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Anotacija. Straipsnyje analizuojamos žemės ūkio bendrovės „Žagrė“ kūrimosi aplinkybės,
pagrindinės veikimo kryptys ir laimėjimai pirmuoju veiklos dešimtmečiu (1906–1915 m.).
Parodoma, kad jos kūrėjai lietuvių katalikų intelektualai – kunigai (J. Staugaitis, J. Vailokaitis) giliai suvokė švietimo ir ekonomikos ryšį, jų tarpusavio priklausomybę bei sąveiką:
ekonominė pažanga negalima be švietimo, o kokybiškas švietimas sunkiai įmanomas be
ekonominės gerovės. Tai atsispindi ir „Žagrės“ veikimo nuostatuose.
Analizuojama „Žagrės“ veiklos plėtotė ir jos laimėjimai, taip pat problematiški santykiai su
„Marijampolės ūkininkų bendrove. Parodoma, kad „Žagrė“, ugdydama žmonių iniciatyvumą, darbštumą, ekonominį mąstymą, sudarė prielaidas ne tik ekonominei, bet ir politinei
demokratijai tarpti.
Reikšminiai žodžiai: draugija, „Žiburys“, kooperacija, kunigai, krikščionybė, švietimas,
ekonomika, žemės ūkis.

Įvadas
XIX a. pabaigoje Vakarų Europoje sparčiai vystėsi kapitalizmas, kartu ryškėjo ir neigiami jo socialiniai padariniai. Naujų mokslo ir technikos išradimų taikymas padėjo
išplėtoti fabrikinę gamybą, reikalavusią daug darbo rankų. Ši gamyba sutelkė darbininkus, ir jie tapo realia socialine jėga. Vyraujant kapitalizmo ideologiniam pagrindui –
ekonominiam liberalizmui, skelbusiam natūralios laisvės, valstybės nesikišimo į ūkio ir
privataus asmens reikalus idėjas (A. Smithas, Dž. Millis), darbininkijos socialinės saugos
problemoms, jos interesams buvo skirta mažai dėmesio. Tai kėlė teisėtą darbininkijos
nepasitenkinimą. Vis garsiau skambėjo K. Markso ir jo sekėjų socialistų raginimai imtis
prievartos socialiniam teisingumui atkurti. Jų radikalūs užmojai ir ambicingos pretenzijos skelbtis vieninteliais tikraisiais darbo žmonių interesų gynėjais skatino ir Katalikų
Bažnyčią, atsižvelgiant į vykstančių socialinių pokyčių dvasią, aiškiau suformuluoti savo
socialinę nuostatą.
Popiežius Leonas XIII enciklikoje „Rerum novarum“ (1891) aiškiai įvardijo socialines problemas, su kuriomis susidūrė pramonėjanti visuomenė, ir nurodė galimus jų
sprendimo būdus. Kartu susirūpinta paieškomis būdų, kaip apsaugoti socialiai pažeidžiamiausius sluoksnius nuo besaikio išnaudojimo, pratinant juos prie savarankiško ir
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atsakingo rūpinimosi savo gerove, puoselėjant savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo
įgūdžius. Žymiausi to meto socialinės katalikybės puoselėtojai (A de Muno, A. Sangnieris ir kt.) dideles viltis siejo su kooperacija.
XX a. pradžioje kooperatinis judėjimas Vakarų Europos šalyse gana plačiai išplito
bei sudarė sąlygas gyventojams geriau apginti savo interesus ir priešintis stambaus
kapitalo įsigalėjimui. Kooperacija buvo suprantama kaip priemonė, galinti, sparčiai vystantis kapitalizacijai, užtikrinti didesnę socialinę saugą. Kita vertus, sumažinti socialinę
įtampą, neutralizuoti socialinių radikalų aštrinamus klausimus, puoselėti bendradarbiavimo, o ne klasių kovos dvasią, ugdyti bendradarbiavimo ir solidarumo nuostatas.
Tai buvo aktualu ir Lietuvoje, kur vietiniai bolševikai siūlė savus visuomenės pertvarkos modelius. Todėl netrūko įvairiausių pasiūlymų ir aiškinimų, kurie atspindėjo
įvairias abejones bei fobijas. Kartu reikėjo ir konstruktyvaus atsakymo.
