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Pirmieji du XX a. deðimtmeèiai Lietuvai suteikë didþiules galimybes, kuriomis buvo meistriðkai pasinaudota. Karo, revoliucijos ir suirutës metais sugebëta ne tik paskelbti Lietuvos nepriklausomybæ,
bet ir pasiekti jos pripaþinimo.
Dauguma to laikotarpio aktyviausiø lietuviø tautinio susipratimo
þadintojø buvo baigæ carinës Rusijos, kurios priespaudà ilgus metus kentë Lietuva, aukðtàsias mokyklas. Savo visuomeninæ veiklà
jie pradëdavo dar studijø laikais. Stebina ðiø þmoniø universalumas. Jie buvo gydytojai, inþinieriai, teisininkai, kunigai, taèiau plaèiai
garsëjo ir muzikos, dailës, literatûros srityse.
Tarp tokiø buvo ir vienas þymiausiø XX a. I pusës Lietuvos politiniø veikëjø, kraðto apsaugos ir administracijos organizatorius Stasys Ðilingas (1885–1962). Gimæs ir augæs Vilniaus baronø ðeimoje, jis nuëjo kûrybingà, kontrastø kupinà gyvenimo kelià, kurio pabaiga glaudþiai susijusi ir su Þemaitija.
Lietuvos nepriklausomybës iðvakarëse S. Ðilingas jau buvo þinomas politikas, visuomenininkas, kariuomenës ir meno draugijø organizatorius. Pirmojo pasaulinio karo metais, kai uþ Lietuvos nepriklausomybæ buvo kovojama diplomatinëmis priemonëmis, S. Ðilingas buvo iniciatyvus ir átakingas ávairiø politiniø jëgø vienytojas, ugningas
oratorius. Vëlesniais metais jis tapo valdininku, patyrë Sibiro tremtá.
Dël aktyvios kultûrinës veiklos jis kartais buvo vadinamas „dau-
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giau tautiniu kultûrininku, negu politiku“ [1]. Bûdamas laisvëje, S. Ðilingas visà laikà domëjosi kultûra ir menu, prisidëjo prie jo plëtros,
buvo sukaupæs daugiau negu 100 dailës kûriniø kolekcijà. Itin svarbus jo indëlis steigiant Lietuvos kultûros organizacijas.
S. Ðilingo veikla buvo tokia plaèiaðakë, kad duomenø apie já
galime rasti daugelyje lietuviðkø enciklopedijø, net sovietiniais metais iðleistosiose jam skirta nemaþai vietos. Ðioje publikacijoje
trumpai apþvelgsime S. Ðilingo gyvenimà iki Lietuvos nepriklausomybës paskelbimo, jo darbà kultûros, spaudos srityse bei kuriant
kultûrai svarbias visuomenines organizacijas.
S. Ðilingas gimë 1885 m. lapkrièio 23 d. Vilniuje, mokësi ðiame
mieste veikusioje I-ojoje berniukø gimnazijoje. Baigæs jà, 1905 m.
iðvyko studijuoti á Maskvos universiteto Teisës fakultetà (baigë
1912 m.). Maskvoje ásitraukë á visuomeninæ veiklà – tapo aktyviu
Lietuviø dailës ir Lietuviø mokslo draugijø nariu. Dalyvavo jis ir Rusijoje besimokanèiø lietuviø studentø visuomeninëje veikloje. Tuo metu
Peterburgo ir Maskvos universitetø studentai lietuviai turëjo savo
draugijas, kurios tarpusavyje bendraudavo. S. Ðilingas 1908–1912 m.
buvo Maskvos universiteto lietuviø studentø draugijos pirmininkas.
Baigæs universitetà, S. Ðilingas gráþo á Vilniø, dirbo Lietuviø kredito bendrovës valdyboje, o prieð Pirmàjá pasauliná karà – Vilniaus
þemës banke. Tuo metu Vilniuje jis jau buvo þinomas lietuviø veikëjas, rûpinosi meno þmoniø ir besimokanèios jaunuomenës, kurià,
reikalui esant, ið savo asmeniniø lëðø remdavo, problemomis.
