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„Mykolas Riomeris (Michał Römer, 1880–1945) – 

vienas didžiųjų XX amžiaus Lietuvos demokratų ir 

žymiausių teisininkų, Lietuvos konstitucinės teisės 

tėvas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, 

visuomenės veikėjas, publicistas ir istorikas, kurio 

idėjomis rėmėsi mūsų nepriklausomos valstybės 

konstitucijos nuo prieškario iki dabarties.  Senos 

bajorų giminės palikuonis, kaip idealą regėjęs istorinės 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimą, taikų ir 

lygiateisį jos tautų, ypač lietuvių ir lenkų, sambūvį, 

tačiau galiausiai pasirinkęs tarnauti tam, kad būtų 

sukurta moderni, europietiška tautinė Lietuvos 

valstybė. Aristokratas, paskyręs savo jėgas ir gabumus 

iš valstiečių atgimstančiai lietuvių tautai.“ 

Mykolas Römeris - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius, apie 1936 m. 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  

MYKOLAS RÖMERIS 



   Mykolas Römeris vaikystėje, apie 
1980 m. Iš M. Römerių šeimos 

albumo. 

Iš: M. Maksimaitis. Mykolas Römeris—Lietuvos sūnus. Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos centras, 2006.  317 p. 

Mykolas Römeris gimė 1880 m. gegužės 17 d. 

Bagdoniškyje (Rokiškio raj.), bajorų Mykolo Kazimiero 

Römerio ir Konstancijos Tukałło šeimoje. 

 

Sena ir plati bajoriška Römerių giminė Lietuvoje 

atsirado XVII a. Giminė kilusi iš Saksonijos, ir jos kilmę 

primindavo dar XX a. pradžioje prie pavardės 

puikavęsis vokiškasis bajoriškasis „von“. Į Lietuvą 

Römerių kelias ėjo per Kuršą: vienas giminės atstovas, 

tapęs Livonijos ordino riteriu, supasaulietinus ordiną 

priėmęs evangelikų tikėjimą, vedė ir čia pradėjo naują 

Römerių giminės atšaką. 

Per daugelį kartų Römeriai susigiminiavo su 

Lietuvos bajorija ir asimiliavosi. 

   Mykolo Römerio tėvai  (1867 m.) 

 



Pagal giminės tradiciją M. Römeris buvo ruošiamas 
reikšmingai politinei ir visuomeninei veiklai.  

1890–1892 m. pasimokęs Vilniaus gimnazijoje, jis buvo 
išsiųstas į elitinę Imperatoriškąją teisės mokyklą Sankt 
Peterburge. 1901 m. puikiai išlaikęs egzaminus, toliau pasuko 
studijuoti į Vakarus.  

Kiek pastudijavęs Krokuvoje, 1902 m. atvyko į Paryžių ir 
įstojo į privačią prestižinę Politinių mokslų mokyklą (École des 
Sciences Politiques), skirtą Prancūzijos politikams ir diplomatams 
ugdyti.  

 

Mykolas Römeris, 1909 m. 

1905 m. atvykęs į Vilnių M. Römeris įkūrė politinį judėjimą, kuriuo siekta 
suvienyti šio krašto tautų (lietuvių, lenkų, gudų, žydų) jėgas, kuriant modernią 
demokratinę Lietuvą. Judėjimui prigijo pavadinimas „krajovcai“ (kraštiečiai), vieno 
bendro krašto piliečiai. 

Tokias idėjas M. Römeris kartu su kitais bendraminčiais ėmė skleisti savo 
įkurtame ir redaguotame dienraštyje Gazeta Wileńska (Vilniaus laikraštis). 

 

Peterburgo imperatoriškosios teisės mokyklos auklėtiniai. 
Trečioje eilėje ketvirtas iš kairės M. Römeris. 

Iš M. Römerio šeimos albumo. 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  

M. Maksimaitis. Mykolas Römeris—Lietuvos sūnus. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.  317 p. 

 

Čia įvyko lemiamas M. Römerio pasaulėžiūros ir biografijos posūkis.  1904-ais 
M. Römeris  tapo lietuvių draugijos „Lithuania“ aktyviu nariu.  Paryžius M. Römeriui 
buvo lietuvybės atradimo vieta. 