Noriai kooperaciją palaikė ir lietuvių katalikų intelektualai (M. Krupavičius, S. Šultė,
F. Kemėšis, J. Staugaitis, J. Dabušis ir kt.), patys aktyviai dalyvavę kuriant kooperatyvus,
buvę jų valdybų nariais. Dėl to neretai susilaukdavo kairiųjų socialinių radikalų (bolševikų) priekaištų, kaltinimų kišimusi į Bažnyčiai tariamai svetimą sritį.
Kooperaciją palaikė ir caro valdžia. Kooperacijoje ji įžvelgė savo ūkio modernizacijos būdą. Modernizacijos poreikis aktualiai iškilo po Rusijos pralaimėjimo kare su
Japonija (1904–1905), o 1905–1907 m. revoliucija apnuogino ne tik politinį, bet ir
ekonominį režimo silpnumą. Todėl įdėmiai buvo stebimi procesai, vykę rytinėse Imperijos gubernijose (Lenkijoje ir Lietuvoje), kuriose vakarietiškoji dvasia ir naujovės
reiškėsi itin ryškiai. Šias gubernijas caro valdžia laikė, viena vertus, nepatogiausiomis
ir maištingiausiomis, kita vertus, savotiškomis laboratorijomis, kuriose išbandomos
įvairios naujovės. Kooperacija laikyta efektyvia priemone, galinčia kanalizuoti visuomenės nepasitenkinimą dėl politinių suvaržymų, atveriančia galimybes jos ekonominei
potencijai skleistis. Manyta, kad ekonominė pažanga ilgainiui galinti sukurti prielaidas
ir taikioms evoliucinėms politinėms permainoms pačioje Imperijoje. Kartu caro administracijos pareigūnai stengėsi palaikyti kitataučių, pirmiausia rusų, iniciatyvas kooperacijos srityje. Tačiau tokių buvo nedaug. Tuo tarpu Lietuvoje kooperacijos judėjimas
plėtėsi, gausėjo draugijų.
Ypač aktyviai reiškėsi kunigai, kūrę ir palaikę kooperatyvų judėjimą kaime, tikėdamiesi, viena vertus, kad įtraukimas į kooperatyvų veiklą sudarys palankesnes sąlygas
valstiečiams įsigyti ūkiui reikiamų dalykų, kita vertus, ugdys iniciatyvumą, išmonę,
verslumą ir pratins būti savo likimo šeimininkais.
Kartu kunigams ne mažiau rūpėjo ir liaudies švietimo reikalai. Tačiau buvo suprasta,
kad švietimas savaime ūkininkų neišgelbės, būtina stiprinti ekonominius pagrindus,
kreipti juos racionalaus ūkininkavimo linkme.
Šiame veiklos bare itin išsiskyrė „Žiburio“ draugija, kuri stengėsi derinti kultūrines ir ekonomines funkcijas. Tai liudija ir jos iniciatyva įkurta Lietuvių katalikų žemės
ūkio bendrovė „Žagrė“ (1906). „Žiburio“ draugija ir jos veikla gana plačiai nušviesta
J. Staugaičio atsiminimuose (LKMA 2002). Tačiau „Žagrės“ veikla kur kas menkiau tyrinėta. Išskyrus pavienius apžvalginius straipsnelius spaudoje ir publikaciją Lietuvių
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enciklopedijoje, išsamesės studijos nėra. Netyrinėtos ir draugijos atsiradimo aplinkybės bei jos veikla pirmuoju dešimtmečiu, kuri atsispindi gausiose to meto periodinės
spaudos publikacijose.
Šio straipsnio tikslas – remiantis archyvine medžiaga ir publikacijomis, atskleisti
to meto periodikos leidiniuose žemės ūkio bendrovės „Žagrė“ kūrimosi aplinkybės ir
pirmojo veiklos dešimtmečio rezultatus.
Uždaviniai:
1) atskleisti „Žagrės“ kūrimosi aplinkybes, veikimo programą ir tikslus;
2) aptarti „Žagrės“ laimėjimus pirmuoju veiklos dešimtmečiu.
Metodas: dokumentų ir literatūros kritinė analizė bei autoriaus įžvalgos.

„Žagrės“ kūrimosi aplinkybės, veikimo programa ir tikslai

1906 m. lietuvių katalikų intelektualai Marijampolėje įkūrė švietimo draugiją „Žiburys“.
Savo veiklą ji rėmė dviem principais: krikščionybe ir lietuvybe.