Karo metus S. Ðilingas praleido Rusijoje. Èia jis plëtojo veiklà,
kuria siekta atkurti Lietuvos valstybingumà. Jis ásteigë nemaþai
organizacijø, draugijø, kuriø veikloje ir pats dalyvavo, leido laikraðèius. 1918 m. Lietuvà paskelbus nepriklausoma valstybe, S. Ðilingas gráþo á Vilniø, buvo kooptuotas á Lietuvos valstybës Tarybà (toliau – LVT), 1919–1920 m. ðiai Tarybai vadovavo. Nuo 1920 m.
gyveno Kaune, vertësi advokato praktika. Uþaugino 9 dukras.
S. Ðilingas – 1926 m. gruodþio 17 d. perversmo dalyvis. Nuo
1926 m. perversmo dvi kadencijas (daugiau negu 4 metus) buvo
Lietuvos teisingumo ministras. 1941 m. birþelio mënesá su þmona
ir viena dukra atostogavo savo ûkyje prie Ilguvos (Ðakiø r.). Ilguvoje atostogavusieji Ðilingø ðeimos nariai birþelio 14 d. buvo suimti ir
iðtremti á Sibirà. S. Ðilingà atskyrë nuo ðeimos, jam sudarë bylà,
nuteisë mirties bausme, taèiau nuosprendis jam nebuvo ávykdytas. Golgota S. Ðilingui tæsësi 20 metø. 1954 m. jis buvo gráþæs á
Kaunà, laisvëje iðbuvo 22 dienas, po to – vël tremtis.
Mirë Stasys Ðilingas 1962 m. lapkrièio 11 d. Kelmëje (èia jis
1961 m., gráþæs ið tremties, buvo apsigyvenæs pas þmonos seserá
Felicijà Bytautaitæ). 1999 m. rugpjûèio mënesá S. Ðilingo ir ið Sibiro
parveþti jo þmonos bei dukters palaikai buvo perkelti á Ilguvà.
Studijuodamas Maskvoje S. Ðilingas draugavo su ið Varniø valsèiaus (Telðiø r.) kilusiu Romanu Bytautu (kitur – Ramûnas, 1886–
1915), kurio filosofinës paþiûros tautos vystymosi, asmenybës saviraiðkos, kalbos ir tautiðkumo santykio klausimais stipriai veikë
S. Ðilingo pasaulëþiûrà ir turëjo átakos jo tolimesniame gyvenime.
Siekdami iðplëtoti jaunimui skirtà ðvietëjiðkà, tautiná atgimimà
skatinanèià veiklà, S. Ðilingo inicijuoti Maskvos universitete studijuojantys vilnieèiai 1910 m. sausio mënesá pradëjo leisti þurnalà
„Auðrinë“, skirtà moksleiviams, o vëliau dar ir jo priedà „Vasaros
darbai“. Èia buvo skelbiama studentø ir moksleiviø atostogø metu
surinkta tautosaka. S. Ðilingas ir pats jà rinkdavo. Vieni „Auðrinæ“
apibûdina kaip socialdemokratiná, ið dalies laisvamaniðkà [2], socialistiðkos pakraipos [7, p. 523] leidiná, kiti laiko smulkiaburþuaziniu-liberaliniu [3]. Iðskirtinis ðio þurnalo bruoþas buvo dëmesys lie-
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tuviø kalbai, istorijai, tautosakai, visuomeninio darbo pradø ugdymui. Leidinyje buvo sudaryta galimybë bet kokiø paþiûrø jaunimui
skelbti savo publikacijas. Aplink „Auðrinæ“ tada bûrësi Petras Klimas, R. Bytautas, Stasys Ðalkauskis, Pranas Dovydaitis. Þurnalo spiritus movens buvo S. Ðilingas [6, p. 374]. Literatûrinæ veiklà ðiame
leidinyje pradëjo Kazys Binkis, Kazys Boruta, Julius Janonis, Balys
Sruoga ir keletas kitø Lietuvos raðytojø.
1912 m. gráþæs á Vilniø, S. Ðilingas laisvu nuo tiesioginio darbo
laiku daug dëmesio skirdavo „Auðrinei“, taip pat aktyviai dalyvaudavo Lietuviø mokslo ir Lietuviø dailës draugijø (toliau – LMD ir
LDD) veikloje. Nuo 1907 m., kai ðios draugijos buvo ásteigtos, jø
nariai puoselëjo viltá Vilniuje pastatyti Tautos namus, kuriuose bûtø
saugomi LMD ir LDD sukaupti Lietuvos istorijos ir meno rinkiniai,
vyktø parodos, koncertai, kiti lietuviø tautinio judëjimo ir kultûrinio
gyvenimo renginiai. Dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Èiurlionis ásivaizdavo tuos namus stovinèius ant kalno,
rengësi „visus savo paveikslus tiems namams atiduoti“ [4, p. 22].