Mykolas Römeris Lenkijos 
legionuose. Nuotrauka daryta 

1917 m. birželio 21d.  
Zegžėje (Zegrze) netoli Varšuvos. 

Mykolas Römeris su I Brigados 
legionieriaus uniforma, Vilnius,  

1916 m. gruodis. 

1915 m. M. Römeris įstojo į Juzefo Pilsudskio organizuojamus lenkų savanorių 

legionus, tikėdamasis, kad kovodamas už Lenkiją jis prisidės ir prie kovos už 

Lietuvos bei kitų pavergtų Europos tautų laisvę. Tačiau įsitikino, kad Pilsudskio 

siekis kartu su Lenkijos nepriklausomybe atkurti Abiejų Tautų Respubliką, iš tiesų 

yra Lenkijos imperijos, o ne demokratinės laisvų tautų sąjungos kūrimo planas, ir 

Lietuvos nepriklausomybei jis nieko gero nežada. Todėl 1919 m. pradžioje, rengiant 

pirmą lenkų kariuomenės žygį į Vilnių, kurį tuo metu buvo užėmę bolševikai, M. 

Römeris atsisakė Pilsudskio pasiūlymo – tapti planuotos prolenkiškos Lietuvos 

vyriausybės vadovu. 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  



1939 m. Lietuva atgauna savo istorinę sostinę Vilnių. Greta Vytauto Didžiojo universiteto Kaune, atgaivintas 

Vilniaus universitetas, į kurį perkeliamas ir Teisių fakultetas. M. Römeriui ir toliau buvo pavesta Valstybinės teisės 

katedra. Tačiau 1940 m. rudenį M. Römeris priverstas dėstyti studentams sovietinę konstitucinę teisę, jau 

netrukus užsitraukė partinių funkcionierių nemalonę dėl netinkamo požiūrio į Spalio revoliuciją ir SSRS 

konstituciją, ir buvo įtrauktas į NKVD sąrašus, bet tiesiog nesuspėta jo represuoti. 

Karo metais M. Römeris su kitais universiteto 

profesoriais ir bibliotekininke Ona Šimaite teikė pagalbą 

Vilniaus žydų geto gyventojams.  

1944 m. per Lietuvą einant nacių ir Raudonosios 

armijos frontui, praleidęs gimtajame Bagdoniškyje, grįžo į 

nuniokotą Vilnių ir 1945 m. vasario 22 d., Vakaruose dar 

tebegriaudžiant karui, čia mirė. Palaidotas Rasų kapinėse. 

Profesorius Mykolas Römeris su studentais, Vilniaus universiteto Studentų 
namų Tauro gatvėje gyventojais, 1940 m. birželio 6 d., Vilnius. Nuotrauka iš 

Konstancijos Römerytės albumo. 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  

M. Maksimaitis. Mykolas Römeris—Lietuvos sūnus. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.  317 p. 



1920 m. M. Römeris sugrįžo į Lietuvą, pakviestas dirbti Kauno apygardos teisėju, o iš esmės – kurti dar vos 

pradėjusią gyvuoti valstybės teismų sistemą.  

Nepriklausomoje Lietuvoje M. Römeris tapo vienu žymiausių visuomenės asmenų, garbingiausių 

autoritetų. Buvo Vyriausiojo tribunolo teisėjas, Valstybės Tarybos narys, Lietuvos universiteto (vėliau – VDU) 

teisės profesorius, pagaliau net septynerius metus – universiteto rektorius. 

Ypač teisės srityje M. Römeris nuveikė labai daug, kad Lietuva taptų kuo europietiškesnė, teisingumo 

principais ir pagarba žmogui besiremianti valstybė. Plėtojo teismų sistemą, sukūrė lietuviškąjį konstitucinės 

teisės mokslą ir diegė konstitucingumo principus Lietuvos įstatymuose, ugdė nepriklausomos Lietuvos 

teisininkų kartas, siekdamas čia suformuoti europietiškas teisines normas. 

Lietuvos universiteto mokslo personalas 1923 m. vasario 16 d.  
Mykolas Römeris stovi trečios eilės nuo viršaus dešinėje iš krašto. Iš Vyčio 

Ramanausko rinkinių: Mykolas Römeris. 

