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vi 
AR PILDOSI LEGENDINĖ 
SAPNO PRANAŠYSTĖ? 

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

Kunigaikštis Gediminas Šventaragio slėnyje 
sapnavo staugiant} geležinį vilką. To sapno 
prasmę jam išaiškino vaidyla Lizdeika: toje 

vietoje išaugsiąs didelis miestas, kurio garsas pas
klis plačiai pasaulyje. Gediminas strateginėje vie
toje pastatė pilį ir joje įsikūrė. Aplink išaugo Vil
niaus miestas. Jis tapo Lietuvos sostine, kultūri
niu, politiniu ir religiniu krašto centru (skambiai 
ir vaizdingai Vilnių apdainuoja poetė Juzė Augus-
taitytė-Vaičiūnienė; žr. jos eilėraštį šiame Kultūros 
numeryje). 

Kiekviena tauta trokšta pagarsėti kitų tautų 
tarpe. Norime ir' mes, lietuviai. Dabar į Vilnių 
kreipiamas didelis dėmesys, pilami pinigai. 
Vilnius gražinamas net kitų Lietuvos miestų sąs
kaita. 

Dėmesį atkreipė Europos Sąjunga. Vilnius 
skelbiamas 2009 metų Europos Sąjungos kultūros 
sostine (sostinė paprastai yra viena, bet ką tik su
žinojome, kad 2009 metų Europos kultūros sos
tine skelbiamas ne vien Vilnius). 

Kyla klausimas: ar pildosi legendinė sapno 
pranašystė? Ar Vilnius jau yra tiek išgarsėjęs, kad 
tikrai yra tapęs didingu miestu ir jo vardas pa
sklidęs plačiai pasaulyje? 

Ir štai: vilnietė, buvusi Dienovydžio ir / laisvę 
žurnalų redaktorė, Aldona Žemaitytė siūlo Vilniui 
tapti Gailestingumo miestu: „Tai šimtus kartų di
desnis įpareigojimas negu Vilnius - Europos 
kultūros sostinė... Nemanau, kad 2009 metais mes 
tapsime kultūringesniais negu šiandien. Bet 
Dievo gailestingumas... tikrai mus daro kitokiais" 
(žr. jos straipsnį Gailestingumo miestas šio 

Šio šeštadienio Kultūros turinys 

1 psl. Kęstutis A. Trimakas. 
Vilnius: ar pildosi legendinė sapno pranašystė? 

2 psl. Aldona Žemaitytė. Gailestingumo miestas. 

4 psl. Vytautė Žilinskaitė. Vertingas sapnas. Satyra. 

6 psl. Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė 

Vilnius. Eilėraštis. 

7 psl. Laimutė Tidikytė. Konferencija Lietuvių mokslo 
draugijos šimtmečio proga. 

8 psl. Libertas Klimka. Leonas Sapiega (1557-1633) 
valstybės veikėjas, karvedys, mecenatas. 

šeštadienio Kultūros puslapiuose). 
Kiti Vilniaus pagarsinimai pa 

grindžiami pinigais, pastatais ir 
renginiais... O gailestingumui 
reikia žmogaus vidinių, as
meninių, dvasinių, iš paties 
Šaltinio gilestingumą semian
čių ir kitiems gailes
tingumą teikiančių pastan- A 
gų, kurių vaisiai būtų kur 
kas reikšmingesni. Išlie
kantys. Garsas: ne pa
statuose, bet žmonių 
taurume. 

Pažvelgiame į 
kitokį sapną (žr. 
Vytautės Žilins
kaitės satyrinę 
apysaką Vertin
gas sapnas šiame 
Kultūros nume
ryje). Sapnas, ne 
vizija. Sapnas, 
kuriuo sapnuoto
jas ieško sau 
naudos. Ne 
vizija, kuri būtų 
nukreipta į 
krašto 
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zmomų 
gerovę. Vaiz
das šaržuotas, pa-
riebintas, bet jame 
daug tiesos. Tai tiesai 
pritartų Lietuvos vidi
ne politika nusivylę 
žmonės, kaip tik dėl 
viršūnėje esančių 
sapnininkų, sie
kiančių ne bendros 
tautos, o tik savo 
naudos. Sapnas 
bergždžias. Garsas -
ne garbės, bet 
negarbės. 

Lietuvą prie politinės negarbės privedė 
jos viršūnėje esantys bajorai, siekiantys tik 
sau privilegijų, puotaujantys ir savitarpyje 

besiriejantys. Lietuva (kartu su Lenkija) buvo 
padalinta tarp trijų kaimyninių valstybių 18-

ojo šimtmečio gale. Ir Vilnius tapo tik 
caristinės Rusijos provincijos centriniu miestu. 

To laikotarpio Lietuva nepasižymėjo nei savo 
kultūra. 

Vilniaus ir visos Lietuvos istorijoje švyti 
tauraus bajoro L aeono Sapiegos pavyzdys. Ilgą 

laiką stovėjęs Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdžios viršūnėje, savo veiklos 

ir gyvenimo zenite jis galėjo teisėtai pasakyti: 
„Teikitės laikyti mane geru dorovingu lietuviu, 
kuris, gimęs senoviškame bajorų lizde, netapo 

savo protėvių idealų išdaviku, ir visas pareigas 
tėvynei pasiryžęs atlikti, kolei siela kūne bus" 

(žr. Liberto Klimkos straipsnį Leonas Sapiega -
valstybės veikėjas, karvedys, mecenatas šio 

šeštadienio Kultūros puslapiuose). Jo -
kartu ir kitų žinomų ir nežinomų taurių 

1 . vilniečių — žodžiuose, 
j ^ H ^ •**-- darbuose ir pavyzdyje 

skamba tikra, 
užtarnauta garbė, 

kuria ląstelė po 
ląstelės 

įkūnijama 
legendinė 

Geležinio Vilko 
sapno 

pranašystė. 
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Vilnius - gailestingumo 
miestas. Tai šimtus 
kartų didesnis 
įpareigojimas negu 
Vilnius - Europos 
kultūros sostinė... 
Nemanau, kad 2009 
metais mes tapsime 
kultūringesniais negu 
šiandien. Bet Dievo 
gailestingumas... 
tikrai mus daro 
kitokiais... 