Pirmuose įstatuose, kuriuos parašė kunigas Justinas Staugaitis, vėliau (1926 m.)
tapęs Telšių vyskupu, jai buvo keliami dvejopi uždaviniai: padaryti lietuvius gerais lietuviais ir gerais katalikais (Lietuvių krikščionių… 1906). Šiems uždaviniams įvykdyti
reikėjo švietimo, meno ir labdaros.
Įstatuose buvo išdėstyta ir gana plati draugijos veiklos programa: pradžios vidurinių
ir specialiųjų mokyklų kūrimas, suaugusiųjų švietimo kursų organizavimas, bibliotekų,
skaityklų, vaikų darželių bei prieglaudos namų steigimas, visų mokslo šakų talentingų moksleivių šelpimas, skaitymų ir mokslinių pašnekesių organizavimas, tautinės bei
krikščioniškos spaudos rėmimas (Lietuvių krikščionių… 1906).
Nepaisant vietinės caro administracijos pareigūnų daromų kliūčių, Draugijos skyriai
(o jų būta net 53, vienijo daugiau kaip 5 tūkst. žmonių) šią programą uoliai vykdė. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse „Žiburys“ ne tik buvo įkūręs ir išlaikė 20 pradžios mokyklų,
progimnaziją, vaikų darželį, senelių prieglaudą Marijampolėje bei 5 suaugusiųjų kursus,
bet ir beveik kiekviename krašto bažnytkaimyje turėjo savo bibliotekas, skaityklas, dirbo
platų kultūrinį darbą, rengdamas sodiečiams lietuviškus vakarus ir vaidinimus.
Švietimui ir labdarai kaimo žmonės pritarė, bet vien tie dalykai jų netenkino. Jie
tikėjosi, kad drauguja padės įsigyti mineralinių trąšų, žemės ūkio mašinų, geresnės sėklos, lengvatinėmis sąlygomis gauti paskolų, pasirūpins kitais ūkio reikalais (Staugaitis
(Meškus) 1907).
Taigi jau pirmaisiais veiklos metais paaiškėjo, kad draugijos veikimo diapazonas
per siauras ir nepatenkina kaimo žmonių. Spaudoje pradėta svarstyti draugijos veiklos
plėtra. Buvo pasisakoma už ūkio skyriaus įkūrimą. Kunigas J. Vailokaitis ta proga rašė:
„Lietuvos gerovė, be abejo, priguli nuo pakėlimo ūkininkų luomo, nes mes visi maitinamės ir dengiamės ūkininkų apdirbamos žemės vaisiais. Ūkininkavimas – tai pirmutinis
pamatas Lietuvos gerovės ir medžiaginio pakilimo. Todėl pirmiausia reikia rūpintis pakelti ūkininkus, padaryti juos turtingais, o tada bus geriau ir darbininkams, ir amatininkams, ir visiems kitiems“ (Vailokaitis (Skrebenius) 1906).
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Savo ruožtu tikėta, kad ekonomiškai sutvirtėję ūkininkai galėsią paremti ir švietimo reikalus, skirdami daugiau lėšų mokyklų išlaikymui. Taip pat galėsią daugiau savo vaikų išleisti
į aukštuosius mokslus, kurių svarbą katalikų intelektualai itin pabrėžė, nes dalis jų patys
buvo mokęsi Vakarų Europos katalikiškuose universitetuose (J. Vailokaitis, M. Gustaitis).
Idėją išplėsti draugijos veiklos sritis, papildant ekonomine sritimi (ūkio skyriumi),
rėmė ir „Žiburio“ draugijos kūrimo iniciatorius kunigas Justinas Staugaitis. Tačiau būta
ir priešininkų.
Draugijos Vilkaviškio skyriaus valdybos narys kunigas Tomas Žilinskas laikėsi požiūrio, kad „Žiburio“ draugija yra užsibrėžusi kultūros, švietimo uždavinius, o susidėjus
su ūkininkų organizacija, veikiančia pagal sindikato taisykles (su akcijomis), šiai daugiausia rūpės pelnas, ir „Žiburys“ gali netekti neturtingesniųjų kaimo žmonių pritarimo
bei rėmimo. Prieš tokį susijungimą pasisakė ir „Šviesos“ draugijos pirmininkas gydytojas Kazys Grinius. Jis įspėjo „Žiburio“ draugiją neplėsti savo programos, nes negalima
suderinti švietimo tikslų su pelno siekiančios žemės ūkio bendrovės reikalais. Kunigai
J. Vailokaitis ir J. Staugaitis pasisakė už autonominių sekcijų sujungimą ir įsteigimą.
Susirinkusieji dauguma (už – 123, prieš – 77) nutarė steigiamą ūkininkų organizaciją,
kaip ūkio skyrių, sujungti su „Žiburio“ draugija (Šalčius 1937).
