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r PROTISrANTISKai DRAUGIT<li ~ 
L TARPUKARIO LIETUVOJE ~ 

1918-1940 metais protestantai 
pasieke sufydejimo laikotarpi 
Lictuvoje. 

bi~kio skyriumi. 
Didziausia rcfonnatq jauni

mo draugija buvo "Radvila". Jos 
gi mimo diena Iaikoma 1931 m. 
g.ruodzio 20 d. Organizatorius ir 
steigejas buvo jaunas, energingas 
kunigas AJeksandras Balciauskas. 
Draugija turejo savo jsta tus, taip 
pat veliav~ ir zenklcli, kuriq vio
lctinc, balta ir zal ios spalvos sim
bolizavo tikejim(\ , mcily ir vill i. 
Orga nizacija turejo savo himn(\ : 

Carbing4 Radvi/4 ainiai, 
/jtverkit diiaugsmui savo sirdis! 
Stai jums ugninga~ prakilniai 
Pasauly naujas sukis girdis: 
Pirmyn, pirmyn, kol jegos leis 
Doroves ir sviesos keliais 
Pamilff sali Lietuvos 
I[ Kristaus meiles linksmq iiniq, 
Sirdy uidekit ugnj jos. 
Vi skaisciq buitj, ui TPvyn(f 
Su Dievo meiles spinduliais
Pinnyn, pirmyn .~viesos keliais!" 

vio supratimas vyravo tarp drau
gijos nariq. Didele dalimi del to 
buvo sukurta nc viena tradiciskai 
patvari ~eima. Kaimo zmonems 
riipejo kultlira, dora, mokslas, 
todet buvo isteigtos kilnojamos 
bibliotekos. 

Draugija turejo 21 sJ.:yri4. Kai 
kurie skyriai - Biri4, Kelmes, 
Papilio, Nemunelio Radvili~kio, 
Birf4 liuteron4 - turejo savo 
chorus, orkcstrus, skaityklas. 

Klaipedos kraste vcike "Jau
nqj4 sandoros" draugija, kuri 
taip pat pasiiymejo aktyvia kul
turine veikla, tu rejo savo chorus, 
dlid4 orkestr(\. 1935 m sandorie
ciai dalyvavo pirmoje jaunimo 
sventeje Biriuose. 1937 m. tokia 
pat svente vyko Papilyje, o 1938 
m - Klausuciuose. 

1937 m. Radvilos draugija ll£

mczgc ry~ius su Pasaulio jaunqjt! 
krik~cionit! s<liu nga Ze nevoje. 

1938 m. draugija susiriipino 
amatt) mokyklos steigi mu Bir-
uose, tai netrukus ir igyvendino. 

1939-1940 metais surengta daug 
vies4 ir scimos pramogq, minej i
mt! bci paskaitl) kulturos, doro
vcs ir~victimo temomis. 

Nemai(\ darbq nudirbo ir 

II 
lietuvos Reformacijos istorijos ir taip pat kaupti ir pubtikuoti me&ia

ku.lturos draugija, Ev. reformahj BaZ- gq a pie lietuvos ev. reformahj Ba2-
nyeia, Lietuvos mokstine visuomene nyeiq, jos istorijq. 
neteko tylaus, darbstaus, rupestingo, Jonas Ku.lbis buvo aktyvus Uetu
gili4 jausm4 darbuotojo, lietuvos at- vos Reformacijos istorijos ir ku.lturos 
gimimo SqjUdZio dalyvio Jono Ku.l- draugijos nary.; - jos atsakingasis sek
bio. · retorius. Jis daug prisidejo prie tarp-

Kil~ is 8iri4 apskrities Klausuci4 tautines konferencijos (1993.03.09-
kaimo. Baig~ kaimo pradin~ ir ve- 10) organizavimo Vilniuje, tema 
tiau 8iri4 vidurin~ mokyklq, 1960- "Protestantizmas lietuvoje - istorija 
1965 metais ir dabartis". 
studijavo Vii- Buvo vienas 
niaus universi - JONAS KULBIS is redakcines 
tete, kuri bai- 1939.05.25-1994.01.!3 komisijos na-
g~ jgijo istori- · ri4, rengiant 
ko, istorijos ir sios konfe-
visuomenes moksl4 destytojo specia- rencijos medZiagq kaip atskirq leidi-
~~- ~ -