Gailestingumo Dievo motina - Mater Misericordiae - Aušros vartuose. Jono Kuprio nuotrauka 

Gailestingumo miestas 
ALDONA ŽEMAITYTE 

Dvi sužvėrėjusios kontrolierės iš važiuo
jančio troleibuso j gatvę išstūmė be bilieto 
važiavusį mažą, į kamuoliuką susirietusį 

girtuoklėlį. Visi negausūs tą saulėtą sekmadienio 
rytą troleibusu važiavę keleiviai buvo ištikti šoko, 
matydami, kaip žnektelėjo į šaligatvio plytą jo pa
kaušis, o liesas kūnelis be gyvybės ženklų liko gu
lėti ant gatvės grindinio. Troleibusas nuvažiavo 
tolyn, o atsipeikėję žmonės isteriškai suriko: 
„Žmogų užmušė!" Stambaus sudėjimo vyras, su
gniaužęs kumščius, puolė prie kontrolierių, rei
kalaudamas parodyti darbo pažymėjimą. Tolstant 
troleibusui gatve, pro galinį langą mačiau, kaip 
žmogelis pamažu pradėjo krutėti... Lengviau 
atsikvėpėm - vadinasi gyvas. Rėkė keleiviai, rėkė 
kontrolierės, nevalyvos, žmoniškumą praradusios 
moterys, o aš sprukau iš troleibuso artimiausioje 
stotelėje. Pajutau, kad negaliu keliauti toliau. O 
čia pat, toje stotelėje, kur transporto laukė keletas 
žmonių, trys jaunos „gotės" su savo keista juoda 
apranga, šoko, spiegė, kvatojo aplink butelį alaus, 
pastatytą tiesiog ant grindinio, vis kažką užger-
damos iš mažų buteliukų. Žmonės traukėsi nuo jų 
į pašalį, o „gotės" po audringos nakties važiavo į 
Kalnų parką, matyt, kitam susitikimui su savo 
bičiuliais. Taip susidūriau su Vilniuje vis labiau 
plintančia paauglių „liga", vadinamaisiais gotais, 
savotiška sekta, artima satanizmui. Jų mėgstama 
rinkimosi vieta yra apleistos Bernardinų kapinės, 
kur, sėdėdami ant kapų jie geria, rūko, atlieka 

savo ritualinius šokius. Policija juos išvaiko, bet 
tik tam kartui. Ir tą skaistų pavasarišką 
sekmadienio rytą ryškiai pajutau, kad Vilniuje, 
kuriame turi būti gera ir saugu gyventi, man ne
buvo nei gera, nei saugu. 

o 

Upaveikslas yra sesers Faustinos Kowalskos 
dovana pasauliui, nes, jai ekstazės metu Vilniuje 
1933 m. Kristus ištarė žodžius apie begalinį Dievo 
gailestingumą pasauliui. Gailestingumą, kuris 
nugali net teisingumą. Tai reiškė atlaidumą 
kiekvienai nuodėmei ir kiekvienam nusidėjėliui, 
meilę pasauliui, kuris skendi blogyje, ir kvietimą 
pasitikėti Dievo gailestingumu. Jėzaus paliepimu 
Vilniuje 1934 m. buvo nutapytas paveikslas, kurį 
seselė Faustina matė savo vaizduotėje ir kuris po 
kelių dešimčių metų, išplatintas tūkstančiais 
kopijų, paplito visame pasaulyje kaip Dievo 
gailestingumo liudininkas. Užrašą po šiuo 
paveikslu šnabžda milijonai lūpų: „Jėzau, 
pasitikiu tavimi". „Per šį paveikslą sieloms teiksiu 
daug malonią, todėl tegul jis būna prieinamas 
kiekvienai sielai", - taip užrašyta sesers Faustinos 
dienoraštyje. 2000 metais sesuo Faustina paskelb
ta šventąja. 

Jėzus norėjo, kad mažutė, ligota, beveik 
beraštė Faustina įkurtų naują Gailestingojo 
Jėzaus seserų kongregaciją. Tai, kas ketvirtajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje atrodė neįma
noma, XX a. pabaigoje ir šiomis dinomis ritasi per 
pasaulį vis didesnėmis gailestingumo bangomis. 
Šios bangos pakilo prieš pasaulyje vis labiau plin
tantį žmonių žiaurumą. Virdžinijos valstijoje 
(JAV) įvykusi tragedija, kruvinos teritorijos Irake, 
Afganistane, Balkanuose, Ruandoje, Čečėnijoje ir 

kitur, pavieniai teroro aktai ir žiaurumo išpuoliai 
prieš žmones, rodo, kad blogio dvasia nesnaudžia, 
pasitelkdama į pagalbą net meną ir mokslą, 
aukštąsias technologijas. Iš Holivudo gelmių 
išniro siaubo ir agresijos kupini filmai, užtvindę 
pasaulį lyg gerai surežisuotos žiaurumo pamokos 
ir apraizgė savo tinklais visą pasaulį, pradedant 
vaikais ir baigiant namų šeimininkėmis. Televi
zija ir internetas tapo tikrais šėtono parankiniais, 
iuliuzoriškai kurdami įspūdį, kad pasauliui reikia 
teisingumo. Bet žmonių supratimu teisingumas 
dažniausiai šaukiasi keršto ir taip platina blogį. 
Tik gailestingumas gali įveikti tą blogį, nes jo 
ginklas yra atlaidumas ir meilė. Dievas reikalauja, 
kad žmogus sektų jo pavyzdžiu ir užsikrėstų 
gailestingumu, kad jo visą esybę apimtų 
gailestingumo virusas. 

• • • 

Dievo gailestingumui pagerbti šiemet 
Vilniuje buvo skirta visa savaitė tarp 
Velykų ir Atvelykio. To norėjo seselė 

Faustina, kurios lūpomis ir širdimi bylojo pats 
Kristus. Kiekvienai tos savaitės dienai Dievo 
gailestingumo šventovėje buvo paskirta vis kita 
mąstymų tema. Pirmadieniui, balandžio 9 d., - „O 
mano Džiaugsme, Kristus prisikėlė!" Tą vakarą iš 
Aušros vartų į Dievo gailestingumo šventovę 
siauromis Vilniaus gatvelėmis nuvilnijo Šviesos 
kelias, kuriam vadovavo Lietuvos kardinolas. 
Antradieniui, balandžio 10 d., - tema "Apkabinti 
gailestingumu", trečiadieniui - „Pagirdyti 
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Seselė Faustina 

gailestingumu", ketvirtadieniui - „Išgydyti gailestingumu", penktadieniui -
„Pašaukti gailestingumui", šeštadieniui - „Paliesti gailestingumo". Galiausiai 
Dievo gailestingumo sekmadieni, balandžio 15 d., Mišias lietuvių ir lenkų 
kalbomis laikė Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, o vakare Šv. Kotrynos bažnyčioje Įvyko oratorijos 
Gailestingumo altorius premjera (kompozitorius Algirdas Martinaitis). 

Kasdien toje mažoje šventovėje, kurioje žmonės netilpo ir apeigose 
dalyvavo, stovėdami net gatvėje, rytais vykdavo Švč. Sakramento garbinimas, 
po to kelerios Mišios per dieną, vakarais susitikimai su įvairių kongregacijų 
bendruomenėmis. O popietėje - Gailestingumo valanda, Įsiklausant Į kadaise 
Jėzaus raginimą seselei Faustinai: „Kiekvieną kartą išgirdusi laikrodį mušant 
trečią (po pusiaudienio) pasinerk į mano gailestingumą, jį šlovindama bei 
garbindama: šaukis jo visagalybės visam pasauliui, o ypač - vargšams 
nusidėjėliams, nes tuo metu jis plačiai atvertas visoms sieloms./.../ Šią 
valandą gali visko išmelsti sau ir kitiems; šią valandą visam pasauliui 
atsiveria malonė; gailestingumas nugali teisingumą". Visus Gailestingumo 
savaitės renginius organizavo Dievo gailestingumo bendruomenė, kurią 
sudaro jaunimas, šeimos, maldos ir šlovinimo grupės. Šią bendruomenę 
subūrė ir jai vadovauja jaunas, veiklus idealistas kunigas Vaidas Vaišvilas, 
Dievo gailestingumo šventovės rektorius. 