Pirmaeilis ūkio skyriaus uždavinys buvo įsteigti sindikatą, kurio pagrindinį kapitalą
sudarytų pajininkai, sudėdami po 10 rb už kiekvieną pajų. Prie kiekvieno pajaus pridedama 3 rb pagrindiniam kapitalui. Vienas pajus suteikia sprendžiamąjį balsą. Pelnas
skirstomas pagal turimą pajų.
Kairiojo nusistatymo susirinkimo dalyviai buvo nepatenkinti tokiu sujungimu. Todėl
1907 m. sausio 27 d. jie įsteigė naują ūkininkų organizaciją – „Marijampolės ūkininkų
draugovę“, kuri veikė glaudžiai bendradarbiaudama su kultūros švietimo draugija „Šviesa“, kuriai vadovavo Kazys Grinius (Staugaitis (Meškus) 1907).
Jos veikla iš pradžių beveik išimtinai reiškėsi kultūrinėje srityje.
„Žiburio“ draugijos valdyba kreipėsi į Suvalkų gubernatorių, prašydama leisti įsteigti
ūkio skyrių. Bet gubernatorius nedavė leidimo, motyvuodamas tuo, kad įregistruotuose
draugijos įstatuose ūkio skyrius nebuvo numatytas.
Negavus leidimo steigti ūkio skyrių, buvo nutarta kurti atskirą ūkio organizaciją.
Buvo parengti įstatai ir įteikti valdžios organams tvirtinti. 1907 m. liepos 20 d. buvo
gautas leidimas. Nauja organizacija pavadinta Lietuvių krikščionių žemės ūkio bendrove „Žagrė“. Jos tikslas – padėti ūkininkams prieinamomis kainomis įsigyti reikalingų
daiktų ir pelningai parduoti žemės ūkio produktus. „Žagrės“ nariai galėjo būti krikščionys ūkininkai ir kiti asmenys. Stojamasis mokestis – 3 rb, įnašai – 10 rb. Nariai už
bendrovės veiklą atsakė savo įnašais. Visi nariai turėjo po vieną balsą.
1908 m. kovo mėn. „Žagrė“ atidarė pirmąją savo parduotuvę Marijampolėje ir pardavinėjo trąšas, žemės ūkio mašinas bei įrankius. Žmonėms, kaip pastebi to meto spauda,
„tai buvo naujiena“. Vėliau tokios parduotuvės buvo atidarytos Vilkaviškyje, Pivašiūnuose, Šakiuose, Kalvarijoje, Seirijuose, Naujamiestyje.
„Žagrė“ nuo pat įkūrimo glaudžiai bendradarbiavo su „Žiburio“ draugija, kuri ne tik
ją įkūrė, bet ir visą laiką iki Pirmojo pasaulinio karo rėmė. 1907 m. rugsėjo mėn 12 d.
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visuotiniame „Žiburio“ susirinkime „Žagrės“ atstovai, kviesdami žiburininkus agituoti
ūkininkus tapti „Žagrės“ nariais, žadėjo sudaryti sąjungą su „Žiburio“ draugija ir paaukoti jos naudai 10 % savo pelno (Gustaitis 1907).
„Žagrės“ vadovai „Žiburio“ visuotiniuose ir skyrių susirinkimuose smulkiai informuodavo apie bendrovės padėtį, o žiburininkai vykdė stiprią „Žagrės“ rėmimo akciją.
1911 m. draugijos spaudos organas „Žiburys“ rašė: „Žagrės“ naudai reikalingi šie
dalykai: 1) stengtis išpirkti nuodugniausiai pajų, kad padidinus kapitalą, 2) pirkti, ką
tik galima iš „Žagrės“ arba jai tarpininkaujant, ugdant padauginus apyvartą ir pelną,
3) aiškinti kitiems, kad kuo stipriausiai palaikytų „Žagrę“ kaipo pirmąją mūsų prekybos
įstaigą“ (Č 1911).