Dar studij4 metais pradej~s, kurj Jonas Ku.lbis buvo taip pat akty-
laikq ir toliau dirbo archyvuose . Nuo vus ev. reformahj BainyCios nary.;. 
1971 m. iki mirties Jonas Ku.lbis dir- Dalyvavo 1993 m. Sinode Biriuose. 
bo Enciklopedii4 leidykloje Vilniuje liko tiUdinti zmona Danute, Vil
visuotines istorijos redakcijos moks- niaus universiteto docente, moksl4 
liniu redaktoriumi . Redagavo ir pats daktare, dukrele Agne, M.K.Ciurlio
parenge daugeij lietuviskoje enciklo- nio meno mokyklos moksleive, busi
pedijoje ir kituose enciklopediniuose moji daitininke, motina ir sesuo. 
leidiniuose atspausdint4 st:raipsni4, Su vetioniu atsisveikino ir ii paly
kuri4 priskaiciuojama ne vienas tuks- dejo i amiinojo poisio vietq gausus 
tantis. vilnieci4 bendradarbi4, paijstam4 ir 

Leidykloje liko jo suredaguota is- artimljj4 bl!rys. Laidotuvi4 apeigas 
toriko ir diplomato A.Eidinto knyga atliko kun . J .Norvila, giedojo Vil
apie antrqjj lietuvos prezidentq niaus ev.reformat4 parapijos charas. 
Aleksandrq Stu.lginskj, o ant darbo Priglaudusi vetionio klinq Vilniaus 
stalo- tik pradetas redaguoti t~tinis Karveliski4 kapini4 zeme visuomet 
leidinys , "Lietuvos istorijos met:ra$tis primins mums siq sunkiq netekQ. 

1925 m. buvo jku rtas J:.vange
lik4 tcologijos fakultctas Yytauto 
Didziojo universitete Kaune. Jo 
deka 1926 metais akadcminis re
format4 ir !iuteron4 jaunimas 
jsteige student4 d raugi j<4 "Con
cordia"("Draugystc"). l j<4 na
riais stojo tikybos, tautos ir pa
sauiCziiiros atlvilgiu mi~rus stu
dentai . Taciau, kilus ncsutari 
mams, 1929 m. pavasari "Con
cordia" buvo uzda ryta . 1929 m. 
rudeni istcigta "Lictuvos studcn-
14 cvangclik4 draugija" . Jos tiks
las buvo: vicnyti Lictuvos evangc
likus, dirbti ir cvangelikL!. ir tevy
nes Lietuvos gcrovei, palaikyti 
savo tcises visuomcneje, stiprinti 
savo trad icijas ir zcngti naujais 
kulturos bei dorovcs kcliais , sclp
ti neturtingus studcntus. Nuo 
1928 iki 1930 mctt) protestantai 
[s tcigc 4 stud en It! korpo racijas. 
Vi en(\ i~ jq sud arc Mazosios Lie
tuvos studcntai, Qasivadindami 
"Mazoji Lietuva". Si korporacija 
stcngcsi artimai bendrauti su Di
Miosios Lictuvos lictuviais. 1936 
m, uidarius tcologijos fakultct(\, 
si4 draugij4 vei kla nutriiko. 

Himnq parak Pet ras Juodgu
dis, muzikq sukure profesorius 
K.Galkauskas. Draugija turejo 
savo ~tiki - "Dorinkis ir ~vi es
kis!", kuriuo kiekvienas narys 
stcngcsi vadovautis savo gyveni
me. 

l ntensyviai buvo skaitomos 
paskaitos ku lturinemis temomis, 
siekiant pakelti jaunimo kultlirq 
ir mieste, ir, ypac, kaime. Buvo 
rengiami vakarai su vaidinimais, 
koncertais, loterijomis. 

moterys, susiburusios i "Evange
likit! motefl! draugij(\", kurios 
skyriai veike pric kiekvienos pa
rapijos . Jos riipinosi bendrabucio 
i~laikymu mokslciviarns Bir7.uo- r-------------.,----------P.=-a~-ta-t64-
se, vaikl! auklcjimu dadelyje, ---------------...._ 

