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ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS GAIRĖS

1. Tai Kražiai. XVII a. Kražiai garsėjo vienuolynais ir 1616 m. įkurta jėzuitų kolegija,
tapusia Žemaitijos kultūros, švietimo, edukacijos centru. Tai pirmoji kolegija Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje po Vilniaus universiteto. Vilniaus universitetas su 
Kražiuose įkurta kolegija visada glaudžiai bendradarbiavo, dalis studentų mokėsi ir Vilniu-
je, ir Kražiuose. M. K. Sarbievijus 1617–1619 m. kolegijoje dėstė poetiką, čia parašė ir savo 
pirmuosius poetinius veikalus. Dabar Kražiuose veikia Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 
kultūros centras –  moderni ir šiuolaikiška daugiafunkcė kultūros įstaiga. 

2. Manoma, kad kaimo pavadinimas kilęs nuo pavardės Sirvydas. XVII a. antroje pusėje 
minimas Sirvydų Dabužių dvaras. 1773 m. Sirvydų dvarą valdė Ukmergės pavieto sargybi-
ninkas Petras Sirvydas. Tiesa, nėra tiksliai žinoma, ar šiame kaime gyveno pats Konstanti-
nas Sirvydas. 
Rašytojų vardai atsispindi Maironių kaimo, Kudirkos Naumiesčio pavadinimuose.

3. Spaustuvė, pratarmė, pardavėjas ir kiti.

4. Skveras dar vadinamas prancūzparkiu. Toks pavadinimas prigijo dėl greta skvero
įsikūrusios Prancūzijos Respublikos ambasados.

5. Tiek K. Sirvydas, tiek M. K. Sarbievijus manė, kad turi atlikti tam tikrą misiją. Jie abu 
garsino Lietuvos vardą, tik skirtingais būdais. Konstantinui Sirvydui labiausiai rūpėjo lie-
tuvių kalba ir jos likimas, noras šią kalbą padaryti lygiavertę su kitomis to meto Europos 
kalbomis. K. Sirvydas tęsė Mikalojaus Daukšos ir Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio 
darbus, stengėsi įgyvendinti jų skelbtą lietuvių kalbos stiprinimo ir gaivinimo viešajame 
gyvenime programą.  Jis parengė ir apie 1620 m. išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną. 
Sirvydas lietuvių kalbai siekė padėti mokslinius, akademinius pamatus, o žodžiams suteikti 
labiau apibrėžtas reikšmes. Jis ne tik iš gyvosios bei raštų kalbos rinko, bet ir kūrė lietuviš-
kąjį žodyną, darė jį tinkamą įvardyti sudėtingam XVII amžiaus žmogaus pasauliui, to laiko 
visuomenės gyvenimui. M. K. Sarbievijus nusipelnė  garsindamas Lietuvos kraštą Europo-
je lotynų kalba. Jis tęsė ir plėtojo mitinį pasakojimą apie lietuvių kilmę iš romėnų, pirmasis 
apdainavo Vilnių lotyniškai. 

ILIUSTRACIJŲ APRAŠAS

1 iliustracija – Konstantinas Sirvydas, „Trijų kalbų žodynas“ (lot. Dictionarium trium
linguarum), 1642 m. leidimas. 
2 iliustracija – Konstantino Sirvydo kiemelis Vilniaus universitete.
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