Taigi savų lietuviškų prekybos įstaigų palaikymas buvo suvoktas kaip svarbi kiekvieno lietuvio priedermė.

„Žagrės“ ekonominės veiklos plėtotė ir jos laimėjimai

„Žiburio“ draugijos remiama „Žagrė“ stiprėjo ir plėtė savo veiklą. Didėjo jos kapitalas,
pelnas. Antai 1908 m. pagrindinis kapitalas sudarė 5490 rb, parduodant prekių už
70 000 rb, gauta 5400 rb pelno, o 1913 m. pagrindinis kapitalas siekė 17 600 rb, parduota prekių už 301 892 rb, o pelnas sudarė 21 155 rb (Šalčius 1937: 111).
Gausėjo ir „Žagrės“ narių. 1910 m. jų buvo 600, 1912 m. – jau daugiau kaip 1000
(J. V. 1912).
1912 m. „Žagrės“ įstatai buvo pakeisti. Ji veikė Suvalkų, Kauno ir Vilniaus gubernijose ir iš esmės apėmė visą Lietuvą. Be to, „Žagrė“ gavo teisę steigti kuopas (skyrius),
susidarius bent 10 žmonių. Be senų veikimo krypčių, leistos ir naujos. Nuo šiol „Žagrė“
galėjo steigti fabrikus, ūkio mokyklas, organizuoti parodas, laikyti agronomus ir instruktorius, rūpintis gyvulininkystės gerinimu, rengti ūkininkams ekskursijas, išvykas
ir t. t.
Tačiau svarbiausia tai, kad, pakeitus įstatus, „Žagrėje“ buvo sujungtos ekonominės
ir kultūrinės funkcijos. Tai padaryti, matyt, paskatino pradėtos gausiau teikti rusų valdžios pašalpos žemės ūkio kultūros darbams. Jos daugiausia pakliūdavo dvarininkiškoms gubernijų žemės ūkio draugijoms.
„Žagrės“ vadovai čia nemažai vilčių dėjo ir į sau palankų Dūmos atstovą kunigą Juozą Laukaitį.
Ekonominių ir kultūrinių funkcijų sujungimas „Žagrėje“ paaštrino jos santykius su
„Marijampolės ūkininkų draugove“, kurios veikla beveik išimtinai reiškėsi kultūrinėje
srityje ir 1912 m. paskatino ją imtis prekybos operacijų.
Atrodo, santykius bene daugiausia bus paaštrinusi viltis gauti iš valdžios daugiau
pašalpų. Mat caro valdžia kaimuose leido steigti ūkio ratelius. Jų tikslas – teikti ūkininkams žinių apie ūkininkavimą, padėti įsigyti geresnių padargų, sėklų, steigti javų valymo punktus, bandomuosius laukus. Gerai besitvarkantiems rateliams valdžia duodavo
pašalpas. Tokių ūkio ratelių gana daug įsteigė Kauno gubernijoje. Suvalkų gubernijoje
jų buvo mažai. Čia ūkininkų švietimu rūpinosi „Marijampolės ūkininkų draugovė“, o
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„Žagrė“ parūpindavo žemės ūkiui reikalingų trąšų, mašinų ir kitokių prekių. Taigi abi
organizacijos, nors ir rūpinosi tuo pačiu ūkininku, tačiau atliko skirtingas funkcijas. Tiesa, „Žiburio“ draugijos skyrių susirinkimuose buvo daug kalbama ir žemės ūkio kėlimo
klausimais.
„Marijampolės ūkininkų draugovė“, kaip formaliai kultūrinė, turėjo daugiau šansų
gauti valdžios paramą. Tuo tarpu „Žagrei“ teko skubiai taikytis prie naujų sąlygų – plačiai steigti ūkio ratelius. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse ji jau turėjo 20 ratelių. Kartu labai svarbu buvo ir neprarasti ekonominės veiklos monopolio.
Tą monopolį stengėsi ne tik išlaikyti, bet ir puoselėjo viltį jį išplėsti. 1912 m. pakeitus įstatus, „Žagrė“ tapo iš esmės visos Lietuvos kooperatine organizacija. Tačiau realiai
tos pretenzijos vargu ar buvo pagrįstos.
Pirmiausia Marijampolė nebuvo didelis ekonominis Lietuvos centras, be to, toli nuo
geležinkelio. Silpniausia pramonė buvo Suvalkų gubernijoje (1912 m. čia veikė 352
smulkios įmonės, kuriose dirbo 1300 darbininkų, o Kauno gubernijoje 1852 įmonėse
dirbo 14 511 žmonių) ( Lazauskas 1966).