• • • 

Sesers Faustinos Dienoraštis užgriūva kaip lavina - pradedi mąstyti apie 
savo santyki su Dievu, su pasauliu, su artimais žmonėmis, su savimi. Ir 
sverti save dieviškojo bei žmogiškojo gailestingumo matais: kas esu aš, 

kuris tiek kartų buvau negailestingas, net žiaurus, kuris pavydėjau ir 
apkalbėjau, kuris smerkiau kitus ir buvau abejingas, kuris praėjau pro šalĮ, 
kai reikėjo ranką ištiesti savo broliui, besivoliojančiam dvasiniame purve, kaip 
tai padarė kunigas Valerijus Rudzinskas, ikurdamas Pilną namų 
bendruomenę... 

Dienoraštis tampa lyg sąžinės sąskaita visų žmonių, kurie dar prisimena 
turį sąžinę ir kuriuos kartas nuo karto ištinka gailestingumo priepuoliai, 
kuriems iškyla klausimas: ar aš taip galėčiau elgtis, melstis, gyventi, kentėti, 
kaip seselė Faustina. Ne, ne! Šaukia tavo siela - negalėčiau, nes man tai per 
sunku. Aš esu perdaug išlepusi... Gailestingumo dovana suteikta išskirtiniams 
žmonėms, daugiausia tokiems, kaip motinos Teresės seserys, bet ne man, ne 
mano draugams ir ne visam tam pasauliui, kuris mane supa. Mes esame 
gailestingi žodžiais, bet ne darbais. Nebijau to pasakyti ir apie kai kuriuos 
kunigus, ir apie pasauliečius, kurie save laiko padoriais, netgi uoliais 
katalikais. Ir pasitaiko sutikti žmonių, kurie yra tuo negailestingesni art imui 
savo, kuo dedasi esą karštesni katalikai. Gailestingumo kalnas, iškylantis 
priešais nusigandusią sielą, atrodo neįveikiamas, nes žmogui sunku prisiimti 
atsakomybę ir pastangas įkopti į jį. 

Vilnius - gailestingumo miestas. Tai šimtus kartų didesnis įpareigojimas 
negu Vilnius - Europos kultūros sostinė. Gailestingumo akcijos neatneš 
garbės, kokios tikisi kultūros sostinės rengėjai ir vykdytojai. Nemanau, kad 
2009 metais mes tapsim kultūringesni negu šiandien. Bet kasmet ta rp Velykų 
ir Atvelykio švenčiamos Gailestingumo savaitės, pripildančios tikinčiųjų mažą 
Dievo gailestingumo šventovę Domininkonų gatvėje, t ikrai mus daro 
kitokiais. Ar gailestingesniais? Galbūt. Ar geresniais? Tam tikra prasme taip. 
Tegul gailestingumo darbas dirbamas ne kasdien, o priešokiais, bet mes sulig 
kiekvienu tokiu darbu tampam ir geresni, ir lankstesni savo dvasia. Padarius 
gerą darbą, mus aplanko palaima - gal tik akimirkos jausmas, kuris, kaip 
Dievo dovana nejučia ištinka kiekvieną, padariusį gerą darbą. Iš tokių 
akimirkų, lyg vandens lašų upėje, susideda gyvenimas, tekantis Į Amžinybės 
jūrą. 

Gailestingumo Dievo motina - Mater Misericordiae - Aušros vartuose ir 
Gailestingojo Jėzaus paveikslas Dievo gailestingumo šventovėje Vilniui 
suteikia tauraus spindesnio, kuris ne tik pra tur t ina mūsų sostinę greta 
itališko stiliaus architektūros, greta mūsų sostapilio vertų kalvų, puošiančių 
Vilnių lyg karališka karūna, greta naktinio miesto žėrėjimo apšviestais 
bažnyčių bokštais ir reklamomis. Dievo gailestingumo miestas, o ne šiaurės 
Atėnai ar šiaurės Jeruzalė, Vilnių pakylėja aukščiau, link dangaus žvaigždžių. 
Jis turi užkariauti mūsų protą ir mintis, o atvykėlių - širdis ir pavergti jas 
taip, kad jie į šį miestą norėtų nuolat sugrįžti ir suvokti, kad gailestingumas 
yra tai, kas šiandienos pasaulyje aktualiausia. O aktual iausia yra 
gailestingumo misija, nes ji įprasmina mūsų egzistenciją, paliudydama, kad 
gailestingumo pergalė prieš teisingumą yra didžiausia žmogaus gyvenimo 
dovana. • 

Gailestingojo Jėzaus paveikslas Dievo gailestingumo šventovėje. 

Dievo gailestingumo miestas, 
o ne šiaurės Atėnai ar šiaurės 

Jeruzalė, Vilnių pakylėja 
aukščiau, link dangaus 

žvaigždžių. Jis turi užkariauti 
mūsų protą ir mintis, o atvykėlių 
- širdis ir pavergti jas taip, kad 

jie į šį miestą norėtų nuolat 
sugrįžti ir suvokti, kad 

gailestingumas yra tai, kas 
šiandienos pasaulyje 

aktualiausia. 
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Vilnius, 2006 m. Jono Kuprio nuotrauka 

Satyrikės, humoristės Vytautės Žilinskaitės negailestingai besišypsanti 
plunksna pasiekia užkopusius į Lietuvos valdžios viršūnę. 

VYTAUTE ŽILINSKAITE 

'ministrų kabineto posėdį premjeras skriste 
įskrido. Atrodė smagus ir linksmas kaip 

,nie-kad. Šitokiu metu???!.. Sveikatos apsau-
ministras aiškiai sunerimo, kiti gi ministrai 

pasistojo: gal jiems akys meluoja? Taip, ponas pre
mjeras iš džiugesio netilpo savo kailyje, atrodė, 
tuoj tuoj ims šokinėti ant vienos kojos. 

— Sapną mačiau, — pranešė. — Ir neįspėsite, 
kokį! 

Liepiamoji nuosaka diktavo neaušinti burnos, 
tad ministrai klusniai patylėjo. 

— Sapnavau, — tarė premjeras, — kad užsie
nio, kad Vakarų bankai mums įsiskolino! 

— Jie — mums? — apstulbo ministrai. 
— Mums — jie! — patvirtino premjeras. 
— Kiek? — sulaikė kvapą kabinetas. 
— Du milijardus! 
— Dolerių? 
— Tų pačių. Akurat! 
— Oooo... — išsiveržė ilgas atodūsis. 
— Būtent tiek, kiek reikia, — santūriai paste

bėjo finansų ministras. 
— Vertingas sapnas! 
— Ir reikalingas! 
— Ženklas! 
— Tokie sapnai ant kelio nesimėto! — vienas 

per kitą klegėjo ministrai. 
— Kasnakt — vieni košmarai... O šiąnakt — 

še tau!... Per pačią gaidgystę... šitoks laimikis. 
Kaip iš dangaus nukrito, — dalijosi sėkme premje
ras. — Va ir netikėk sapnais! 

— Tai, sakot, lygiai du? — pasitikslino finan
sų ministras. 

— Nei daugiau, nei mažiau! 