93" . Jo sumanymuose buvo mintis 

Kaimo jaunimas pirmiausia 
pradcjo orga nizuotis nedidelcje 
ir nuo~alioje Svobi~kio parapijoje 
Biri4 apskrityje. 1930 m. kovo 30 
d. ivyko steigiamasis susirinki
mas . Del inteligcntijos jegt! sto
kos ji savo veiklos isvystyti nega
lejo, todcl193G m. prisijungc prie 
Radvilos draugijos. tapdama Svo-

Draugija skelbe sodybt! tvar
kymo konkursus. Vyko jaunimo 
suvaziavimai, sporto ir gicsmiq 
~ventes, radvilieCia i riipcstingai 
tva rke kapines. Glaudus tarpusa-

kasmet surengdavo vaikams sven
tes ir Kaled4 bci Naujamctines 
eglutes, uzs iiminejo labda ra. 

Gaila, kad politiniai ivykiai 
1940 metais nutraukc gyvai vei
kusit! draugijt! veiklq. Galbiit da
bar jos atsigaus ir imsis panasi4 
darbq kaip ir pric~kario mctais. 

Alekscuulra BALCIAUSKJENE 

~-- -~ Pirmasis posCdis Reisgio {!IUstral ija). 
iryko 19921apkricio 13 (KAUNO SKYRIAUS VEIK~ . !?93 spatio_ 3o d. 
d. Rinkomes kas dvi Stlai<;J,e buvo atJdengtas 
savaites. Per 7 posCd~us suformavomc vciklos programq ir ~ paminklinis akmuo Reformacijos pradininkui Zemaitijoje kunigui 
pa~rtinomc .. i_9r,: vasario 26 ~- ,skyriaus pinnini~k~ ~rinkta Jonui !arty1ai (X\if a.). Projekto au~ore arch . M. Purviniene, i<_albos 
ManJa Pumntene, pavaduoiOJaiS Marta LJn<llilite, Jonas dalykats konsultavo doc. A Rilk Stary~ fmansavo pon1a A 
Naktinis, Elena Jovarauskienc, iidiniku- Vilius Mmys. Langas (Kanada), Silales ir Kauno Evangeliktj liuteromJ parapijos. 

Per 1993 m. pirrn~i pusmctj Kauno visuomenei Paminklit pa$vcntino Ev. liuteron4 vyskupas J. Kalvanas, 
surengeme penkias paskaitas bei kitus svarbius renginius. Tai memorialo atidengimo proga ivyko ~entinis minejimas, kuriame 
prof. A Piroekino paskaita "Ma2osios Lietuvos rutijos dalyvavo kaunieCiai poetai J. Ardzijauskas irA Liaugaudas. 
kurejai tautincs savimones poMriu", doc. P. Vilkeviaaus Toliau registruojame KlaipCdos krute eswCius architektilros 
paskaita "Biblijos kelias i Lictuv<l"· !Skilmingai praejo Vydilno paminkJus. Cia dirba si4 eiluci4 autore arch. M. Pu rviniene ir jos 
minejimas: atsiminimais dalijosi V. A!mys, iryko Ma.Zosios vyras doc. M Purvinas. 
Lictuvos Pantcono Rambyne projekto cskiZ4 pri.statymas- Baigti metodiniai parengiamicji darbai Birflj kra.Sto kapin i4 
organizavo M. Purviniene, knyg4 pa rodcl~ surenge D. paveldo registracijai ir jvertinimui (arch. M. Purvinicne, doc. A 
Janu5auskiene. Taip pat surengta plati meninc programa, Mitra). 
kuriojc dalyvavo giedotojai ir muzikantai. Negalima 1994 m. atnaujintas paskait4 ciklas Kaune. l~yko pirmoji 
nepamineti doc. A Bumblausko pa5nckesio "Reformacijos paskaita. Prclegente M. Purvinicnc skaitc paskaittt "XVl a. Refor
prad~a Lictuvoje (Radvila Juodasis, A. Kulvietis)", macijos sqjild~o bmoui Zemaitijoje ir Prusijcje". Pan~s rcniniai 
kompo7jtoriaus V. JakubCno jubilicjinio mincjimo, sia proga numatomi ir ateityjc. Stengiames, kad geret4 jlj kokybC, visuomenei 
talkino muzikologas V. Juodpusis. btitl) jtaigiai papasakojama a pic Rcforrnacijos praeitj ir dabartj. 