Suvalkų gubernijoje įsigalėjusi krikščioniškai demokratiškoji srovė, vadovaujama
kunigų (pvz., 1914 m. iš 20 atsiuntusiųjų savo atstovus į visuotinį susirinkimą 13 rajonų atstovavo kunigai), kurie vargu ar galėjo tais laikais rasti platesnio pritarimo, ypač
Kauno gubernijoje, kuri ir Dūmos rinkimuose daugiausia remdavo kairiosios orientacijos atstovus. Nesusilaukė šis sumanymas pritarimo ir tarp įvairių pažiūrų vilniečių, kurie 1913 m. liepos 29 d. įregistravo „Lietuvos ūkininkų draugiją“, gavusią teisę veikti ne
tik Vilniaus, bet ir kitose gubernijose. Taigi ji taip pat aprėpė visą Lietuvą ir pretendavo
virsti viso krašto žemės ūkio organizacija, priimdama savo nariais ir juridinius asmenis
(vartotojų bendrovės ir žemės ūkio draugijas).
Tačiau Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė plėtoti šią veiklą.
„Žagrės“ pretenzijos tapti centrine visos Lietuvos ūkininkų organizacija finansiniu
požiūriu taip pat nebuvo rimčiau pagrįstos. Joje nuo pat pradžios pasireiškė „senos
lietuviškos kooperatinės bėdos“, kuriomis nusiskundė jau kelmiškis dvarininkas J. Ivanavičius (Šalčius 1937: 100–102), žinomas Lietuvos kooperacijos judėjimo pionierius,
dar 1881 m. pradėjęs steigti „krikščioniškus kromus“, kurie „teisingos krikščioniškos“
prekybos siekimu turėjo pavaduoti vartotojų bendroves.
„Žagrė“ visus savo kapitalus ir net dalį svetimų kapitalų leido „brangininkams (t. y.
paėmusiems prekių skolon) kredituoti.
Ilgainiui tokia praktika tapo sunkia našta bendrovei ir didėjo kartu su apyvarta. Antai 1912 m. pirko namus už 20 tūkst. rb. Marijampolėje ir Gižų dvarą ūkio mokyklai už
100 tūkst rb.
Negalima sakyti, kad „Žagrės“ vadovai nesuprato prekių ir skolinimo pirkėjams pavojaus. Jau antraisiais bendrovės gyvavimo metais valdybai buvo daromi priekaištai,
kad prekės pernelyg „barguojamos“, skolos pas pirkėjus per ilgai guli, nors jau prieš tai,
siekdamas paskatinti pirkimą grynaisiais pinigais, visuotinis susirinkimas nutarė perkantiems už grynuosius pinigus žemės ūkio įrankius daryti 2 % nuolaidą. Už paimtas
kreditan prekes iki 3 mėn. neskaityti palūkanų, o per 6 mėn. imti 6 %. Taigi kreditas
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siekė 9 mėn. Taip pat buvo mėginama „už per didelį bargavimą“ uždėti atsakomybę ir
krautuvių vedėjams (Žinios 1910).
Svarbiausią dėmesį „Žagrė“ skyrė prekybai stambiomis prekėmis: trąšomis, žemės
ūkio mašinomis, geležies dirbiniais ir kt. Antai 1910 m. iš bendrosios 155 480,58 rb
apyvartos sumos trąšoms teko 30 008 rb, mašinoms – 20 701 rb, geležies dirbiniams,
akmens anglims – 104 690 rb (Staugaitis 1910). Prekyboje „Žagrei“ teko susidurti su
privačių gamybinikų konkurencija.
Pilviškio skyrius skundėsi, kad 1909 m. trąšas per Kauno dvarininkų sindikatą galima buvo pirkti pigiau negu per Marijampolę, nes „Kauno dvarininkų sindikatas norėjo
užslopinti Marijampolinį ūkininkų sindikatą, o jau paskui elgtis kaip tinkama“ (Mursas
1909).
Nuo pat savo veiklos pradžios „Žagrė“ taip pat rūpinosi ir žemės ūkio kultūros reikalais, nes pasidalyti darbu su „Marijampolės ūkininkų draugove“, „Žagrei“ paimant
prekybą, o šiai – žemės ūkio kėlimo ir ūkininkų švietimo barą, – taip ir nepavyko. Tam
tikslui „Žagrė“ nuo 1909 m. laikė agronomą.
