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Pirmojo pasaulinio karo metais,kaizerinės okupacijos 
laikotarpiu Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime 
gausu įvykių, kurie vedė tautą Nepriklausomybės paskelbimo 
keliu.

● Apibrėžiamos etnografinės ribos
● Vilniaus konferencija
● Sudaroma ,,marionetinė’’ Lietuvių Taryba, kurią 

patvirtina Vokietijos imperija. 
● Lietuvių taryba pripažįstama Berno bei Lozanos 

konferencijose.
● Tilžės aktu deklaruojamas siekis prijungti Mažąją 

Lietuvą prie Lietuvos valstybės.
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Komandos darbo pristatymas

1918m. vasario 16d. aktas, mūsų manymu, 
kiekvieno visuomenės veikėjo, profesoriaus ar 

daktaro galvoje pradėtas rašyti kur kas anksčiau. 
Todėl buvo ypatingai įdomu peržiūrėti viešosios 

bibliotekos archyvus ir pavartyti autentišką tų laikų 
periodiką. Turėjome tris susitikimo sesijas, per 
kurias kruopščiai apgalvojome projekto temą, 
atsakingai, pagal stipriausias ir silpniausias 

komandos narių savybes pasiskirstėme darbus, 
išskyrėme svarbiausias datas. Pagrindinis dalykas, 

kurio išmokome -kantrybė. Buvo įdomu, tačiau 
gana sunku vartyti ne vieną, kelių šimtų puslapių 
laikraštį ir ieškoti konkrečios datos. Džiaugiamės, 

jog vis dar egzistuoja įvairūs projektai, kurie skatina 
krašto pažinimą bei jaunimo patriotiškumą.



Temos pasirinkimas, motyvacija

Iš siūlomų projekto temų iš karto susidomėjome užsienio spauda, 
tačiau norėjome temos, kuri būtų tiesiogiai susijusi su Lietuva ir jos 
periodika, todėl suformulavome pavadinimą, aiškiai atskleidžiantį 
Lietuvos žingsnių link valstybingumo atspindį laikraščiuose. Šios 

temos pasirinkimą lėmė ir dar viena priežastis. Dabartinėje Lietuvoje 
žiniasklaida turi labai didelę įtaką visuomenės nuomonei, todėl 
norėjome išanalizuoti, kaip keičiasi žiniasklaidos įtakos kiekis 

Pirmojo pasaulinio karo metais ir XXI a. Galėtume teigti, kad tarp šių 
amžių yra gana daug panašumų: didžiąją dalį periodikos turinio 

sudaro užsienio naujienos, kurios, deja, kartais sukuria klaidingą 
požiūrį į svarbų įvykį. Taip pat pastebėjome tendenciją, kad tokiuose 

laikraščiuose kaip „Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Dabartis“ 
ypatingai didelę dalį sudaro žinios apie užsienio politiką. Galėtume 

teigti, kad ši periodika, iš dalies, siekė supasaulietinti Lietuvos 
visuomenę.



Lietuvos etnografinių ribų klausimas 
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

Lapkričio 23 d. buvo 5-asai iš eilės šių mokslo metų Leidimo komisijos susirinkimas, kuriame be 
kitų bėgamųjų dalykų buvo platesnis pasikalbėjimas apie ,,Etnografinę Lietuvą“. Įžengiamąjį 
žodį pasako J. Papečkys.

“LIETUVOS ŽINIOS” Nr  6  Gruodžio 12 (25) d. 1914  m
“ Sunkus, skaudus pergyvenamasai laikas <...> kiekviena tauta stengiasi apaibrėžti erdvėje, savo 
kultūros plėtojimasi ribas, taip ir mes stengiamės pažymėti tautiniai etnografines Lietuvos 
sienas. Tatai nelengva padaryti, nes esama daug įvairių etnografijos sąvokos apribojimų, daug 
dėsnių ir mastų, kuriais matuojama mūsų teritorijos sienos.  <...>

 Atsigrįždamas į Lietuvą pranešėjas sako, kad nežiūrint mūsų tautos gyvenimo sunkių 
aplinkybių, nežiūrint bažnyčios, lenkų kultūros pastangų išrauti iš mūsų tautiškumo žymes, visgi 
mumyse užsiliko svarbiausi  etnografiniai elementai. Jie užtektinai duoda medžiagos, kad 
nupiešus etnografinį lietuvio tipą.<...> 

Remeika ir Liūdžius bendrais ruožais pasako apie etnografines Lietuvos sienų stovį Kuršo ir 
Suvalkų gub. Čionai A. Mačys pastebi, kad reikalinga ištirti mūsų etnografinės sienos ant vietes, 
kad, reikalui ištikus, mes turėtume tikrų, teisingų žinių, kuriomis būtų galima drąsiai 
remties.<...>”

Nuotrauka: Kauno aps. VB archyvai



Berno konferencijos atspindys “Tėvynės sarge” 
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