Pirmieji Vyriausiojo tribunolo nariai A. Janulaitis, A. Kriščiukaitis, M. 
Römeris ir M.Čepas (apie 1923). Iš M. Römerio šeimos albumo 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  



MYKOLO RÖMERIO MOKSLINIS PALIKIMAS 

Nepaprastai įvairus ir gausus prof. M. Römerio mokslinis 

palikimas. Tai daugybė monografijų ir veikalų: „Reprezentacija ir 

mandatas“, „Administracinis teismas“, „Konstitucinės ir teismo teisės 

pasieniuose“, „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“, didžiulis 

ciklas „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“, mokslinių straipsnių, kurie 

buvo spausdinami Lietuvos ir užsienio – Lenkijos, Prancūzijos, 

Rumunijos – teisiniuose leidiniuose. Jis drąsiai reiškė ir gynė savo 

mintis, mokėjo nuodugniai, įtikinamai ir vaizdžiai jas argumentuoti, 

nebuvo siauras specialistas, o domėjosi ir tyrė įvairias 

administracinės, baudžiamosios, tarptautinės ir kitų teisės šakų, taip 

pat istorijos mokslų problemas. Tačiau pagrindinė jo mokslinio darbo 

sritis – konstitucinė teisė, kurioje visuotinai pripažintu autoritetu 

laikomas iki šiol.  

(Prof. Mindaugas Maksimaitis) 



Römeris, Mykolas. Lietuva: studija apie 
lietuvių tautos atgimimą. Vilnius: Versus 

aureus, 2006. 253 p. 

Lietuva: studija apie lietuvių 

tautos atgimimą 

Pirmasis (1908 m.) knygos leidimas 

 (viršelis ir antraštinis lapas) 

„Nors parašyta lenkiškai ir skirta pirmiausia lenkų auditorijai, 

siekiant įveikti jos neigiamas nuostatas lietuvių atgimimo atžvilgiu, ši 

didelė (daugiau nei keturių šimtų puslapių) knyga tapo pripažinimo 

ženklu ir savęs pažinimo šaltiniu visai moderniai lietuvių 

visuomenei – pirmą kartą ji buvo taip sistemiškai analizuojama ir 

vertinama kaip svarbus istorinis reiškinys, sukūręs naują politinę ir 

kultūrinę tikrovę. “ 

Iš: M. Kvietkauskas. Riomeris. Šaltiniai. http://www.šaltiniai.info/  



Römeris, Mykolas. L'organisation de l'Est 
Européen par voie de solidarité regionale 

et interrégionale. Paris: Les Éditions 
Internationales, 1937. 30 p. 

 L'organisation de l'Est Européen par 

voie de solidarité regionale et 

interrégionale 

Römeris, Mykolas. L'évalution 
constitutionelle de la Lithuanie. Bucarest: 
Inatitut des Arts Graphiques "E. Marvan", 

1934. 19 p. 

L'évalution constitutionelle de la 

Lithuanie 

Litewskie stronnictwa 

polityczne 

Römeris, Mykolas, Rondomański, Andrzej. 
Litwa współczesna : wybór artykułów z lat 

1920-1921. Wilno: Mildy, 1922. 118 p. 



Reprezentacija ir 

mandatas 

Römeris, Mykolas. 
Reprezentacija ir mandatas. 

Kaunas: Valstybės spaustuvė, 
1926. 312 p. 

Administracinis teismas 

Römeris, Mykolas. 
Administracinis teismas. 

Kaunas: Valstybės spaustuvė, 
1928. 359 p. 

Konstitucinės ir teismo 

teisės pasieniuose  

Römeris, Mykolas. Konstitucinės 
ir teismo  teisės pasieniuose. 

Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 
1931. 193 p. 

Konstitucinės institucijos. T. 1, 
Suverenitetas. 1939. 272 p. 

Konstitucinės institucijos 



Lietuvos konstitucinė teisės paskaitos 

Römeris, Mykolas. Lietuvos 
konstitucinės teisės paskaitos. D. 

1. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisių fakultetas, 

1937. 525 p. 

 

Valstybė ir jos konstitucinė teisė 

Römeris, Mykolas. Valstybė ir jos 
konstitucinė teisė. D. 3, Valstybės formos 

ir konstituciniai režimai. Unitarinė 
valstybė ir valstybiniai junginiai. Vilnius: 

MRU Leidybos centras, 2008. 178 p. 