. P~r.cng_ta spauda_i buvusio Klaipedos kra$to aut~~ton4 Marija PURVINIENE 
atsunmuna1: V. Mmto (Kaunas), M. Tydccks (Voktclt}ll), J. DraugiJos Kauno skyriaus pirmininke 

~~~ 
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APASCIA 
Pro akmenis, f...<AriLf: 

neskafd, 

KAIP KALBAME? 
Miistl draugija pasisako ui 

tolerancij(\ kitq tikejimq zmo
nerns, jt! isitikinimtl at.Zvilgiu. Tik 
tuomet galimc tikctis griztamojo 
veiksmo. 

Todel ir butina kelti klausim(\ 
deJ tos pacios tolerancijos sto-

, . . I I kos, kada meginama ne itin bi-
loks fazkq genanllS vanduO, x · j"Xk · d" · · · 1;:· b~-" uu 1.:. ·a1 va mt1 VJCOI ·1t4 cu.ny-
Pilna veziLf, iUVLf: ir meldl.j, 

Turtinga, kaip patsai ruduo, 

Ji ejo sau j Biri4: salh 

Jr neses laikq, kurs cegali 

Prie met11: vaikui del metus 

Jr krUmais uikerot krantus. 

Kaip nuo ligos ji seko, seko 

Jr savo greiCio nebeteko. 

Ir siandien ji aptingus vingy. 

Mes jai - mai ai bereikaling 

Susigalvojr: savo keliq, 

Nes dukart perbrist niek.s 
neg ali 

Vail,:ystes upes tos paCios, 

Kiekvienas savoApa.SCios ... 

tinius sambiirius, tikejimo vado
vus ir mol .. :ytojus, maldos namus. 

Siiilyciau atsisakyti ~i4, pro
t es tanti~kasias krik~cioni~kas 
konfesijas zcrninanci4, pasakym4 
ir pavadinim4: 

"sekta" ir vediniai "sektan-
tas","sektantizmas"(lot. secta -
kryptis, doktrina, mokykla)- ku
riuo niekinanciai ivardijamos re
ligines bendruomenes, grupes, 
atskilusios ar atskirtos nuo vals
tybcje vyraujancios bainycios, ti
kybos. Gal cia geriau tiktq: reli
gine bendruomene, samburis, 
grupe, etc.; 

"schizma" ir vedinys "schizmati
kas"(gr. schizma - ski limas), 
reiskiantis religines grupes ats i
skyrim<l, atskyrim<l nuo pagrin
dines baznycios. Tai gal ne tik 
nepuosia pagrindines bainycios 
atS!OVl) zodynO, bet ir zeidzia at-

·- b · k -x- · · -df · skirtuosius ar atsiskyrusius 
. Rc~gia_n~ mcdziagl!_ Lictu_v~s viduri- EVAl'.J jGEIJKI T REFORMA TT T CJ s :aJ~.;J~~~mo J&ll .. _JaJ. . . . krikscionis. Negerbiamas brolis 

014 dJ~~InllJ. bcndrOJO la_vm1mo mo- J.. ~ Y Y ,.~ 1P zm,Ja, s~c,~l~tl vadovehtj D~- krikScionis. Ar negalet4 buti: at-
ky~l.4_ z,~ynu~ (darbas tvs'~.mas), teko BAZNYCIT T M Q K YKLQS dzlOJOJe LJetuvoJc ikl ?<VI_I _a. pa~aJ- skirtos, atsiskyrusios baznycios 
pnsil Jcst J pnc mokykltj JstaklJ. Dar y g?s dar nebuvo, o lab J~Us Ja .' papht.~l - arba baznytines grupes atstovas, 
kart<l turcjome progos jsitikinti, kad . . . , s1os kny&os buvo kat~k~a.J, ~~rs Jl~ atskirta bainycia. 
