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Ketvirtadienį Vilniaus gimtadienio šventėje bus pristatytas ir du mėnesius rodomas
svarbiausias sostinės istorijos dokumentas – iš Rygos Latvijos valstybinio istorijos archyvo
atvežtas beveik prieš 700 metų valdovo Gedimino lotyniškai parašytas laiškas Europos
miestams, kuriame pirmą kartą paminėtas Vilnius

2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienį, 12 val. 30 min. Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) atidaro parodą
„Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios
žmogui“ (veiks iki kovo 20 d.). Tai pirmoji paroda iš 2018–2022 m. įgyvendinamų
tarptautinių parodų ciklo „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“, skirtų pasirengti
Vilniaus 700 metų jubiliejui.
Parodoje eksponuojamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškas, rašytas 1323 m. sausio
25 d., juo krikščionys pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač
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 eksponuojamas Gedimino laiškas lotynų kalba, atvežtas iš Latvijos valstybinio
istorijos archyvo Rygoje.
Parodą papildo ir aktualizuoja kultūrinių pokalbių, svarbių susitikimų, edukacinių ir meno renginių
bei valdovo Gedimino laiškų skaitymo programa.
Parodos atidarymo išvakarėse, sausio 24 d., trečiadienį, 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje prie
eksponuojamo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiško vyks kultūros istorikų pokalbis
„Ką mums kalba karalius Gediminas“, kuriame dalyvaus: prof. Eugenija Ulčinaitė, prof.
Viktorija Daujotytė, dr. Stephen Christopher Rowell, prof. Alvydas Nikžentaitis, dr. Aurimas
Švedas, dr. Mindaugas Nefas, pokalbį moderuos dr. Darius Kuolys. Šį pokalbį ketina tiesiogiai
transliuoti Lietuvos televizija per Kultūros kanalą.
Sausio 25 d., ketvirtadienį, 9 val. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo
pagrindų mokytojas ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėstytojas dr. Mindaugas Nefas
ves Vilniaus pamoką savo moksleiviams, kurios įrašas vėliau bus rodoma internetinėje erdvėje.
12 val. 30 min. vyks oficialus parodos atidarymas, kuriame dalyvaus: 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.
Po oficialaus parodos atidarymo nuo 13 iki 15 val. vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
laiškų skaitymai. Vilniečiai skaitys valdovo laiškus ir poetų Justino Marcinkevičiaus, Juditos

Vaičiūnaitės, Kazio Bradūno ir kitų autorių kūrybą. Renginio organizatoriai tikisi, kad tokie
skaitymai taps neatsiejama Vilniaus gimtadienio minėjimo dalimi.
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.
Parodos organizatoriai tikisi, kad šiais metais prasidedantis ir penkerius metus vyksiantis istorinių
atodangų ciklas „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“ atskleis Vilnių kaip unikalų
Europos lotyniškosios civilizacijos miestą, o parodose pristatomi ženklai ir simboliai padės geriau
pažinti sostinės istoriją. Parodos organizatoriai tikisi, kad sausio 25-oji taps kasmetine tradicija
vilniečiams ir Vilniaus svečiams minėti Vilniaus miesto gimtadienį.
Paroda veiks iki 2018 m. kovo 20 d.
Parodos organizatoriai: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Latvijos valstybės istorijos archyvas
Parodos kuratorius Remigijus Černius, tel. 868611210
Daugiau informacijos tel. (8 5) 262 8030, www.ldm.lt
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