Aplinkui viskas sujudo sukruto: valstybės iž
das įgavo naują kvėpavimą. Nunėręs ir šiaip jau 
nunertą sprandą, finansų ministras užgulė kom
piuterį. Kiti taip pat nesnaudė: statybos ir urban
istikos ministras įniko kažką braižyti, žemės ūkio 
— stambiai raityti, pramonės — smulkiai brau
kyti, kultūros — dėlioti paukščiukus, prekybos — 
klijuoti importines etiketes, o sociologas atsi
vedėjęs brėžė nenumaldomai aukštyn šaunančias 
kreives žydruose ir rožiniuose lapuose. Daugelis gi 
užsimerkė ir krutino Adomo obuolius ir gromu
liuodami pyragą su razinomis. Visą kabinetą ap
gaubė bičiuliška darbo ir darnos aura — lyg šilta 
močiutės skara. 

— Pirmiausia, — pakėlė patrumpintas žande
nas užsienio ministras, — grąžiname užsieniui 
skolą. 

— Ką?! — pasišaukė ministrai. — Net visą 
milijardą?!.. Ar jums galvoje šaka? 

— Jiems per akis ir procentų, — nusprendė 
premjeras. — Džiaugsis bent tuos atgavę! 

Visi pritariamai linktelėjo. 
Socialinės apsaugos ministras nedrąsiai 

krenkštelėjęs pradėjo: 
— Turbūt niekas neprieštaraus, kad dabar 

opiausia yra pensinin... 
— Neminėkit šito žodžio! — pratrūko ener

getikos ministras. — Tie dykaduoniai! Šulinys be 
dugno!.. Kur matyta: juo didesnės energetikos kai
nos— juo labiau jie mums įsiskolina!.. Non
sensas!.. Gana! 

— Medikai žada eiti į gatves... atlyginimai... 
vaistų kainos... — bėrė sveikatos apsaugos minis
tras. — Tvarsliava... aparatūra... nepakeliami mo
kesčiai už... — pašnairavęs į tebekunkuliuojantį 
energetiką, prikando liežuvį. 

— Gal bent šį kartą pssirūpinsim kari
uomene? — kaukštelėjo kulnu krašto apsaugos 

ministras. — Kur girdėta: kareivio apmokymai še
ši šoviniai per metus, kai... 

— Užteks, ir trijų, — gražiai perkirto vidaus 
reikalų ministras. —Tegu gilzes susirankioja ir 
prikemša... žinote, ko. — Jis įsakmiai krestelėjo 
ševedūrą. — Policijai padvigubinti ir moderniau
sia technika aprūpinti — minimum milijardas! 
Minimum! 

Visų veidai ištįso, tačiau prieštarauti neišdrį
so nė vienas. Tik premjeras ryžosi pasiderėti: 

— Gal pakaktų devynių šimtų tūkstančių? 
— Devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių, 

— kilniaširdiškai mostelėjo ministras. — Ir pir
muoju skirstymu! 

— O mums, — skubėjo įšokti į antrą skirsty
mą ekonomikos ministras, — tris šimtus tūkstan
čių! 

— Kokiems tikslams! — paklausė premjeras. 
— Pasakysiu vėliau... kai išsiaiškinsiu savo 

ministerijos funkcijas... — išlemeno sumišęs min
istras. 

Kol visi gardžiai juokėsi, stryktelėjo susisieki
mo ministras: 

— Opozicija baigia persiklykti, kad nesiauri
name geležinkelio bėgių, ir... 

— Ir ką? — grėsliai prisimerkė vidaus reikalų 
ministras. — Siaurinsite? 

— Gink Dieve! — išsigynė minis t ras . — 
Mums tik porą superkomfortinių traukinių... ži
note, kam. Ir porą padėvėtų troleibusų iš Prahos... 
irgi žinote, kam... 

— Tokie traukiniai kaip oras! — svajingai 
tarė vyriausybės sekretorius, o klerkai kaip vien
as sulinksėjo galvomis. — Bet nepamirškime, kad 
šaliai mirtinai reikalingas ir supermodernus lėk
tuvas, tada mūsų kabinetas galėtų keliauti in cor-
pore... Kaip žiūrite į naujausios laidos konkordą? 

— Dar klausia! — apsilaižė ministrai. — Bet 
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tada turėsime atkišti konkordinj gabalą Seimui ir 
du konkordinius Prezidentūrai! 

Pasinaudojęs pauze, išlindo žemės ūkio minis
tras: 

— Iširusiems kolchozams sušelpti... bankru
tuojančioms bendrovėms sušelpti... pavyzdinei 
latifundijai įsteigti... Kaišiadorių rajone... 

Įsitikinęs, kad jo klausomasi tiek, kiek uodo 
zyzimo, pamaži atsisėdo. 

— Mieli ponai, aš nieko neprašau! 
Čia dabar? Visi net atsilošė, o pieštukas, kuri

uo it duonriekiu peiliu mosavo premjeras, sustin
go ore. 

— Aš nesakau: duokit! — progiesmiais traukė 
teisingumo ministras. — Galit neduoti nė sudilu
sio grašio — nei teisėjams, nei prokurorams, nei 
apskritai teisėsaugai... Pamėginkit neduoti. — 
Ministras sutirtėjo nuo tramdomo juoko. — 
Daugiau nieko nesakau. Ir neprašau! 

Kabineto nariai taip pat sutirtėjo, tik dėl kitos 
priežasties. 

— Na... kam... ėėė... taip dramatiškai? — 
mėgino užglaistyti įtampą premjeras. — Niekas 
nė nemano jums neduoti. Anaiptol! 

— Anaiptol! — aidu pakartojo ministrai. 
— O iš ko? Viskas išskirstyta! Ir pereikvota! 

Aš užsirašinėjau! — atšovė Temidės tarnas. 
Visi pratisai atsiduso: nuo anų atmintinų 

laikų skirstymai lėkte pralekia kaip žaibas — vos 
spėji išsižioti ir apžioti ką gavęs ar atryti ko ne
gavęs... ek! 

— Pala, pala! — iškėlė smilių prekybos minis
tras. — Mes kaip skirstome: litais ar doleriais? 

— Litas, — burbtelėjo finansų ministras, 
kažko staiga paniurdamas. 

— O lia lia! — visi atkuto ir pasitrynė delnus: 
iždas įgavo anrą kvėpavimą! 

— Tai va, — vėl energingai sumosikavo duon
riekiu pieštuku premjeras, pasigręždamas į 
Temidės gynėją, — mūsų išdurtaakei — trys šim
tai milijonų, o... 

Jį pertraukė gaili dejonė: sveikatos ministras, 
susiėmęs už kairės ląstos, rijo saują tablečių. 

— Gerai jau gerai, — pagailo jo premjerui, — 
šekit trisdešimt tūkstančių, bet, šiukštu, vien pro
filaktikai: kai niekas nesirgs, ir problemos 
neliks!.. — O dabar... 

Jis davė ženklą ir į priekį išėjo klerkas su 
balta peteliške po kaklu. Iškilmingai, tarsi kvies
damas prie Velykų stalo, nusilenkė ir tarė: 

— Dabar, gerbiameji ponai, malonėkite prie 
žemėlapio! 