Bendrovės vadovai laikėsi pažiūros, kad esamą žemės ūkio kultūros lygį galinti pademonstruoti paroda, o jai pasisekus tikėtasi gauti ir didesnės paramos iš valdžios.
Todėl dar 1909 m. nutarta rengti parodą Marijampolėje. Tuo dar anksčiau rūpinosi ir
„Marijampolės ūkininkų draugovė“.
Nesveiko lenktyniavimo dvasia temdė „Žagrės“ ir pasauliečių vadovaujamos „Marijampolės ūkininkų draugovės“ santykius. Tačiau tai vis dėlto nesutrukdė joms bendromis jėgomis surengti 1911 m. rugsėjo 28–30 d. ir spalio 1 d. ūkio parodą Marijampolėje.
Joje buvo aštuoni skyriai.
Paroda buvo plačiai paminėta ir spaudoje. „Šaltinis“ rašė: „Atsitikimas, ar tik ne
pirmutinis Rusijoje, kad patys ūkininkai yra surengę parodą. Ūkio parodos rengiamos
nuolat, bet rengia jas, ponai, diduomenė. Čia gi patys ūkininkai pasirodė, ką turi, ką gali.
Garbė už tai Suvalkijos ūkininkams“ (Bronius 1911).
Paroda sukėlė lietuvių ūkininkų entuziazmą ir pasididžiavimą. Ji neliko nepastebėta
ir valdžios, kuri ėmė teikti didesnę materialinę paramą „Žagrei“, kaip besirūpinančiai
žemės ūkio kultūros kėlimu.
1912 m. žemdirbystės departamentas skyrė 1500 rb javų valymo punktams steigti,
kur ūkininkai galėtų išsivalyti javus. Iš tų lėšų buvo įkurti 5 punktai. „Žagrės“ ekonominė pagalba, remiama valdžios subsidijomis, vis didėjo. Bendrovė rengė kursus ūkininkams, konkursus, steigė mašinų naudojimo punktus. 1914 m. buvo surengti 2 savaičių
kursai Kučiūnuose, Seirijuose, Miroslave. Taip pat 3 dienų paskaitos žemės ūkio klausimais Krokelaukyje ir kitose vietose. Buvo lankomi atskiri ūkiai, teikiami patarimai
vietoje, platinamas „Šaltinio“ priedas „Artojas“ ir lapeliai, kaip tręšti įvairius augalus.
Žemės ūkio įrankiams tirti buvo sudarytas plūgų konkursinis bandymas Gižuose,
dalyvaujant valdžios atstovams ir ūkininkams praktikantams. Gyvulininkystei paskatinti surengtos gyvulių parodos Vilkaviškyje ir Seirijuose.
Siekiant pagerinti javų kokybę, nemokamai dalijamos kviečių, miežių ir avižų sėklos. Išsinuomotame žemės sklype Kumelionyse buvo organizuojami bandymai su
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pašarinėmis žolėmis. Taip pat buvo suorganizuota apie 100 vietų laukelių, kuriuose
išbandytas įvairių javų tręšimas mineralinėmis trąšomis.
Prie jau esamų penkių mašinų naudojimo punktų, kuriuos „Žagrė“ turėjo 1912 m.
(Pilviškyje, Vilkaviškyje, Marijampolėje, Kalvarijoje ir Seirijuose), 1913 m. pabaigoje
įkurtas punktas Paširvinčio dvare, o po metų už iš Žemdirbystės departamento gautą
1200 rb subsidiją įsteigti dar 4 punktai (Gižuose, Kučiūnuose, Žemojoje Panemunėje ir
Griškabūdyje). Visos čia tuo metu laikomos moderniausios ūkio mašinos buvo išduodamos ūkininkams už nedidelį atlygį (linams minti mašiną galėjo gauti po 50 kp, dobilų
valymo mašiną – 10 kp, sėjamąją mašiną – 2 rb už dieną).
Tačiau didžiausiu „Žagrės“ nuopelnu žemės ūkio kultūrai turėjo būti Gižų žemės
ūkio mokyklos įsteigimas. 1913 m. birželio mėn. buvo gautas valdžios leidimas. Be to,
ji skyrė mokyklai 20 tūkst. rb vienkartinės pašalpos ir 10 tūkst. rb metinės pašalpos
(Gižai 1913). Tačiau Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė visus planus.