 „TĖVYNĖS SARGAS“ Nr 1, 1917 metai gruodžio 29 d.
“Spalių mėnesio pabaigoje ir lapkričio pradžioje Šveicarijos 
mieste Berne buvo lietuvių konferencija (suvažiavimas). Toje 
konferencijoje daIyvavo atstovai iš Lietuvos, Rusijos ir Amerikos. 
Iš Lietuvos buvo nuvykę keli Lietuvos Tarybos nariai. Buvo 
svarstomi svarbiausi Lietuvos politikos klausimai ir Vilniaus 
lietuvių konferencijos nutarimai.
Šveicarijos konferencija priėmė Vilniaus suvažiavimo nutarimus, 
o Lietuvos Tarybą pripažino  vyriausiąja įstaiga visai Lietuvai.
Čia buvo nustatomos būsimosios Lietuvos ribos; Lietuvos sostine 
priimtas Vilnius.
Po to plačiai buvo svarstoma Lietuvos Tarybos uždaviniai ir 
priedermės, visuomenės gyvenimo atgaivinimas, labdarybės 
klausimai, Lietuvos atstatymas, tautos banko steigimas, 
mokyklų ir žemės klausimai.<…>”

Lietuvių konferencija Šveicarijoje ir lietuvių vakaras Berlyne

Nuotrauka: Kauno aps. VB archyvai



Lietuvių Tautos Tarybos pareiškimas 

TĖVYNĖS SARGAS Nr 8 1918 metai vasario 26 d
“<…>  Delei to, kas gi lietuvių tautos valią pareikšti gali „Vorwärts" 
No 49 paskelbė šitokį Lietuvių spaudos biuro Lozannoje 
(Švaicarijoje) pareiškimą:

Lietuvos Taryba Vilniuje yra šiuo metu aukščiausioji teisėta 
Lietuvos atstovybė. Ji išrinkta lietuvių suvažiavimo Vilniuje pereitų 
1917 metų rugsėjo 17 – 23 d. Jon įeina žymiausieji visų Lietuvos 
luomų ir partijų atstovai. Amerikos, Rusijos ir vakarų Europos 
lietuviai suvažiavimuose Stokholme (Švedijoj) spalių 18 - 22 d. ir 
Berne (Šveicarijoj) lapkričio 1 - 10 d. 1917 m. pripažino Lietuvos 
Tarybą teisėta Lietuvos krašto atstovybe.

Iš savo pusės, Tautos Taryba (Šveicarijoj) pareiškia, kad Lietuvos 
Taryba (Vilniuje) gali teisėtai pareikšti lietuvių tautos valią ir kad ji 
parems visus Lietuvos Tarybos siekimus Lietuvos 
nepriklausomybei išgauti.”

Lozanos konferencijos atspindys periodikoje
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

Nuotrauka: Kauno aps. VB archyvai



Apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą iš P.Klimo kalbos “Lietuvos aide”
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

LIETUVOS AIDAS  Nr 22, 1918 m. vasario mėn. 19 d.
,,Daug sunkių dienų pergyveno mūsų tauta. <…> Užpuolė mus 
pagaliau šis pasaulio didysis karas, išsklaidė, sutrempė mus, 
sunaikino. Bet dvasia, ir tiek metų žiauriai slopinta tautos ugnis 
neužgeso. <…> Dar daug, berods, yra tos ugnies nepaliestų atžalų 
mūsų tėvynėje. <…> Mes tvirtai tikime mūsų tautos atgimimu ir tik 
ieškome kuo patogiausių jam sąlygų.

<…> Tokiu būdu priėjo vasario 16 d. Tai buvo diena, kurią Taryba 
bendrais Lietuvos reikalais vedina, vėl suėjo į tvirtą vienybę ir visi 
jos nariai vienu balsu nutarė pakelbti Lietuvos nepriklausomybę 
taip, kaip to krašto interesai reikalauja ir kaip tat leidžia 
pripažintoji liuoso tautų apsisprendimo teisė. Tai yra galutinas 
L. Tarybos žodis, kuris nebegali jau būti atšauktas. Mūsų istorijoje 
jis jau yra naujos gadynės pradžia” 



Apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą iš J.Šaulio kalbos “Lietuvos aide”
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

LIETUVOS AIDAS  Nr 22, 1918 m. vasario mėn. 19 d.
,,<...> Nuo šios valandos Lietuvos valstybė, Lietuvos 
Tarybos keliama, atgimsta iš nauja. Atgimsta kartu mūsų 
vaidentuvėje ir visa virtinė jos kūrėjų bei gynėjų, o 
ypačiai visos eilių eilės tų jos galvintojų, kurie, valstybei 
žlugus, puolėsi įkelti ją vėl ant kojų žodžiu, raštu, darbu.