Ministrai stryktelėjo ir tekinomis nudūmė 
užimti pirmųjų linijų. Pasispjaudydamas table
tėmis, krosą buvo belaimįs sveikatos ministras, 
bet finišo tiesiojoje jį alkūne nubloškė vidaus 
reikalų ministras. Pasiekę tikslą visi sustojo ir 
pamaldžiai lyg prieš altorių sunėrė delnus: per 

visą sieną plytėjo išvyniotas it rėjinė burė pasaulio 
žemėlapis — su tamsmėlynėmis vandenynų 
gelmėmis, baltutėlėmis ašigalių kepurėmis, įrudu
siomis kalnynų viršūnėmis, sodriai žaliais upių 
kloniais... Apačioje, ant lentynėlių, jaukiai 
glaudėsi pora bambuko lazdelių, mastelinė lini
uotė, padidinamasis stiklas, kompasas, žiūronai, 
binoklis ir senobinis, atrodo, variagų navigacijos 
prietaisas. Nuo lubų pūstelėjo ventiliacinis brizas, 
o iš magnetofono pasklido Paties Paties mėgstami-
ausioji „Aš, senas jūrininkas..." . 

— Pradžiai, — timptelėjo peteliškės sparnus 
klerkas, — siūlyčiau kabinetui in corpore naujuo
ju konkordu į Bahamus. Sezono pradžia... magno
lijų žydėjimas... čiabuvės su gėlių girliandomis ant 
nuogų pa... krūtinių... 

Dauguma apsilaižė ir sulinksėjo, tačiau už
sienio ministras gaižiai pakratė žandenas: 

— Aš dar Prambanano čandžio Indonezijoje 
nematęs, o čia vėl Bahamai... nusibodo! 

— Man verktinai į Serengečio draustinį, žira
fų takais, — pareikalavo aplinkos apsaugos minis
tras, — kitaip mūsų barsukai išstips! 

Neištylėjo ir miškų ministras: 
— Mūsų eglynus baigia sugraužti tipografų 

patelės, o aš — ar ne gėda valstybei? — sekvojų 
Didžiajame Kanjone neapžiūrėjęs! 

— Pažvelgti į Džomolungmą, pasaulio stogą, 
nors viena akimi! — statybos ministras primerkė 
dešinę akį, bet prisiminęs, jog, pasak drg. 
Baltartyno, dešinę akį primerkia dešinieji taikyda
mi šautuvo tūtą, persimerkė kairėn. 

— Tegu aš dar neragavęs lakštingalų liežu
vėlių troškinio Pompėjos restorane... tegu... — vėl 
sukikeno jaunasis Temidės gynėjas. — Bet ir 
neprašau!.. Galit neduoti komandiruotės... Pamė
ginkit neduoti! — Jis vos neužduso nuo juoko. 

— Tik įsivaizduokit, — šaukė visu balsu švi
etimo ir mokslo ministras, — mūsų protai be jokių 
kliūčių nuteka į Vakarus, o aš Sorbonoje lankiausi 
tik komsomolo laikais!.. Juk tai pasityčiojimas iš 
šventų Nepriklausomybės idealų!.. 

Rėkavimai, aimanavimai, grasinimai, šūkavi
mai pynėsi į vieną lalesį, kaip Bucharos turguje. 

— Bičiuliai! Draugponiai! Pondraugiai! — 
ieškojo kompromiso premjeras. — Užtikrinu: 
visiems pakaks... nerėkaukit... dar išgirs! —jis 
reikšmingai dūrė duonriekiu pieštuku durų link. 

O už durų jau šį tą išgirdo ir grumdėsi didokas 
žurnalistų būrys. Ore sklandė — gal brizo atpūsti 
— visokiausi gandai, tai yra oficialių šaltinių 
nepatvirtinta informacija. Esą Vakarų bankas 
gavo du milijardus iš užsieno kompanijos ir 
pradėjo antrą kvėpavimą... Esą užsienio ministras 
atsisakė egzotiškos kelionės į Bahamus plikų 
benamių labui... Esą bedugniame šuliny rastas 
energetikos ministro mamos, pensininkės, 
lavonas (kol kiti žurnalistai gliaudė šią sensaciją, 

„Respublikos" reporteris jau švilpė jam vienam 
težinomo šulinio link)... Esą Lietuvos staty
bininkai pakviesti kloti aukščiausią pasaulyje 
stogą... Esą Italijos gurmanų firma braunasi į 
Lietuvos paupius lupti lakštingaloms liežuvėlių... 
Esą švietimo ministrui Sorbonoje bus įteiktas gar
bės magistro laipsnis ir toga už mokslinė komso-
molcinio darbo analizę... Esą jau patvir t intas pro
jektas Serengetyje įveisti lietuviškų barsukų, 
idant neišstiptų žirafos... Esą premjeras mosuo
damas pieštuku — tyčia, - netyčia? — išdūręs 
teisingumo ministrui akį... Esą kabinetas in cor
pore atsistatydina vardan šventų 
Nepriklausomybės idealų... Esą, esą, esą... Žurnal
istai vos spėjo karpyti ausimis ir striksėti nuo blo
knotų prie faksų, nepaleisdami iš rankų mikro
fonų, o iš akių — ąžuolinių durų, į kurias be 
atvangos spigino TV lempos, kol viena perkaitusi 
sprogo... 

Sprogimui nuaidėjus, kabineto nariai 
krūptelėjo ir išsižiojo kaip iš medžio iškritę. 

— Dar vienas bankas? Koks? — klausė vienas 
kitą. 

— Kad tik ne Valstybinis komercinis... 
— Tegu jų blogas paskolas išieško proku

ratūra, ir baigtas kriukis! — cyptelėjo jaunut is 
referentas. 

Lakštingalų liežuvėlių mėgėjas pažvelgė į jį 
tokia akimi, kad tapo aišku: baigtas kriukis cyplio 
karjerai! 

Atitrūkom nuo tikrovės, —'prisipažino prem
jeras. — Bankams nori nenori teks atrėžti nuo 
iždo, o kol sumos perplauks... — pašnairavęs į 
duris, pasiplojo per kišenę, — gausim pakentėti . 

— O nuo ko nurėšim? — kilstelėjo antakius 
finansininkas. 

— Hm... —premjeras pažvelgė į apmirusius 
kabineto narius, į rėjinį žemėlapį, į variagų įnagį, 
įsiklausė į konkordinj ventiliatoriaus ūžesį, į pri
tildytą „...mane šaukia visos pasaulio jūros.. .", ir 
jo ranka su duonriekiu nusviro. Iš palaimingos 
auros beliko gailūs skuteliai, iš globalinių užmojų 
— smulkūs pieno milteliai. Kabinetą prislėgė 
kapų tyla. Ir čia visu nedideliu ūgiu stojosi 
sveikatos ministras. 

— Išeitis yra! — guviai diagnozavo. 
— Kokia? — nepatikėjo ministrai. 
— Štai: premjeras grįžta į lovą ir kuo greiči

ausiai užminga. — Jis įbėrė premjerui į delną 
saują tablečių. — Ir per pačią gaidgystę... vėl... 