Reikalai pakrypo kitaip – menininkas anksti mirë ir jo kûriniai tapo
ðeimos nuosavybe. Lëðos Tautos namams pastatyti buvo kaupiamos toliau, LDD pradëjo rûpintis M. K. Èiurlionio paveikslø likimu.
S. Ðilingo iniciatyva prie LDD buvo ásteigta M. K. Èiurlionio kuopa,
kurios tikslas buvo surinkti reikalingas lëðas, kad bûtø nupirkti
M. K. Èiurlionio paveikslai. Tautos namø statybai S. Ðilingas
pinigus rinko ir pats. LMD ir LDD siekis turëti Tautos namus gerokai pasistûmëjo á prieká Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse –
Vilniuje, ant Tauro kalno, buvo nupirktas sklypas bûsimiesiems
Tautos namams [4, p. 134].
S. Ðilingo iniciatyva 1914 m. rugpjûèio mënesá Vilniuje buvo
ásteigtas Lietuviø politikos centras (toliau – LPC), kuriam ið pradþiø
pirmininkavo jis pats. LPC tikslas buvo sujungti ávairiø politiniø
paþiûrø lietuvius, norinèius dirbti Lietuvai. Jau vyko karas, todël
LPC buvo nutarta sekti politinius ávykius, o, susidarius palankioms
sàlygoms, imtis konkreèios veiklos dël Lietuvos ateities.
Po pirmøjø Rusijos ir Vokietijos kariniø veiksmø Vilniø uþplûdo
pabëgëliai. Jiems reikëjo padëti. LPC 1914 m. rugsëjo mënesá ákûrë
Lietuviø draugijà nukentëjusiems dël karo ðelpti (toliau – LDNK).
S. Ðilingas buvo LDNK centro komiteto sekretorius, organizavo LDNK
darbà. Be surenkamø aukø, á draugijos sàskaità tuo metu patekdavo
ir Rusijos Vyriausybës skiriamos lëðos pabëgëliams. LDNK rûpinosi ðiø lëðø tinkamu panaudojimu, pabëgëliø apgyvendinimu, ádarbinimu, steigë bendrabuèius, valgyklas, mokyklas vaikams.
Kad ir labai uþsiëmæs visais ðiais darbais, S. Ðilingas rasdavo
laiko ir kultûrai, raðë straipsnius periodiniams leidiniams, palaikë
glaudþius ryðius su savo kartos literatais. Jis redagavo, parengë
spaudai literatûros almanachà „Pirmasai baras“ (iðspausdintas
1915 m. liepos mënesá, prieð pat vokieèiø okupacijà). Á ðá leidiná jis
átraukë netradiciðkai raðanèiø (modernizmo, simbolizmo, individualizmo literatûroje pradininkø), realizmo estetikà neigianèiø jaunøjø literatø – Kazio Binkio, Sofijos Kymantaitës-Èiurlionienës, Balio
Sruogos ir keletos kitø – kûrinius. Èia jis paskelbë ir savo straipsná
„Tautos dainø genezë“ bei platø nekrologà kà tik mirusiam savo
draugui filosofui R. Bytautui.
1914 m. rugpjûèio mënesá Nepaprastajame Rusijos valstybës
tarybos ir Dûmos posëdyje buvo svarstoma lietuviø parengta vadinamoji Gintarinë deklaracija. S. Ðilingas buvo vienas ið trijø jos
autoriø (kiti du – Jonas Basanavièius ir Donatas Malinauskas).
Deklaracijoje buvo skelbiama istoriniø Lietuvos þemiø – „subirusiø
gintariniø karoliø“ (Didþiosios ir Maþosios Lietuvos bei Uþnemunës)
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Pirmoji Operos taryba. Ið kairës: Juozas Þilevièius, Juozas TallatKelpða, Stasys Ðilingas, Kipras Petrauskas. 1920 m. Nuotrauka
saugoma M. ir K. Petrauskø lietuviø muzikos muziejaus rinkiniuose.
Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

susijungimo bûtinybë. Prie Vilniaus artëjant kaizerinës armijos kariuomenei (Vilnius buvo uþimtas 1915 m. rugsëjo 2 d.), S. Ðilingas,
suprasdamas, kad, jei jis liks Lietuvoje, su juo, vienu ið ðios deklaracijos autoriø, vokieèiai susidoros, nutarë trauktis ir kartu su dalimi
LDNK centro komiteto nariø pasuko á Peterburgà, Èia karo metais jis
ëjo LDNK vicepirmininko pareigas – faktiðkai vadovavo visai draugijos veiklai.
Ne tik karo metais Lietuvoje likæ, bet ir ið jos pasitraukæ lietuviai
neramiais Pirmojo pasaulinio karo ir Spalio revoliucijos metais daug
dirbo, kad bûtø atkurtas Lietuvos valstybingumas. S. Ðilingas tuo
laikotarpiu dalyvavo Europos miestuose vykusiose lietuviø konferencijose. Jis parengë 1915 m. spalio mënesyje Stokholme vykusio
lietuviø pasitarimo (vadinamo I-uoju lietuviø suvaþiavimu, II-asis ávyko 1917 m.) dokumentus. S. Ðilingas visà laikà ieðkojo santarvës
tarp ávairiø politiniø grupuoèiø. Jo iniciatyva 1917 m. kovo mënesá
Peterburge buvo ásteigtas politiniø partijø susivienijimas – Lietuvos
laisvës labui dirbanti organizacija „Demokratinë tautos laisvës santara“, sutrumpintai – „Santara“. Buvo paskelbta, kad jos tikslas –
nepriklausomos, demokratinës Lietuvos valstybës, kurioje klestëtø
politinë tolerancija, sukûrimas. Organizacija leido savaitraðtá „Santara“, kuriame buvo publikuojami straipsniai apie Lietuvos ateitá. S.
Ðilingas buvo leidinio redakcinës kolegijos narys ir rëmëjas. Savaitraðtis turëjo literatûriná priedà „Pradalgiai“. Leidinyje bendradarbiavo
Petras Leonas, Juozas Urbðys, Jurgis Baltruðaitis ir daugelis kitø ano
meto ðviesuoliø. S. Ðilingas èia paskelbë savo paties á lietuviø kalbà
iðverstus F. Nietzschës aforizmus. Jis daug prisidëjo, kad XX a. 2
deðimtmetyje bûtø pradëta plaèiai diskutuoti apie Lietuvos kultûros
turtø, XIX a. iðveþtø á Rusijà, gràþinimà Lietuvai. Peterburge gyvenantis Paulius Galaunë, patikëjæs bûsima revoliucinës Rusijos kultûros
politika, 1917 m. ið jam prieinamø spausdintø ðaltiniø parengë ið
1832 m. uþdaryto Vilniaus universiteto nusavintø ir po ávairius Rusijos miestus (Peterburgà, Charkovà, Kijevà ir kt.) iðskirstytø mokslo ir
kultûros vertybiø sàraðus. Siekiant, kad tos vertybës bûtø sugràþintos á Lietuvà, P. Galaunei reikëjo pagalbininkø, ir jis tarp Peterburge
tuo metu gyvenusiø lietuviø ieðkojo tokio, kuris ne tik iðklausytø
informacijà, o ðiuo reikalu uþsidegtø, „pradëtø kuo uoliausiai ir plaèiausiai veikti“ [8, p. 61].
(Nukelta á 22 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 21 p.)
S. Ðilingas tuo laikotarpiu Peterburge buvo vienas þymiausiø lietuviø veikëjø. 1915–1917 m. jis dirbo lietuviø organizacijø atstovu
Atskirojoje taryboje pabëgëliø reikalams, veikusioje prie Rusijos vidaus reikalø ministerijos. Rusijos Vyriausybë ðiai Tarybai pervesdavo lëðas, skirtas pabëgëliams remti. Nuo 1917 m. kovo mënesio
S. Ðilingas buvo Lietuviø tautos tarybos Rusijoje (toliau LTT) pirmininkas. Ði Taryba jungë ávairiø politiniø partijø (krikdemø, katalikø,
socialistø, socialdemokratø ir kt.) atstovus. LTT buvo sudariusi Laikinàjá Lietuvos valdymo komitetà (toliau – LLVK), 1917 m. geguþës
mënesá organizavo Rusijos lietuviø seimo rinkimus. S. Ðilingas buvo
ðio Seimo prezidiumo narys. LLVK buvo ið Rusijos Laikinosios vyriausybës gavæs leidimà Rusijos armijoje steigti lietuviðkus batalionus. S. Ðilingas dalyvavo 1917 m. balandþio mënesá ákurtos Lietuviø
karininkø sàjungos suvaþiavime, aktyviai prisidëjo organizuojant lietuviø karines struktûras Rusijoje. Kaip „Santaros“ priedai 1917 m.
iðëjo du „Laisvës karininko“ numeriai, skirti lietuviðkø kariniø daliniø
Rusijoje organizavimo problemoms.