Römeris, Mykolas. Valstybė. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių 

fakultetas, 1934-1939, t.1, t.2. 

 

Römeris, Mykolas. Valstybė 
ir jos konstitucinė teisė. 2-

asis fotogr. leid. Vilnius: 
Pradai, 1995, t.1, t.2. 

 Römeris, Mykolas. Lietuvos 
konstitucinės teisės 

paskaitos. Vilnius: Mintis, 
1990. 512 p.  



Lietuvos sovietizacija 1940 metais 

Römeris, Mykolas.  Lietuvos sovietizacija 
1940 metais:  istorinė Lietuvos 

sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos 
įvertinimas. Vilnius:  MRU, 2011. 82 p. 

Römeris, Mykolas. Lietuvos sovietizacija 
1940-1941 m. Augsburgas: Lietuvos 

teisininkų tremtinių draugija, 1949. 48 p. 

Römeris, Mykolas. Lietuvos sovietizacija 
1940-1941 : istorinė Lietuvos sovietizacijos 

apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas; 
[spaudai parengė J. Bulavas ir M. 

Maksimaitis]. Vilnius: Lituanus, 1989. 71 p. 



Straipsniai leidinyje „Teisė“  

 Römeris, M. Vietos savivaldybės. Teisė, 1922, nr. 3, p. 1-15. 

 Römeris, M. Sunkiųjų darbų kalėjimas „ligi gyvos galvos". Teisė, 1922, nr. 3, p. 33-37. 

 Römeris, M. Lietuvos suvereni valdžia Konstitucijos projektu. Teisė, 1922, nr. 1, p. 3-12. 

 Römeris, M. Luomų tvarka ir papročiai. Teisė, 1922, nr. 1, p. 19-34. 

 Römeris, M. Auklėjamosios drausmės kolonijos Šveicarijoje. Teisė, 1923, nr. 4, p. 11-29. 

 Römeris, M. Įstatymų konstitucingumas. Teisė, 1925, nr. 7, p. 1-16. 

 Römeris, M. Dėl vieno įstatymo aiškinimo. Teisė, 1926, nr. 9, p. 60-68. 

 Römeris, M. Valstybės Taryba. Teisė, 1929, nr. 16, p. 23-36. 

 Römeris, M. Visuomenės teisės kilmė. Teisė, 1935, nr. 29, p. 1-17. 

 Römeris, M. 1936 m. Seimo rinkimo įstatymas. Teisė, 1936, nr. 35, p. 213-238. 

 Römeris, M. „Teisės" žurnalo penkiolikos metų sukaktis. Teisė, 1937, nr. 37, p. 1-9. 

 Römeris, M. Nuolatinė konciliacijos komisija. Teisė, 1938, nr. 41, p. 1-9. 

 Römeris, M. Seimo rinkimų įstatymo problema. Teisė, 1939, nr. 47, p. 221-231. 

 Römeris, M. Įvykęs faktas ir teisinė tikrenybė. Teisė, 1939, nr. 47, p. 249-258. 

 

Leidinys internete 

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB01351CF1


Įvairių valstybių konstitucijos 

Römeris, Mykolas. Dabartinės 
konstitucijos. Kaunas: VDU Teisių 

fakultetas, 1932. 229 p. 

Esmein, Adhémar. Konstitucinės teisės 
principai. Kaunas: Teisininkų draugijos 

leidinys, 1932.   

Konstitucinės teisės principai Dabartinės konstitucijos 

Römeris, Mykolas. Įvairių valstybių 
konstitucijos [vertė ir sp. parengė Teisių 

fak. studentai ord. prof. Mykolui Remeriui 
vadovaujant] „Teisės" priedas, 1928, nr. 

13, 116 p. 



Valstybinė teisė: 

paskaitų stenogramos 

Römeris, Mykolas, Valstybinė teisė: prof. 
Römerio skaitytų paskaitų stenogramos. 
Kaunas:  Vytauto Didžiojo universitetas, 

1930.  2 d.  

 

 
Valstybinė teisė:  

paskaitų užrašai 

Römeris, Mykolas. Valstybinė teisė 

[Rankraštis]: profesoriaus Römerio paskaitų 

užrašai. Kaunas: [b.l.], 1926-1927?  393 p. 