Pradžiugę ir neslėpdami pavydo ministrai 
sužiuro į eskulapą: nors kartą iš ožio pieno!.. Po to 
sustojo ilga žąsele ir lyg čečėnų kovotojai ėmė 
veržtis pro trigubą žurnalistų žiedą, nei patvir
tindami, nei paneigdami gandų... Paskutinis, jau 
pusiau sapnuodamas, žirgliavo premjeras, ruoš
damas valstybės iždą trečiam kvėpavimui... • 

Lietuvos seimas, Vilnius, 1991 m. Jono Kuprio nuotrauka 
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V I N U 
Nereikia jo statyt iš naujo, 
Tik pavartyt senus istorijos lapus: 
Iš meno, geležies ir kraujo 
Jo veidas išraiškingai prakalbus.., 

Epochiniais namais ir bokštais, 
Su kryžiais, su žalčiais, saulutėmis juose, 
Su vyskupų, karalių sostais, 
Vaidilų kankinių mirtim drąsia. 

Su moterim Ievom, Marijom, 
Sutraukusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm ir vergijom — 
Šventuosius dangui, žemei karalius. 

Vilnius. 2006 m Jono Kuprio nuotrauka 

Su dienų vieškeliais ilgaisiais, 
Su pokyliais, svaigiom vasarėm naktimis, 
Su vakarų kultūros vaisiais, 
Pietų gėlėm ir šiaurės žiemomis. 

Su mūruose patrankų tūtom — 
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Su katedrose aukurais šventais. 

Su pamatuos suspaustais turtais, 
Su požemiuose miegančiais šarvuos kariais, 
Kardais su likimu sudurtais, — 
Belaukiančiais, kada kovon išleis. 

Su vėliavom poetų, Skargų, 
Neštom per vandenį ir nuometus liepsnų. 
Per garbės gaudesj atvangų, 
Per pusnj, spindesį šviesos sparnų. 

Dabar, kad legenda kilnioji 
Po pelenais sudegintos aukos gyva, 
Tu laisvas grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva. 

Pažinę tavo būdo dydį, 
Kryžiuočiai, lenkai, rusai, palovcai, gudai 
Jie tavęs Lietuvai pavydi, 
Nes niekados garbės nepraradai. 

Savo krauju maitindamasis, 
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos gyvasis 
Ir, atidavęs kraują, nemirštąs. 
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Konferencija Lietuvių mokslo 
draugijos šimtmečio proga 

Į mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 
1900-1945" susirinko įvairių tautybių - lietuvių, lenkų, rusų, žydų, 

karaimų - pranešėjų ir klausytojų. 

LAIMUTE TIDIKYTĖ 

Lietuvoje kaip tik šiuo metu minimas Lie
tuvių mokslo draugijos šimtmetis: Mokslų 
Akademijoje, Signatarų namuose, kitose 

Įstaigose organizuojamos parodos, minėjimai ir 
konferencijos. Prasminga mokslinė konferencija 
„Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 
1900-1945", skirta svarbiai Lietuvių mokslo drau
gijos sukakčiai, 2007 m. balandžio 12 d. įvyko Lie
tuvių literatūros ir tautosakos institute. Svarbu 
prisiminti, kad 1907 m. balandžio 7 d. Lietuvos 
patriarcho dr. Jono Basanavičiaus iniciatyva 
lietuvių inteligentija įkūrė Lietuvių mokslo drau
giją, siekusią kultūrinių, mokslinių ir švietėjiškų 
tikslų. O nuo 1932 m. Lietuvių mokslo draugija 
buvo įsikūrusi dabartiniame Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institute, t.y. Petro Vileišio rūmuose 
(Antakalnio g. 6), kur veikė biblioteka, spaustuvė, 
XX a. pradžioje leidusi pirmąjį lietuvišką dienraštį 
Vilniaus žinios, taip pat - lietuviškų knygų kny
gynėlis. Dabartiniame institute 1907 m. buvo ati
daryta Pirmoji lietuvių dailės paroda. 

Naujosios literatūros skyriaus darbuotoja 
Alma Lapinskienė - Vilniaus kultūrinio gyvenimo 
tyrinėtoja - pratęsė sveikintiną tradiciją: suorga
nizavo jau septintąją (kas dvejus metus rengiamą) 
konferenciją, skirtą XX a. I pusės Vilniaus kul
tūriniam gyvenimui. Į mokslinę konferenciją 
„Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 
1900-1945" susirinko įvairių tautybių - lietuvių, 
lenkų, rusų, žydų, karaimų - pranešėjų ir klausy
tojų. Konferenciją atidarė Naujosios lietuvių lite
ratūros skyriaus vadovas Rimantas Skei
vys. Politinį Lietuvių mokslo draugi
jos iki 1915 m. kontekstą nubrėžė 
istorikas Rimantas Miknys. 
Pranešėjas kalbėjo apie rusi
fikacijos žalą Lietuvai, spau
dos laisvę, liberalizacijos 
vėjus, papūtusius 1906 -
1907 m., kai tautiškai nusi
teikę lietuviai pradėjo steig
ti draugijas. Išsamiai rašy
tojo Juozo Tumo Vaižganto 
veiklą Lietuvių mokslo drau
gijoje pristatė Vaižganto tyri
nėtoja Ilona Ciužauskaitė. Pra
nešėja teigė, jog Vaižgantas buvo 
ne eilinis, bet didelę įtaką draugijos 
sprendimams daręs narys. Jonas Aničas įver
tino neįkainojamą brolių Vileišių - ypač Petro, 
Antano ir Jono - indėlį Lietuvių mokslo draugijai. 
Į Lietuvių mokslo draugijos muziejaus pobūdį, 
tikslus (svajota apie Tautos namus, deja, nere
alizuota ši kilni idėja) atkreipė dėmesį Nastazija 
Keršytė. Tautosakininkas Povilas Krikščiūnas 
iškėlė iki šiol menkai diskutuotą problemą: „Lie
tuvių mokslo draugija: ar įvertinti nuopelnai folk
loristikai?" Lietuvių literatūros ir tautosakos ins
tituto Lietuvių tautosakos archyve saugoma šios 
draugijos kolekcija: rankraščiai, garso įrašai ir kt. 

Ją aprašęs ir bandęs įvertinti 
bene tik Vacys Milius. Pasku
tinius Lietuvių mokslo drau
gijos veiklos metus charakte
rizavo Romas Juzefovičius, 
perskaitydamas pranešimą 
„Mėginimai atnaujinti Lietuvių 
mokslo draugijos veiklą 1938 -
1940 m." Susiklosčius sudėtin
goms istorinėms ir politinėms 
aplinkybėms, Lietuvių mokslo 
draugijai pavyko išsaugoti lei
dybą bei mokslinius ryšius (su 
Lietuvos inteligentų bendruo
mene ir užsienio), tačiau 1938 
m. sausio 24 d. lenkų admi
nistracija šios draugijos veiklą 
nutraukė. Būta bandymų atgai
vinti organizaciją, bet nesėk
mingai dėl vidinių organizacijos 
vadovybės nesutarimų ir, žino
ma, nepalankių istorinių aplin
kybių. 

