
Švietimo ir kultūros raida nepriklausomoje respublikoje 
 

Nepriklausoma Lietuvos valstybė daug dėmesio skyrė švietimui ir kultūrai. Įvestas 
privalomas pradinis mokslas. Buvo steigiamos gimnazijos, žemės ūkio ir amatų mokyklos. 
Atidaryta Kauno meno mokykla – vienintelė tuo metu dailės mokykla Lietuvoje. Įkurtas 
Lietuvos universitetas (vėliau pavadintas Vytauto Didžiojo vardu), Žemės ūkio akademija, 
Veterinarijos akademija. Iš viso Lietuvoje veikė 9 aukštosios mokyklos. Mokymo lygis jose buvo 
aukštas, kadangi studentams dėstė užsienio aukštosiose mokyklose mokslus baigę profesoriai.  
Gabiausieji studentai galėjo lygintis su geriausių Europos universitetų absolventais. Lietuvoje 
pagarsėjo įvairių sričių mokslininkai ir menininkai. Tarp jų buvo žymūs kalbininkai – Jonas 
Jablonskis ir Kazimieras Būga, istorikai: Adolfas Šapoka, kiek vėliau Zenonas Ivinskis, filosofai 
– Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina. Garsėjo rašytojai ir poetai: Maironis, Vaižgantas, Vincas 
Krėvė, Balys Sruoga, Ieva Simonaitytė, Petras Cvirka, Vincas Mykolaitis- Putinas, Salomėja 
Nėris, Antanas Miškinis ir kt.  

Jų kūriniai aptariami per lietuvių kalbos pamokas. Atgimusios Lietuvos laikotarpis 
buvo svarbus meno raidai. Jaunuosius dailininkus neabejotinai įkvėpė kiek anksčiau, XX a. 
pradžioje, kūrusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai. Lietuvoje jis buvo žinomas ir kaip 
dailininkas, ir kaip muzikas. Kaune tarpukariu įkurta Čiurlionio galerija1 (dabar Čiurlionio 
dailės muziejus). Tarp pagarsėjusių anuomet menininkų minėtini tapytojai – Petras Kalpokas, 
Kazys 
Šimonis, skulptoriai – Petras Rimša, Vincas Grybas, Juozas Zikaras, architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis. 

Labai suaktyvėjo muzikinis gyvenimas. Steigtos muzikos mokyklos. Kaune 
atidaryta onservatorija. Atsirado savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Valstybiniame 
teatre įsikūrė profesionalios dramos, operos ir baleto trupės. Buvo pastatyti pirmieji lietuviški 
veikalai – Jurgio Karnavičiaus opera „Gražina”, baletai: Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis”, 
Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkuryje”, Balio Dvariono „Piršlybos”. Šie autoriai bei Stasys Šimkus 
ir Juozas Naujalis laikomi populiariausiais tarpukario kompozitoriais. Ypač naujoviški buvo 
Vytauto Bacevičiaus kūriniai. 1924 m. Kaune pirmąkart surengta dainų šventė. 

Laisva Lietuva garsėjo ir savo sportininkais. Žaistas futbolas, stalo tenisas, buvo 
mėgstama lengvoji atletika ir šachmatai. Tačiau labiausiai žmonėms patiko krepšinis. Ilgainiui 
jis tapo tautiniu lietuvių žaidimu. Du kartus (1937 ir 1939 m.) Lietuvos krepšininkai iškovojo 
Europos čempionų vardą. 

Per trumpą nepriklausomybės laikotarpį pasiekta tikrai daug. Lietuvos siekius 
rėmė ir užsienyje gyvenantys tautiečiai, savo darbais keldami ir garsindami tėvynės vardą 
pasaulyje. Vieni tokių buvo drąsūs lietuvių lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Jie iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų nusprendė nenusileisdami 
nuskristi į Kauną. Pačių uždirbtų pinigų įsigyti 
lėktuvui ir būtiniems prietaisams nepakako. 
Trūkstamą sumą suaukojo Amerikos lietuviai. 
Nusipirkę seną nedidelį lėktuvą, lakūnai jį 
suremontavo, nudažėoranžine spalva ir pavadino 
„Lituanica”. Juo jie ryžosi skristi per Atlanto 
vandenyną. S. Dariaus ir St. Girėno lėktuvas iš 
Niujorko pakilo 1933 m. liepos 15 d. Iš pradžių 
skrydis sekėsi. Jiems pavyko laimingai įveikti Atlantą. Iki Lietuvos buvo belikę vos 650 km, kai 
jų valdomas lėktuvas staiga nukrito ir sudužo. 



Abu lakūnai žuvo. Tragedija įvyko liepos 17-osios naktį tuometinės Vokietijos 
teritorijoje, Soldino miške. (Dabar ši vietovė yra Lenkijoje. Tai Pščelniko miškas.) Kodėl jų 
lėktuvas nukrito, dar ir dabar sunku paaiškinti. Manoma, kad dėl siautėjusios audros lakūnai 
bandė nusileisti ir leisdamiesi tamsoje lėktuvo sparnais užkabino medžių viršūnes. 

Jų žuvimo vietoje pastatytas architekto Vytauto Landsbergio- Žemkalnio 
paminklas, prie kurio kasmet didvyrių paminėti renkasi lietuviai ir kitų tautų atstovai. Lakūnai 
palaidoti Kaune, o sudužusio lėktuvo dalys bei katastrofos vietoje rasti pilotų asmeniniai daiktai 
saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Lakūnų žygdarbis įrašytas į pasaulinės aviacijos 
istoriją. Per 37 valandas ir 11 minučių jie nuskrido 6411 km. Pagal skrydžio nuotolį be 
nusileidimo – tuomet tai buvo antroji vieta pasaulyje. Nors lakūnai neturėjo daugelio 
navigacinių prietaisų, tai buvo vienas tiksliausių tų laikų skrydžių.  

 
 

Klasės ir namų darbas  Nr 13 
 
1. Kodėl nepriklausoma Lietuva tiek dėmesio skyrė mokslui ir švietimui? 
2. Kuriame Lietuvos mieste susitelkė pagrindinės švietimo ir meno įstaigos? Kodėl? 
3. Papasakokite, ką žinote apie lakūnus Darių ir Girėną. 
4. Kaip lakūnų atminimas įamžintas Lenkijoje ir Lietuvoje? 
5. Sugalvokite savus penkis klausimus. 