<...> Skelbdama Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos 
Taryba pildo tokiu būdu ne tik lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimą, bet ir aiškiai apsireiškusį lietuvių 
tautos liepimą.“ 



Apie Vilniaus konferenciją lietuviškoje periodikoje
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

“TĖVYNĖS SARGAS” Nr 39
“Vilniaus lietuvių kuopa sušaukė į Vilnių š.m rugsėjo mėn. 18 
dieną lietuvių suvažiavimą Lietuvos reikalams apsvarstyti.<...> 
Nutarta tarp kitko, kad mūsų kraštas būtų ateity mūsų pačių 
niekieno nekliudomai valdomas. Rasta reikalingų kraštui 
atstovauti ir jo reikalais rūpintis išrinkta Lietuvos taryba.<...> 
Tasai atsitikimas – Tarybos įsikūrimas, yra labai svarbus lietuvių 
gyvenime. Žinia apie Tarybos susidarymą sujudino lietuvių 
visuomenę.”

Tvarkydama Lietuvos reikalus Taryba turėtų kreipti savo domę į 
dabarties mūsų krašto nenormalaus stovio pataisymą, kad nors 
šiek tiek sušvelninus tuos vargus, kuriuos atsieina kentėti 
Lietuvos piliečiams taip ilgai karui užsitęsus. <...>Dabar, 
žengdami į savitą valstybę, turėtume padėti tuos pamatus, ant 
kurių galėtų liuosai plėtotis mūsų tautinė mokykla, mūsų krašto 
švietimas”

Nuotrauka: Kauno aps. VB archyvai



1917 12 11 Lietuvos Tarybos pareiškimo dėl Lietuvos valstybingumo 
atspindys periodikoje

Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

,,LIETUVOS AIDAS”, 1917 m., gruodžio 1d. nr. 36
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko Lenino 
radiotelegramos teiginys: „Kalbėdami apie šalis, kurios 
anksčiau buvo pavaldžios caro skeptrui – Lenkiją, Kuršą, 
Lietuvą, pripažįstame jų tautoms apsisprendimo teisę“.

Nuotraukos: Kauno aps. VB archyvai;  http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003846283

,,DABARTIS” 1917 m.  gruodžio 19 d.
Vyriausiasis Lietuvos Tarybos raštininkas, filosofijos 
daktaras Jurgis Šaulys sako: ,,Lietuvai eiti su Vokietija 
išvien tai mūsų gyvybės reikalas.” Pabrėžiamas 
Vokietijos neigiamas požiūris aneksijos klausimu bei 
viešai pripažinta tautų apsisprendimo teisė.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003846283


Vokietija pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

1918 m. gegužės mėnesį Vokietija pripažįsta Lietuvos 
Nepriklausomybę sau parankesnio gruodžio 11 d. akto pagrindu.

Lietuvos aidas, 1918 m., gegužės 9d.
“Šių metų kovo 23 diena tapo nepaprasta lietuvių tautai: tą dieną 
buvo nulemtas Lietuvos likimas. Pirmaeilė pasaulio galybė, 
Vokiečių viešpatija, remdamasi Lietuvių apsisprendimo teise, 
pripažino Lietuvos kraštą savaranke, nepriklausoma valstybe.”

“<...> Vadinasi, teisės atžvilgiu Lietuva nebe užkariauta šalis, bet 
savarankė valstybė, kuri nustatys savo santykius su Vokiečių 
viešpatija sutartimis, ne vienašališkomis, bet tokiomis, kurios tiktų 
tiek Vokiečių viešpatijos, kiek ir Lietuvos reikalams<...>”

“<...>Čia štai mums, ruošiantis į Lietuvos valstybės atstatymą, kaip 
tik yra praverta Vokietijos apsaugojimas ir pagalba.”

Nuotrauka: Kauno aps. VB archyvai



Apie 1918 11 30 pasirašytą Tilžės aktą periodikoje
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda (P. Jakučionytė, K. Pavlovaitė, E. Baltaduonytė, E. Vaitulionytė, U. Janonytė, E. Tūgaudytė)

Tilžės aktas- deklaracija, remiantis tautų apsisprendimo teise 
reikalavusi prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos valstybės.

“TĖVYNĖS SARGAS“ Nr.40, 1918 11 30
“Tilžėje susidarė Lietuvių Tautos Taryba, turinti 14 narių, kurios 
pirmininku yra kun. D-ras Gaigalaitis. Taryba  rūpinasi, kad 
Mažoji Lietuva būtų priskirta prie Didžiosios Lietuvos.”

“Viešpats Dievas aiškiai nor mūs visus lietuvininkus, kaip vienos 
giminės draugus, suvienyti į laisvą bei savitą Lietuvą, kuri daugiau 
nebebus sudraskyta, bet stipri bei galinga valstybė, kurioje mūsų 
brangioji kalba viešpataus.”

“Dabar atėjo valanda pasauliui apsakyti, kad mes dar gyvi, kad 
su didžiąja Lietuva esame vienos motinėlės vaikai, kad ką mūsų 
priešininkai per šimtmečius išardė, dabar metas vėl 
susivienyti.<...> Viena giminė (tauta), viena kalba, viena žemė, 
viena valdžia – toks tur dabar būti mūsų reikalavimas.”

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva

