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Pražilęs pagonių karalius, diktuojantis laiškus...

 Keista. 

Praskleiskim rūkus –

 krebžda plunksna kertėj įtaikus pranciškonas. 

Iškeltą kruviną kardą

 rytų išmintim pakeisdamas,

gentainių žirgams ir laivams, ir minčiai

 kelių ieškodamas, 

diktuoja dulkėm pavirtusius laiškus...(...)

 Atsišauk, pasauli!

             Judita Vaičiūnaitė. Iš eilėraščių ciklo „Pilis“

Paroda „Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame 
mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui“ – 
tai pirmoji iš 2018–2022 m. įgyvendinamų tarptautinių 
parodų ciklo „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji 
ženklai“, skirtų pasirengti Vilniaus 700 metų jubiliejui. 
Numatoma kasmet Vilniaus paveikslų galerijoje per 
Vilniaus miesto gimtadienio sausio 25-osios šventę 
pristatyti išskirtinės svarbos kultūros vertybę iš Europos 
šalių institucijų fondų, aktualią Lietuvos ir Vilniaus 
istorijai.

2018 m. parodoje eksponuojamas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d. laiškas, 
kuriuo krikščionys pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai 
ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač iš Liubeko, Štralzundo, 
Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno miestiečiai kviečiami 
atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Šis laiškas itin svarbus, nes 
tai pirmasis rašytinis šaltinis, kuriame paminėtas Vilnius. 
Parodoje pristatomas dokumentas lotynų kalba iš Latvijos 
valstybinio istorijos archyvo Rygoje. 

Lietuvos dailės muziejus,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

maloniai kviečia Jus 

2018 m. sausio 24–25 d. į
Vilniaus 695-ojo gimtadienio renginius 

Vilniaus paveikslų galerijoje 
(Didžioji g. 4)

Sausio 24 d., trečiadienį:

18 val. kultūros istorikų  p o k a l b i s 
„Ką mums kalba karalius Gediminas“ prie galerijoje 
eksponuojamo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 1323 m. sausio 25 d. laiško.

Dalyvauja: prof. Eugenija Ulčinaitė,  
prof. Viktorija Daujotytė, dr. Stephen  
Christopher Rowell, prof. Alvydas Nikžentaitis,  
dr. Aurimas Švedas, dr. Mindaugas Nefas.

Pokalbį moderuoja dr. Darius Kuolys

Sausio 25 d., ketvirtadienį:

12.30 val. parodos „Lietuvos valdovo žodis 
pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas 
kiekvienam geros valios žmogui“ atidarymas.

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, Vilniaus miesto 
meras Remigijus Šimašius, Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius 
dr. Sigitas Narbutas, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys, Lietuvos 
vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis.

13–15 val. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino laiškų  
s k a i t y m a i. Vilniečiai skaito valdovo 
laiškus ir literatūrines interpretacijas 
(J. Marcinkevičiaus, J. Vaičiūnaitės, 
K. Bradūno ir kitų autorių tekstus).

Renginį veda Janina Pranaitytė

Informacija tel. (8 5) 262 8030, www.ldm.lt



Čekijos meistrų sukurto „Pasaulio žemėlapio“ pergamento fragmentas, vaizduojantis Vilnių. 1370–1390 
Slovėnijos Respublikos archyvas