1918 m. sausio mënesá P. Galaunë kreipësi á S. Ðilingà ir pateikë
jam savo surinktus á Rusijà iðveþtø Vilniaus universitetui priklausiusiø vertybiø sàraðus. S. Ðilingo iniciatyva 1918 m. vasario mënesá buvo suðauktas pasitarimas ir sudaryta Komisija, kuri pradëjo
rûpintis Lietuvos kultûros turtø, iðveþtø á Rusijà, sugràþinimu. Nors
S. Ðilingas turëjo ir daug kitø pareigø, jis sutiko bûti ðios Eduardo
Volterio vadovaujamos komisijos nariu. Nors komisija veikë neilgai
(pavasará S. Ðilingas ir P. Galaunë su kitais iðvyko á Tëvynæ), darbai
prasidëjo. Vertybiø paieðkomis tiesiogiai rûpinosi P. Galaunë. Dokumentø, kurie buvo susijæ su vertybëmis, jis surinko gana nemaþai,
taèiau, iðvykdamas ið Rusijos, P. Galaunë neturëjo galimybës iðsiveþti viso ðio archyvo, o vëliau tai, kà jis iðvaþiuodamas paliko Peterburge, Mokslø Akademijos Slavistikos institute, dingo.
Gráþæs á Vilniø, kuriame tuo metu dar ðeimininkavo kaizeriniai
okupantai, S. Ðilingas 1918 m. liepos 13 d. buvo kooptuotas á Lietuvos valstybës Tarybà (toliau – LVT). Èia jis kuravo finansø, teisës ir
kraðto apsaugos skyriø veiklà. Kad ir bûdamas labai uþsiëmæs, jis
nepamirðo Rusijoje atsidûrusiø Lietuvos kultûros vertybiø. 1918 m.
rudená pasirûpino, kad bûtø suðauktas pasitarimas, kuriame P. Galaunë iðdëstë jam þinomus faktus apie Rusijoje atsidûrusias Lietuvos ver tybes. Posëdyje dalyvavo Jonas Basanavièius, Antanas
Þmuidzinavièius, Adomas Varnas ir Vladas Nagevièius. Pasitarime
nuspræsta kaip LVT atstovus á Rusijà pasiøsti P. Galaunæ ir A. Varnà.
Kol buvo ieðkoma lietuviø revoliucionieriø rekomendacijø [8, p. 65] ir
kol sirgo A. Varnas, atëjo 1918 m. gruodþio mënuo ir Vilniø uþëmë
bolðevikai. 1919 m. vasario 10 d. P. Galaunë á Rusijà iðvyko jau ne
kaip LVT, o Lietuvos laikinosios revoliucinës vyriausybës ðvietimo
liaudies komisariato pasiuntinys. Mënesá padirbëjæs, P. Galaunë susiruoðë á Vilniø, tikëdamasis á Rusijà greitai gráþti kartu su dar vienu
specialistu. Taèiau Vilniø 1919 m. balandþio 19 d. uþëmë Lenkija.
Lietuva kovojo dël iðlikimo pasaulio þemëlapyje, pagrindinës valstybinës ástaigos kûrësi Kaune. Anksèiau P. Galaunei iðduoti siuntimai
nebegaliojo. Po 1920 m. liepos 12 d., kai Maskvoje buvo pasiraðyta
Lietuvos ir Sovietø Rusijos taikos sutartis, P. Galaunë treèià kartà
gavo oficialø paskyrimà vykti á Rusijà derëtis dël Lietuvos kultûros
tur tø sugràþinimo á Lietuvà. Derybos vyko sunkiai. Didþiausias
laimëjimas buvo tai, kad oficialiai pradëta kalbëti apie esamà problemà ir kad Lietuvai buvo sugràþinti M. K. Èiurlionio paveikslai.