Kaip ir „Marijampolės ūkininkų draugovė“, „Žagrė“ rūpinosi šalpos kasų organizavimu, taip pat draudimo nuo gaisrų draugijos steigimu. Tačiau šie sumanymai nebuvo
įgyvendinti. 1914 m. visuotiniame „Žagrės“ narių susirinkime buvo nutarta prašyti pagalbos elevatoriaus rugiams laikyti statybai, meteorologijos stočiai prie Gižų mokyklos
steigti. Tačiau ir šių užmojų įgyvendinimą sukliudė karas. Per pirmąjį puolimą vokiečių
kareiviai Marijampolėje užpuolė „Žagrę“, kaip ir kitas lietuviškas krautuves. Bendrovės
veikla prigeso. Po Pirmojo pasaulinio karo „Žagrė“ vėl atgaivino savo veiklą, bet su „Žiburio“ draugija jau ryšio neturėjo.

Išvados

1. XX a. pradžioje lietuvių katalikų intelektualai (J. Staugaitis, J. Vailokaitis ir kt.)
aktyviai įsijungė į kooperatinį judėjimą. Kooperacijoje jie matė priemonę, galinčia
užtikrinti individui didesnę socialinę saugą, sparčiai vystantis kapitalizacijai. Kita
vertus, sumažinti socialines įtampas visuomenėje, jas neutralizuoti.
2. Didžiausią dėmesį katalikų intelektualai skyrė kooperacijos plėtotei kaime, kuriame tuo metu gyveno didžioji Lietuvos gyventojų dalis. Burdami jaunąją ūkininkų
kartą į draugijas, kooperatyvus, ją mokydami, šviesdami, teikdami moralinę paramą, kartu jie puoselėjo ir socialinio solidarumo bei savipagalbos nuostatas, kurios
savitą raišką įgijo ūkininkų bendrovės „Žagrė“ veikloje.
3. Nepaisant visų nesėkmių ir nesklandumų, „Žagrė“ žadino žmonių iniciatyvą, verslumą, ugdė atsakomybės ir pilietiškumo jausmus, rengė lietuvius būti šeimininkais savo krašte.
4. „Žagrėje“ mokėsi dirbti ir būsimi privataus bei kooperatinio verslo įmonių veikėjai, kurie savo gabumus atskleidė jau tarpukario metais (pvz., J. Vailokaitis –
bankų sektoriuje).
5. „Žagrės“ iniciatorių puoselėta nuostata apie kultūrinių ir ekonominių funkcijų
jungimo būtinumą verslo organizacijoje skamba aktualiai ir šiandien.
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CIRCUMSTANCES OF „ŽAGRĖ“ ESTABLISHMENT AND
THE FIRST DECADE OF THE ACTIVITY (1906–1915)
Valdas Pruskus
Department of Philosophy and Political Theory, Vilnius Gediminas Technical University,
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania
Summary. At the beginning of the 20th century the Lithuanian Catholic intellectuals (J. Staugaitis,
J. Vailokaitis and others) joined the cooperative movement. Cooperation was the instrument to
ensure greater social security for individuals under the conditions of rapid capitalization. Moreover, they found the means to reduce the social tension in the society and to neutralize it.
The Catholic intellectuals paid the greatest attention to the development of the cooperation in
the countryside where the majority of the Lithuanian inhabitants lived at that time. Besides organizing the young farmers into the societies, cooperatives, educating, teaching and rendering
the moral support, the Catholic intellectuals also enshrined the provisions of social solidarity
and self-help, which were expressed in the activities of farmers’ society “Žagrė”, founded in 1906.

The article analyses the circumstances of the establishment of “Žagrė” and the first decade of
its activity. It shows that despite all failures and misfortunes, “Žagrė” trained people’s innovativeness, diligence, economic thinking and preconditioned development not only of economy but
political democracy as well. The prospective players of both private and cooperative business
enterprises also learned the principles of work in ”Žagrė“, but they disclosed their abilities only
in interwar period (e.g. J. Vailokaitis in banking sector).
The idea of ”Žagrė“ initiators to merge cultural and economic functions in business organizations
sounds topical even at present.
Keywords: society, ”Žiburys“, cooperation, priests, Christianity, education, economy, agriculture.
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