Konstitucinė teisė:  
paskaitų konspektas 

Konstitucinė teisė: Prof. M. Römerio 
paskaitų konspektas. Konspektavo 

studentas S. Jackevičius 1933/34 studijų 
metais. 



IŠ MYKOLO RÖMERIO DIENORAŠČIO... 

 „Į Dienoraštį buvo perrašomi ir jo išsiųsti laiškai, pasakytos 

kalbos, straipsnių apmatai. Jame apstu smulkmenų, „akimirkos“ 

įspūdžių. Tad neatsitiktinai jis labai išsamus, spalvingas. Jame gana 

smulkiai išanalizuoti, aprašyti ne tik intymūs autoriaus išgyvenimai, 

bet ir svarbūs to meto visuomeniniai-politiniai įvykiai, procesai, 

kuriuose autoriui pačiam teko dalyvauti, jiems vienaip ar kitaip 

daryti įtaką. Pažymėtina, kad ypač vertinga tai, jog Dienoraščio 

tekstas skaitytoją nukelia į žmogaus, atsidūrusio istorinės tradicijos 

ir modernybės sandūroje, psichologinę situaciją. Ir daug ką iš karto 

aiškina arba kviečia kartu apmąstyti...“ 

(Rimantas Miknys)  



Bagdoniškio dvaras XIX a. pab. - XX pr. Iš Römerio šeimos albumo. 

„Maždaug 1889-ieji; du jauniausius vaikučius, Marynią ir mane, išvežė su aukle pas ponus Leduchovskius į 

Antazavę, Bagdoniškio kaimynystėje; <...> Bagdoniškyje kiekvieną sekmadienį vaikai gaudavo kavos; buvo tai 

veikiau saldyta grietinėlė su kava, negu kava su grietinėle, mėgome tą sekmadieninę kavą, kuri žinoma tapdavo 

tam tikra sekmadienio clou (un clou pranc.-vinis), kad būtų galima sekmadienius atskirti nuo šiokiadienių; 

Antazavėje prabėga savaitė, prabėga antra, prabėga trečia; pagaliau vieną kartą prie stalo staiga tyloje, kuri 

įsivyravo tarp vyresniųjų, pakeliu balsą ir klausiu: „ar čia niekuomet nebūna sekmadienių?“ Visi nustebinti tokio 

klausimo, ėmė domėtis, kodėl taip manau: „nes čia niekuomet nebūna kavos“; nuo tada kiekvieną sekmadienį 

Antazavėje gerdavome kavą.“ 

1920 metų kovo 12 d. 



„Atrodo, esu Adomo Mickevičiaus lietuvių rasės paskutinis 

Mohikanas, kuris nemelavo pasivadinęs lietuviu ir nemelavo 

pasivadinęs lenku. Klysta lenkai savindamiesi Mickevičių, nes jis 

nebuvo tik lenkas, klysta ir lietuviai jį laikydami savu, nes jis 

nebuvo tik lietuvis. Nei lenkai, nei lietuviai nežino, kas buvo 

Adomas Mickevičius, bet aš tai žinau, nes esu toks pat, jaučiu tai, 

ką jautė jis, nes esu tos pačios rasės, tos pačios mąstysenos 

atstovas.“ 

1921 metų rugpjūčio 3 d. 

„Pas Sleževičius buvau kviestinės arbatėlės. Sleževičius ‒ vienas 

iš politinių šulų Lietuvos Respublikoje. Vienas iš jos „hommes d’état“, 

kurie, net ir neužimdami posto Vyriausybėje, faktiškai valdo valstybę 

pasitelkę savo įtaką, sumaniai laviruodami.” 

1921 metų lapkričio 26 d. 

 

Profesorius Mykolas Romeris savo bute. 
Kaunas, Žaliosios g. Žaliakalnyje. Nuotr. iš 

Vyčio Ramanausko rinkinių.  



„Vilnius—Lietuvos kūrinys ir jos sostinė—

yra ir liks toks, o ne kitoks, nes tokį jį tautos ir 

besikeičiančių kartų valia sukūrė; <...> Vilnius 

atgaus savo pozicijas, sugrįš į Lietuvą kaip 

teisėta Sostinė, sukurta Lietuvos.“ 

1922 metų gegužės 10 d.  