stcigiant moky~las, plctojant svictim<l skirto~ spccialiai ?a)orams, a~a_tini~- j~, ~u~c. ir k1~ur. V1ena Jota moky~lc- m~kymu~ ~~ neb~voyntai9t_1. Is )4 va1- "Pastorius"(vok. Pastor, lot. pastor 
XlV-XVIl amziuosc buvo laba1 pro- karns.'.~ pan. NorccJau pakalbet1 ap1e le ve~c 1r yne d~ a.11J .. Z~us d1d~ kat mokest ska1tyt1 1r ra_sy.tJ .. V1e?ose _ iemuo, anytojas) _ protestan-
grcsyvus Evangclik4 rcformat4 bazny- paraplJIDCS mokykJas. S14 mok)'kJ4 bu- Radvil4 va1dmuo. Jte u kttJ valstybes ~oky~ose b~vo moko~111 JS !Jct~I~lsl<lJ, ttp dvasi ni~u<O kunigo dirbtinis 
ci4 vaidmuo. Galime konstatuoti, kad vo daugiausiil, jos sutcikdavo nebiOM vyrai buvo vicni _iS fu ndatori4, ne til< kitose ~s l~nk1~k4 ~~tck1Zm4.T~tgt, ka~- is;kyrimas greta Romos katalikll 
pradcdant XIV a. ir vcl iau, pagal nusi- iSsilavinim11. Nuo sit! mok)'kJ4 is esmcs steigiant Evangelik4 refo rmat11 bazny- mo vaika1 pnva.lCJO ~okyttS tr s~et1- kunigo mokslineje literaturoje ( 
stovcjusius baznycios nuostatus, dva- prikJausc ncturtingt) valstieci4, ama ti- cias, bet ir kuriant prie j4 mokyklas.. ~os kalbos, o ta1_ tam tikru _mas tu nbc: 0 is cia ir periodineje spaudoje 
sininkija pric baznyci4 steigc ir isla ike nink4, nusigyvenus i4 bajo11J - ncma- Pavyzdziui, Kristupas Radvila t_atp J~ spartesny rastmg~mo plctoty. Pa~1- televizijoje radijuje etc.). Klai~ 
mok):kJas: I_r katal_~ai, ir ~eform at~ i z?s Lictuvos ~e.ntojq dalie~- i$silavi- r~s~ ~vo dva~ v_aldy_tojui S. Ris~~s- ~etmas 1595 m. MiJSaloJaus_ Dauksos pediskiai (Ev. liuteronai) bei 
kovoJO uz 11ak<l vJstcms vJsuomcncs mrnas. DaugJausJa Evangelik4 refor- km1: kad pne kl-;kvJenos baznyc1os tSverstas, _1598 m. ~vange1~4. refor- biriieciai (Ev. reformatai) Zino 
sluoksniams. Buvo (Zvclgiamas didclis mat4 baznyci4, plintant rcformacijai, biit4 mokykJa ir bakalaura~, kuris ~a!- mat4 dv~sJa . ~erke!J_o Pe~kevtc_Jaus su- tik kunig(}. 
svictimo vaidmuo paveikti visuomcn<(- XVI a. viduryje buvo Vi lniaus vysku- kus mokytl) mokslq, ki~k J4 mctat tr d~_rytas tr kJt t ~a~ckt~a1, kune_ ne t11- "Kirche"(vok. Kirche _ bainycia 
ne til< bajorij<l, micsticcius, bet ir vals- pijoje. Pavyzdziui, lictuviskoje jos da- suvokimas lc_idzia, ir d1cvobaiming~- rCJO el~ment~n_m4 P~':<i4·~ Tok 14 etc- sventonus) _ kaip ir kunigo taip 
tictijq. Ypac didelj vaidmcni suvaidino lyje tou metu buvo a pie 60 mokykJ4 iS mo, o pats ta1, ko vaikus mokys, kad tr mentona~s 2t~!4 ~ureJ~ 1::>47 m. pi!- ir bainycios pavadinimo dlrbti-
Ev~~gelikq ~cfo fl!l atlj prie baznyci4 160 v_eik~ si4 parap~jlJ. Kaip matome, iSmanytl), ir da ry!~· idant tuo bu.du ren~ta plrmOJt ltetuvtska Martyno nis isskyrimas niekuo nepateisi-