Be Lietuvių mokslo drau
gijos, Vilniuje XX a. pradžioje ir 
tarpukariu veikė gausybė sam
būrių, sąjungų, draugijų, daž
niausiai kėlusių švietimo ir 
ūkinius tikslus, stiprinusių 
tautinę sąmonę. Halina Kobec-
kaitė perskaitė pranešimą „Ka
raimų literatūros ir istorijos 
mylėtojų draugija", oponuodama girdėtam nepa
kankamam šios organizacijos vertinimui. Drau

gija, vadovaujama jos įkūrėjo ir pirmininko 
Serajos Sapšalo, rūpinosi skleisti, puo

selėti karaimų kultūrą, orienta
listines, švietėjiškas mintis (iš

kėlė karaimų muziejaus idėją). 
Svariausias draugijos indėlis 
Vilniaus visuomenės gyve
nime - žurnalo Mysl Ka-
raimska (1924-1947) leidi
mas. Henryka Ilgievvicz pri
statė Vilniaus mokslo bičiu
lių draugiją (1907-1940) ir 

jos leidinius. Izraelis Lemper-
tas sudomino menkai žinomais 

faktais apie žydų kultūros drau
gijas tarpukario Vilniuje. Daugiau

sia kalbėjo apie žydų rašytojų, rašan
čiųjų jidiš, sambūrius: Vilniaus žydų literatų 

ir žurnalistų draugiją, Jung Vilne (Jaunasis 
Vilnius) draugiją, pradedančiųjų rašytojų draugiją 
Atžalynas bei 1927 m. įsikūrusį jidiš rašytojų 
PEN klubą (Vilnius tuomet buvo visuotinai pri
pažintas jidiš kalbos, kultūros centras). Apie 
Vilniaus krašto lenkų skautus kalbėjo Mieczyslavv 
Jackiewicz. Kadangi apie oficialias rusų draugijas 
jau rašyta, Pavel Lavrinec pristatė mažai žinomus 
neoficialius rusų literatūrinius būrelius: Nikola
jaus Krainskio (1869-1951), Eugenijaus Svedero 
(1879-1946), ypač sudomindamas paslaptingo 

Reziumuodamas konferenciją, R. Miknys pabrėžė, 
kad XX a. I pusės draugijų gausa rodo visuomenės 
gebėjimą organizuotis, kai valstybę ištinka krizė. 

Jonas, Petras, Antanas, ir Anupras Vileišiai. 

būrelio Golubaja kelja (Mėlyna celė) veikla. 
Pranešėjas rėmėsi Lietuvos Mokslų Akademijos 
archyve saugomu Aleksandro Dechteriovo 1913 -
1915 m. dienoraščiu. Jūratė Burokaitė apibūdino 
Lietuvių dailės draugijos veiklą, atkreipdama 
dėmesį į M. K. Čiurlionio organizuotą pirmąjį lie
tuvių kompozitorių konkursą. Itin konceptualus 
buvo Ramutės Rachlevičiūtės pranešimas „Lie
tuvių dailės draugija: parodos, dalyviai, kūrinių 
kontekstai", iliustruotas 1907-1914 m. pirmųjų 
parodų katalogais, lietuvių dailininkų darbais, 
gretinimais su tuometinės Vakarų Europos daile, 
vyraujančiomis moderniomis tendencijomis. Sv. 
Zitos draugiją apibūdino Audronė Augaitytė, o 
Aldonos Vasiliauskienės studentai - Rasa Kare-
niauskaitė, Jurgita Zalogienė, Eugenijus Zaloga -
Ryto veiklos atspindžius periodikoje bei kunigo 
Mečislovo Reinio darbus. Apvainikuodama kon
ferenciją, Alma Lapinskienė perskaitė įdomų pra
nešimą apie Vilniaus lietuvių meno ir literatūros 
draugiją, įkurtą 1932 m. Antano Valaičio inicia
tyva. Ši draugija Vilniaus kultūriniam gyvenimui 
teikė dinamikos, organizuodama li teratūros 
vakarus, vaidinimus (statė lietuviškas dramas), 
išleisdama vienintelį almanachą Menas ir lite
ratūra (1934), kuriame daug vietos skirta moder
nistiniams rašytojų ieškojimams. 

Reziumuodamas konferenciją, R. Miknys 
pabrėžė, kad XX a. I pusės.draugijų gausa rodo 
visuomenės gebėjimą organizuotis, kai valstybę 
ištinka krizė. Vilniaus krašto draugijų, kitų orga
nizacijų veiklos faktografinė bei probleminė išklo
tinė sudaro pagrindą būsimam Lietuvos visuo
menės raidos tyrimui. Konferencijoje nestigo 
karštų diskusijų dėl Lietuvių mokslo draugijos 
kompetencijos, moksliškumo, draugijos veiklos 
sampratos, ypatumų, svarbos nacionaliniam 
atgimimui ir aktualumo šiandien. • 
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Leonas Sapiega 
(1557—1633) — valstybės veikėjas, karvedys, mecenatas 

LIBERTAS KLIMKA 

Prieš 450 metų balandžio 14 dieną (senuoju 
stiliumi tai būtų balandžio 4-oji) gimė vie
nas iškiliausių mūsų valstybės, tuometinės 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK), poli
tinių ir karinių veikėjų kunigaikštis Leonas Sapie
ga. Jo gimtinė - Ostrovnos dvaras Vitebsko ap
skrityje, dabartiniame Gudijos Bešankovičių ra
jone. Nugyveno gražų amželį (mirė 1633 m. liepos 
7 d. Vilniuje), vis besirūpindamas valstybės gero
ve. Todėl senatvėje su ramia sąžine galėjo ištarti: 
„Teikitės laikyti mane geru dorovingu lietuviu, 
kuris, gimęs senoviškame bajorų lizde, netapo sa
vo protėvių idealų išdaviku; ir visas pareigas 
tėvynei pasiryžęs atlikti, kolei siela kūne bus". 

Sėkmingam valstybininko darbui buvo gerai 
pasiruošęs. Jau trylikos metų jis kartu su trimis 
Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnumis buvo išsiųs
tas mokytis į Leipcigo universitetą. Pasižymėjo 
neeiliniais gabumais ir darbštumu: sugrįžęs nu
stebino visus ne tik lotyniška iškalba, bet ir 
rimtomis istorijos, teisės žiniomis. Todėl greitai 
tapo senatoriumi, 1581 m. užėmė LDK raštininko 
pareigybę, 1585 m. tapo valstybės vicekancleriu; 
vėliau - ir kancleriu. Nuo 1623 m. Leonas Sapiega 
- Vilniaus vaivada. Dar po poros metų jis užėmė ir 
vyriausiojo karo vado postą - tapo Lietuvos di
džiuoju etmonu. Bet tikrasis kunigaikščio gyve
nimas - ne garbingų postų seka, bet labai naudin
ga ir efektyvi tarnystė valstybei. Štai, nepaisyda
mas 1569-ais metais sudarytos Liublino unijos 
nuostatų, L. Sapiega su kitais patriotiškai nusitei
kusiais didikais 1581 m. įkūrė atskirą LDK 
Vyriausiąjį Tribunolą. Būdamas europietiško išsi
lavinimo žmogus, visados protegavo teisinės vals
tybės idėją. Ir kūrė jos teisinę bazę - jis vadovavo 
III-ojo Lietuvos Statuto parengimui. Šis teisynas 
buvo priimtas 1588 metais; teisės istorijos specia
listai jį vertina kaip labai pažangų savo laikme
čiui. Turime didžiuotis valstybe, sukūrusią tokį 
teisinių normų sąvadą, kuris tapo pavyzdžiu ir 
kitoms šalims. Įdomu, kad Statutas paremtas taip 
pat ir paprotine teise. Beje, jame buvo atnaujintos 
senųjų 1447 m. privilegijų nuostatos, draudžian
čios svetimšaliams Lietuvoje įgyti žemės nuosavy
bėn bei užimti valstybinius postus. 