„Šiandien liūdna diena, penktosios metinės, kai Vilnių užėmė generolo Želigovskio daliniai <...> Vilniaus 

Vadavimo Sąjungai, kuriai vadovauja Liudas Gira, paskelbus gedulo dieną, 12 val. sustos visame krašte vienai 

minutei visas judėjimas: gatvėje praeiviai, visi vežikai, autobusai, visi geležinkelio traukiniai, įstaigose, 

institucijose, kontorose, parduotuvėse, kavinėse ir restoranuose bet koks darbas, žmonės prašomi, kad net 

privačiuose butuose minutę visi sustotų ir susikauptų.“ 

1925 metų spalio 9 d.  

Memorialinė lenta (skulpt. G. Žuklys), 2005 m. atidengta prie namo Vilniuje, kuriame 
1940-1945 m. gyveno M. Römeris 



Prof. Mykolas Römeris, universiteto rektorius 1927-
1928 m. Ranka sutinusi per imatrikuliacijos iškilmes, 

sveikinant kiekvieną naują studentą.  
B. Jermolajevo šaržas 

„Rytoj turiu pradėti skaityti paskaitas universitete. 

Šiek tiek nerimauju, bet labai smarkiai nebijau, kadangi 

paskaitas skaitysiu iš rankraščio, tad pati dėstymo 

peocedūra nėra sudėtinga. Vis dėl to sumaniau prieš 

pradėdamas dėstyti padaryti įžangą ir papasakoti apie tai, 

kaip sudėtinga universitete skaityti paskaitą žmogui, kuris 

iš tiesų niekada nebuvo mokslininkas..“ 

1922 metų lapkričio 5 d. 

Mykolas Römeris (trečias iš kairės) su VDU studentais Bagdoniškyje. 1935 m. 
Nuotr. iš Jadvygos Römerytės-Vitkauskienės albumo 

„Ką gi, tegul lavinasi ir papildo žinių spragas. Studentai privalo 

ne tik paklausyti paskaitų, bet ir savarakiškai dirbti, mokytis ir 

mąstyti. Universiteto katedra turi vykdyti mokslinį darbą, o 

dėstytojai negali dėstyti populiarioms masėms. Tačiau jeigu 

paskaita neturi vienalytės minties, jeigu ji primena feljetoną arba 

žurnalisto straipsnį—be abejo, labai blogai.“ 

1923 metų sausio 29 d. 



SKAITYKITE PLAČIAU... 

 Mykolas Romeris—Lietuvos sūnus 

 XX a. literatūra. Riomeris 

 Įvykiai ir žmonės tokie, kokius juos matė Mykolas Riomeris 

 Mykolas Romeris istoriko akimis: savo asmenį siejo ne su kauke, o su ieškančiu ir 
klystančiu žmogumi 

 Rokiškio krašto muziejaus virtualių parodų ciklas „Kraštiečiai Lietuvos valstybės kūrėjai 
ir puoselėtojai“ 

 Daiktų istorijos. Mykolo Romerio fenomenas 

 

https://ebooks.mruni.eu/product/mykolas-romeris-lietuvos-snus
http://www.šaltiniai.info/index/details/1363
http://www.voruta.lt/ivykiai-ir-zmones-tokie-kokius-juos-mate-mykolas-riomeris/
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1150180/mykolas-romeris-istoriko-akimis-savo-asmeni-siejo-ne-su-kauke-o-su-ieskanciu-ir-klystanciu-zmogumi
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1150180/mykolas-romeris-istoriko-akimis-savo-asmeni-siejo-ne-su-kauke-o-su-ieskanciu-ir-klystanciu-zmogumi
http://parodos.emuziejai.lt/portfolio/krastieciai-lietuvos-valstybes-kurejai-ir-puoseletojai-mykolas-romeris/
http://parodos.emuziejai.lt/portfolio/krastieciai-lietuvos-valstybes-kurejai-ir-puoseletojai-mykolas-romeris/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098082/daiktu-istorijos-mistiskuju-angelu-paieskos-mykolo-romerio-fenomenas-ir-zvilgsnis-i-nuskendusi-prezidenta-smetona
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