stcJgJamos plrmOSJOS pakopos mokyk- nc pne VlSlj baznyc14 buvo mokykJos, mokymas, pavyzdzm paremtas, galefl) Mazvyd? _k~yga. , . namas. Yra tik Evangelikllliute-
los. Jos buvo bene svarbiausios iki taciau prie didelcs jlj dalics bendrojo su didcsniu efe;<tu vaikus veik- _P~raptJm_e~e f!10kykJos~ v~tkat mo- rOm) Evangelilaj reformat

4 ~:'II ~ - ~ i.du rio, ~ol kov11 su_Rcforma- la•tinimo mokykJos ve~c. Zemilitij?jc ti:··"(Li?tu~os ~okykJos i~.~dagogi- k~s 1 ~tden! 1r_ z_te~q, ~a1 _bt~davo n~- kaip 'ir Romas katalikl), bainy~ 
CJJa la1meJO katalik4 baznycta. 14 mokykllJ buvo maztau . Evangelik4 ncs mmttes JStOrtJOS bruo2at , V., 1983, d1rbt_1 ~agnndmtal zem~s tikto darbat. cia. Graziai Jietuviskai pasaky-

Kaip zinia, Lictuva buvo agrarinis reformatt) parapijinit) mokykl4 geog- 33 psi.). TatgJ, prie Evange!tk4 reformat4 ta. ' 
krastas su dominuojancia palivarkine rafija gana plati. Jos buvo steigiamos Parapijincs mokyklos vieningtl pro- baznyci4 vcikusios parapijines ~okyk: Susim(\stykime. Neu2gaukime 
Jazinc ukio sistema, todel ir tuometinc pirmiausia prie baznyci4, bet ir ne vien gramtl netu rcjo. Reikia manyti, kad los s~vaidino labai svarb4 vaJ~men J, vieni kit

4 
rnielieji broliai ir seses 

svictimo sistema turcjo tam tik11J spe- til< prie jl), o bcveik prie kiekvieno di- destymo lygis kiekvienojc iS j4 pir- pletoJant rastingumq tarp amatmmk1J k ·k~c· on's Be ·e tai kalbeda-
cifin ilJ, gana atsil ikusio zemcs ukio dcsnio reforma tq centro. Mo¥,k14 bu- miausia priklause nuo mokytoj4 pasi- ir valst ieci4, skatino mieste!cnus ir kai- r.1 b: . Y · t·k· 1

1 
' . Pk lb. . . 

k • b " M v,,kl · · · s·...>: N · · · · 1 · · b ' ·· Ka · b im , k , k 1 nu us1me 1 s esm a truu 1r rasto :uoz4. o"' 4 st ~1g~as pne ~o t t ~u-~sex. auJ~mtes!y!c,. etme ~- r~ngtmo, Jl) suge_ CJtmO. s g1_ u~o mo ones s~c. t1 ~~ ~o, propagavo ' .
0

. 
1 

x·- ·u 
Evangchk4 reform at4 baznyc14 ypac JC, Papileje, ~iluvoJe, PasusvyJe, Rase1- destoma Evangelik4 refo rmat\! 15teJg- spaudos porcikt, prtSJdeJO dedant pa- prasrru ll pOzJun · 
sustiprcjo, pasieke apogcjlJ XVI a. vi- niuose, Kelmcje, BalbieriSkyje, Rieta- tose mokyklose? Pinniausia, tai pa- grindus velyvesnei Lietuvos svietimo Vytautas GOCENTAS 
duryje. Mokyk!lj buvo jvairi4 tiptj ir ve, Dubingiuose, Nemunclio Radvili$- grindiniai religijos teiginiai, ta ip pat sistemai. Draugijos pirnniniuko 
lygio, vis4 pirma, tai buvo mokykJos, kyje, KCdainiuose, Seirijuose, Vilniu- buvo suteikiami eiementariausi rasto Algimantas ZYBARTAS pavaduotojas 
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