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Vilnius, 1919 m. spalio 13 d. 

  Garsi j  Vilniaus akademij , 1570 m. kurt  j zuit , 1578 m. Stepono Batoro1 pakelt   
universiteto status , reformuot  nacionalin s Edukacin s komisijos, atkurt  Adamo Czartoryskio2 
pastang  d ka ir paleist  brutalia rus  despoto j ga, po keleto dešimtme i  pertraukos kvie iu v l 
imtis savo istorini  funkcij . Taip nusprendžiau, kad gyvendin iau vietos gyventoj  troškim  ir 
atsižvelgdamas  j  poreikius, kad v l tikrosios laisv s vardan b t  atgaivintos tauriosios dorybi , 
mokslo ir civilizacijos tradicijos, kurios buvo nutrauktos barbarišku prievartos aktu. [...] 

 Tegul Vilniaus universitetas žengia  nauj  savo istorijos laikotarp , ištikimas savo nuostabioms 
tradicijoms, tegul suspindi nauja šviesa, tegul jis, pasak Tado ackio3 žodži , skirt  Kremenecio 
lic jaus moksleiviams, tampa „doryb s šventykla ir mokslo šventove“, tegul jis skleidžia civilizacij   
pa ius tolimiausius kampelius, kilnindamas papro ius ir formuodamas jaun j  prot , teskuba jie 
glaustis po jo globojan iais sparnais; tetampa jis vienu iš didži j  šviesos keli , vedan i  žmonij   
tiesos pažinim . 

  Galiausiai tegul jo sienose išlieka atmintis to, kuris pirmasis šiai Aukštajai Mokyklai, šiam Universitetui, 
proto dominavimo prieš materij  simboliui, patik jo akademinius sluoksnius, tad tegul jis visuomet 
bus vadinamas „Stepono Batoro universitetas. Q. F. F. F. Sa). 

 
Generalissimus: JOSEFAS PILSUDSKIS 

(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio vykdyto Vilniaus 
už mimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokument  rinkinys. Sudar  E. Gimžauskas, Vilnius, 2012, p. 317 – 
319) 

                                                          
a) Neaiški santrumpa. 
1 Batoras Steponas (1533-1586) - Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1576-1586 m. Vilniaus universiteto k r jas. 
2 artoriskis A. (Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861))- lenk  didikas, politikas. Rusijos caro Aleksandro artimiausias patar jas, 
Rusijos užsienio reikal  ministras, reform  iniciatorius. Vilniaus švietimo apygardos kuratorius 1803-1824 m., Vilniaus universiteto 
puosel tojas. 
3 ackis T. (Czacki Tadeusz (1765-1813)) - lenk  švietimo ir kio veik jas, bibliofilas, istorikas. Edukacin s komisijos narys, Geguž s 
3-iosios Konstitucijos bendraautoris. Švietimo sistemos vizitatorius nuo 1803 m. ukrainietiškose Rusijos gubernijose. 1805 m. steig  
Kremenecio lic j , tur jus  b ti lenkiškos kult ros ir švietimo židiniu tose gubernijose. 
 