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Dirbdamas advokatu Kaune, S. Ðilingas daug dëmesio skyrë kultûros ir meno reikalams. Visà Vilniuje pradëtà kultûros darbà reikëjo
atnaujinti, suteikti jam kitas formas. S. Ðilingas buvo aktyvus Lietuvos meno kûrëjø draugijos steigimo organizatorius. Dar 1919 m.
rudená grupë menininkø (A. Varnas, Antanas Sutkus, P. Galaunë, Maironis ir daugelis kitø), o su jais ir S. Ðilingas susirinko aptarti, kokià
menininkø organizacijà bûtø tikslinga ákurti. Tokia organizacija tapo
Lietuvos meno kûrëjø draugija (toliau – MKD). Jos steigiamasis susirinkimas ávyko 1920 m. sausio 29 dienà. MKD planavo „ugdyti Lietuvos menà ir meninæ kultûrà, remti ir skatinti menininkø kûrybiná darbà,
rinkti ir saugoti tautodailæ, globoti kultûros paminklus“ [8, p. 77]. S. Ðilingas buvo iðrinktas á A. Varno vadovaujamà aðtuoniø nariø MKD valdybà. MKD veikla buvo plëtojama keturiose 1920 m. vasarà suformuotose sekcijose (teatro, muzikos, literatûros ir plastinio meno).
S. Ðilingas buvo MKD valdybos narys, aktyviai dalyvavo literatø ir plastikø (dailininkø ir architektø) sekcijø darbe.
Literatø sekcijos 5 nariø valdybai vadovavo Vincas Krëvë-Mickevièius. Advokatas S. Ðilingas buvo ne tik ðios sekcijos valdybos
narys, bet ir þurnalo „Menas“ redakcinës kolegijos narys. Þurnalo
redakcinës kolegijos nariai dar buvo ir poetas Faustas Kirða, kompozitorius, muzikologas Juozas Þilevièius. Þurnale bendradarbiavo
B. Sruoga, P. Galaunë, Adomas Galdikas, Kazys Ðimonis.
MKD plastikø sekcijoje veikë Meno rûmø ir Meno mokyklos
steigimo komisijos. Meno rûmø komisijoje buvo dailininkai Antanas Þmuidzinavièius, Vilius Jomantas ir advokatas S. Ðilingas. Kristalizuojantis MKD veiklos planams, pradëjo atgimti Tautos namø
idëja, ágavusi Meno rûmø pavadinimà. Tais metais buvo ásteigtas
Meno rûmø fondas, sudaryta jo veiklos programa, pradëtos kaupti
ir meno bei istorijos vertybës. Uþ Amerikos lietuviø surinktas lëðas
1920 m. geguþës–birþelio mënesiais veikusioje Lietuvos meno apþvalginëje parodoje Meno rûmams buvo nupirkti 166 meno kûriniai.
Tarp Meno rûmø fondo svarbiausiø uþdaviniø tuo metu buvo lietuviø
liaudies meno propagavimas, rinkimas ir apsauga. Kadangi kûriniams ásigyti lëðø trûko, buvo nutarta pagal galimybes kuo daugiau
vertingø, taèiau artimiausiu laiku galinèiø sunykti vertybiø uþfiksuoti
pieðiniuose, o vëliau leisti albumus, kuriuose bûtø skelbiama iðsami
kûriniø metrika. 1921 m. sausio mënesá MKD patalpose (Maironio g. 3) buvo surengta I-oji po karo lietuviø tautodailës paroda.
Meno rûmø idëja liko neágyvendinta. Ið MKD sekcijose sukurtø
padaliniø vëliau iðaugo keletas Ðvietimo ministerijai priklausiusiø kultûros ástaigø – operos, dramos teatrai, muzikos ir meno mokyklos. Ið
dalies Meno rûmø funkcijas perëmë M. K. Èiurlionio dailës galerija,
kurios ástatymà Seimas priëmë 1921 m. gruodþio 21 dienà. Meno rûmø
komisija daug prisidëjo prie M. K. Èiurlionio galerijos organizavimo.
S. Ðilingas Lietuvos valstybingumo kelyje daugiausia nusipelnë
kaip politiniø struktûrø, valstybës institucijø, kariuomenës organizatorius, taèiau ir jo ánaðas á Lietuvos kultûros organizacijø kûrimosi procesà yra neabejotinas ir vertintinas.
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