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Šiemet, minint Vilniaus 700 metų jubi-
liejų, žemaičiai, be abejo, vis dažniau pasi-
žvalgo, kur čia jų kraštiečių pėdsakai giliau 
įspausti, kokį „vėją“ jie čia dabar kelia...

Žemaičių sostinėje daug. Tad nieko 
nuostabaus, kad ir šiandien, kaip ir XIX a. 
pradžioje, kai čia veikė žemaičių kultūrinis 
sambūris, nesikukliname gerąja prasme pa-
sakyti, kad Vilnius, kaip seniau, taip ir da-
bar – „apsėstas žemaičių“.  Tie žodžiai pir-
miausia mums primena Simoną Stanevičių 
(1799–1848). Tai jo, XIX a. pr. stovėjusio 
Vilniuje veikusio žemaičių kultūrinio sam-
būrio priekyje, persakyti pirmojo senienų 
muziejaus įkūrėjo Lietuvoje Dionizo Poš-
kos (1764–1830) žodžiai. 

Išsamią studiją apie XVI–XIX a. Že-
maičių kultūrinius sambūrius  yra parašęs 
literatūrologas prof. Juozapas Girdzijaus-
kas (1935–2014).

2024-aisiais bus 10 metų, kaip profeso-
rius išėjo Anapilin. Prisimename jį ne tik 
kaip mokslininką, daugelio knygų autorių, 
redaktorių, bet ir kaip aktyvų Žemaičių 
kultūros draugijos, S. Stanevičiaus bendri-
jos narį. Einant metams jo mokslo darbai, 
kaip ir studija apie žemaičių kultūrinius 
sambūrius savo vertės nepraranda. Šį kartą 
skaitytojams siūlome šios studijos skyrių, 
skirtą jau minėtam XIX a. pr. Vilniuje vei-
kusiam Žemaičių kultūriniam sambūriui, 
kuris, pasak profesoriaus, Lietuvoje buvo 
jau šeštas.

VILNIUI – 700: 
miestas, pasak Simono 
Stanevičiaus, nuo seno
„apsėstas žemaičių“

Parengė Donatas TYTUVA

Apie Žemaičių kultūrinį sambūrį Vilniuje kalba 
Simonas Stanevičius minėtoje „Aukštoje dainoje“ 
(t. y. odėje) „Šlovė Žemaičių“, parašytoje 1823 m. 
Joje sakoma, kad Vilnių apsėdę žemaičiai, sutarti-
nai veikdami, atgaivino tėvų garbę ir gimtąją kalbą, 
pradžiugino lietuvius ir taip išgelbėjo senas Lietu-
vos gimines nuo pražūties. Jurgis Lebedys ir jam 
pritariantys istorikai bei literatai tvirtina, kad to 
Žemaičių sambūrio siela buvo pats S. Stanevičius. 
Be jo, tam sambūriui priklausė Simonas Daukantas, 
Kajetonas Nezabitauskis, taip pat Jurgis Pliateris, 
Kiprijonas Protasevičius, Pranas Zatorskis, Adolfas 
Pšeciševskis (Przeciszewski) ir kiti, daugiausia Kra-
žių gimnazijos auklėtiniai . Tuo metu buvo parašyta 
ir išleista daugiausia lietuviškų knygų, imtasi kito-
kių lituanistinių iniciatyvų: 1822 m. S. Daukantas 
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