Antroji svarbi Leono Sapiegos gyvenimo mak
sima - religinė tolerancija. Studijų užsienyje me
tais jis iš stačiatikybės perėjo į reformatizmą. Vil
niuje tapo kataliku ir pagarsėjo mecenatyste: pa
statydino net 24 bažnyčias, keletą vienuolynų. 
Taip pat ir šv. Mykolo bažnyčią Vilniuje, kurios 
kriptoje - kunigaikščio amžinojo poilsio vieta; yra 
išlikęs ir renesansinis atminimo paminklas su gu
linčio riterio bei jo dviejų žmonų figūromis. 

Politiniais sumetimais L. Sapiega rėmė ir 
unitų bažnyčią; pastatydino daug cerkvių. Tikrai 
jo veikla esmingai prisidėjo prie to, kad religinė 
nesantaika tarp stačiatikių, protestantų ir kata
likų Lietuvoje neįgavo kraštutinių formų, netapo 
valstybę išdraskančia priežastimi. Jo diegiami 
santykių daugiakonfesinėje ir daugiatautėje 
valstybėje principai - pakantumas, pagarba, 
bendradarbiavimas. Štai laiške Plocko arkivysku
pui Juozapatui Kuncevičiui jis rašo: „Privalome 
elgtis apdairiai, atsižvelgdami į aplinkybes; mūsų 
tėvynėje negalioja prievarta". Kitame laiške tą pa
tį adresatą netgi kiek griežčiau pabara: „Žydams 
ir totoriams karališkose valdose nedraudžiama 
turėti savo sinagogas ir mečetes, o Jūs krikš
čioniškas cerkves uždarinėjate...". L. Sapiega rū
pinosi, kad jo funduotose bažnyčiose klebonais ir 
vikarais būtų mokantys lietuvių kalbą. Šviesaus 
proto politiko būta... Ir labai išsilavinusio: savo 
Ružanų dvare turėjo sukaupęs 3000 tomų bib
lioteką - vieną didžiausių Lietuvoje. Ten būta retų 
inkunabulų bei kitų unikalių leidinių; ypač daug 

Leonas Sapiega 

knygų iš istorijos ir geografijos. Turėta žymių to 
meto kartografų Merkatoriaus, Ortelijaus, Bleau 
atlasų. Iš raritetų pažymėtina garsioji „Biblia 
poliglotta" - šešiatomis daugiakalbis Šv. Rašto 
leidimas, kurį 1517 metais Ispanijoje išspausdino 
de Brokaras. L. Sapiegos bibliotekoje buvo ir Še-
delio „Pasaulio kronika", išspausdinta 1493 m. 
Niurnberge A. Kobergerio; ją puošė net du tūks

tančiai medžio raižinių, sukurtų Diurerio moky
tojo M. Volgemuto. Šių retenybių Lietuvoje, deja, 
nebėra... Šiandien galime pasigrožėti tik rankraš
tine knyga, vadinamąja Sapiegų Evangelija. Ten 
užsklandėlės meistriškai" išpieštos auksu ir 
spalvomis; išgražintos ir pastraipų pirmosios rai
dės - iliuminos. Dabar knyga eksponuojama Dai
lės muziejaus parodoje „Krikščionybė Lietuvos 
mene". Nuotykingas buvo ir jos likimas; kaip 
sakydavo romėnai: „Habent sua fata libelli" (lot.: 
„Knygos turi savo lemtį"). 

Garsioji Leono Sapiegos biblioteka atiteko 
Vilniaus universitetui, kai jo sūnus, Lietuvos pa-
kancleris Kazimieras Leonas įsteigė tėvo atmi
nimui Teisės fakultetą. Tikėtina, vykdydamas tė
vo valią... Iki mūsų dienų universitete išliko apie 
200 L. Sapiegos knygų. Jas nesunku atskirti pagal 
pergamento apdarus su įspaustu „Lapės herbu". 
Jo skyde - perbraukta strėliukė. Kiekviena knyga 
tituliniame puslapyje dar turi ir dovanojimo įrašą. 

Kunigaikštis Vilniuje buvo pasistatydinęs 
renesanso stilistikos reprezentacinius rūmus -
tarp šv. Dvasios bažnyčios, dominikonų vienuo
lyno ir Vilniaus gatvės. Priešingoje gatvės pusėje 
stovėjo antrieji Sapiegų namai. Dabar toje vietoje 
- išplatėjęs Vokiečių gatvės bulvaras. Turėjo L. 
Sapiega ir užmiesčio dvarą Antakalnyje. Ten jo 
sūnus pasistatydino impozantiškus rūmus, kurie 
šiandien - tikras galvos skausmas paveldosaugi-
ninkams ir miesto valdžiai. Gi Vilniaus kultūros 
gyvenimo raiškai verktinai trūksta patalpų... Kaž
kaip prie visų esamų kultūros paveldo globos bėdų 
ir rūpesčių nedrąsu dar ką nors naujo siūlyti. Bet 
anksčiau ar vėliau vilniečiai susipras tokiai iški
liai mūsų istorijoje asmenybei - Leonui Sapiegai 
įrengti nors kokį atminimo ženklą. Ypač pager
biant jo nuopelnus kuriant teisinę valstybę, die
giant tolerancijos nuostatas jos visuomenėje. • 

„Teikitės laikyti mane geru dorovingu lietuviu, kuris, 
gimęs senoviškame bajorų lizde, netapo savo protėvių 

idealų išdaviku, ir visas pareigas tėvynei pasiryžęs 
atlikti, kolei siela kūne bus." 

I 
R O M A N O K O N K U R S A S 

Draugo dienraštis skelbia romano konkursą. 
Konkurso sąlygos: 

konkursui siunčiami tik tie romano rankraščiai, 
kurie dar nebuvo skelbti, spausdinti. 
Rankraščiai, ne ilgesni kaip 300 psl., 

turi būti parašyti mašinėle ar kompiuteriu lietuviškai. 
Romaną pasirašyti slapyvardžiu. 

Atskirame voke parašyti pavardę, vardą, telefoną. 
Voką užklijuoti ir ant jo parašyti slapyvardį, kartu su rankraščiu atsiųsti 

šiuo adresu: 
Draugas (Romano konkursui), 

4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 USA. 

Rankraščiai nebus grąžinami. Todėl prašoma pasilaikyti kopiją. 
Rankraščiai turi pasiekti Draugą iki 2008 m. balandžio 30 d. 

Draugas pasilieka teisę atsiųstą romaną ar jo dalį spausdinti dienraštyje. 
Romano tema: laisva, neapibrėžta. 

Premijos dydis: 2000 dolerių. 
Mecenatai: Jim ir Gražina Liautaud. 


