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Greičio ir technologijų amžiuje sunku įsi-
vaiz duoti politikus, kurie darbuotųsi
vals   tybės labui ne vieną ar kelias ka    -

den cijas, o visą gyvenimą. Įvykiai kinta švie      sos
grei  čiu, o su jais – ir valstybininkų vei    dai. Tuo tar -
pu archyviniai šaltiniai byloja, kad is  torinėje
Lie   tuvoje šalies reikalus tvar  kyda vo ištisos
di  nastijos. Panašiai kaip auk saka liai ar kiti
ama   tininkai perimdavo pa tirtį iš savo tėvų ir
senolių, taip garbingi vy rai iš kartos į kar tą
perduodavo valstybės val dy mo principus ir
įgūdžius. Galima svarsty ti, kiek naudingas
bu  vo šimtmečius trukęs gar  siųjų gi minių –
Rad vilų, Chod ke vi čių, Pa cų domina  vimas,
ta čiau Lietuvos Di džio sios Ku  ni gaikš tystės
(LDK) didikų nuopelnai vals  tybi niam ir vi -
suo  meniniam gy  ve ni mui, ka  ry bai, kultūrai,
menui – aki v aiz dūs.

Didikų giminės istorija 
atkartoja Lietuvos istoriją

Vienas iškiliausių valstybininkų pavyz-
džių – kunigaikščiai Sapiegos. Ši dinastija
beveik 400 metų aktyviai veikė Lietuvos isto-
rijos arenoje. Net 51 giminės atstovas buvo
aukštas vals  tybės pareigūnas, tarp jų 30 Lie -
tuvos se na  torių, 11 Lietuvos kanclerių ir pa -
kanclerių, tai yra faktinių LDK vyriausybės
vadovų.

Sapiegų giminė nuėjo ilgą istorijos kelią –
nuo XV a. Lietuvos ir Maskvos valstybių pa -
ribio niekam nežinomų bajorų iki XVII a.
pa bai gos LDK hegemonų ir XX–XXI a. pa -
sau lio piliečių. Tapę aktyviais katalikais, kil-
dinę save iš Gediminaičių dinastijos, Sa pie -
gos ats to vavo Lietuvos valstybei, kūrė ir ser-
gėjo jos teisinę sanklodą, tarpvalstybinius
san   tykius. Šios giminės atstovus galima įvar-
dyti kaip tam tikro laikotarpio faktinius Lie -
tuvos valstybės valdovus, kom pensavu sius di -
džiojo kunigaikščio, daugiau laiko tuomet
praleisdavusio ne Lietuvoje, valdžios nepa-
kankamumą.

Kunigaikščių Sapiegų indėlis puoselėjant

Lietuvos valstybingumo bei me ce na tys tės tra-
dicijas taip glaudžiai susijęs su LDK gy ve -
nimu, užsienio diplomatija ir kultūros pa tro -
navimu, kad drąsiai galima teigti, jog viduram-
žių ir vėlesnių laikų Lietuvos istorija – tai Sa -
piegų giminės istorija. Mokslininkai, ty ri nė -
jantys atskirų kunigaikščių Sapiegų biografi-
jas, neišvengiamai gilinasi į LDK raidą ir at -
virkščiai: nagrinėdami įvairius senosios Lie tu -
vos plėtros aspektus, visada susiduria su Sa -
piegų dinastijos atstovais ir jų nuopelnais ša -
liai. Įdomu, kiek tokių valstybininkų, be kurių

neįsivaizduojama šiandieninė Lietuva,
fiksuos ateities istorikai?

Sapiegų galybės politinį ir ekonominį
pa matą sukūrė Leonas Sapiega. LDK
kancleris ir etmonas, Vilniaus vaivada
Leonas Sapiega lai komas vienu iškiliau-
sių visų laikų Lietuvos vals tybininkų. Jis
prisidėjo kuriant ir 1588 m. paskelbė
Tre   čiąjį Lietuvos Statutą, įteisinusį LDK

vals tybingumo pagrindą ir du šimtmečius iš -
saugojusį Lietuvos teisinės sistemos ats ki ru -
mą iki pat Abiejų Tautų Respublikos žlugimo.
Jo sūnaus, LDK pakanclerio Ka zi mie ro
Leono Sapiegos iniciatyva ir materialine pa -
rama 1641 m. Vilniaus akademijoje buvo įs  -
teigtas Teisės fakultetas. Šiame fakultete ne
tik buvo pradėtos teisės studijos, bet ir deda-
mi pagrindai jurisprudencijos plėtrai Lie tu -
voje. Kazimieras Leonas Sapiega nuolat rūpi-
nosi teisės studijų kokybe ir mąstė apie moks-
linę teisę. Akademijos bibliotekai jis testa-
men  tu užrašė solidžią teisinės literatūros kny -
gų kolekciją, kurios fondo nemažą dalį suda-
rė didikų dotacijos.

Parodos eksponatai istorinę 
praeitį atkuria dabarčiai

Valdovų rūmų muziejus su partneriais su -
rengė vienai garsiausių LDK didikų giminių –
kunigaikščiams Sapiegoms skirtą tarptautinę
parodą „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė
– pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno
mecenatai ir kolekcininkai“. Pa rodą galima
ap žiūrėti istoriniuose grafų Chodkevičių rū -
muose, su kuriais Sapiegos buvo susiję net aš -
tuoneriomis vedybomis.

Giminės istorija, valstybinė veikla LDK,
paskyrimai į aukščiausius valstybės postus
atsispindi pirmą kartą Lietuvoje demonstruo-
jamoje portretų ekspozicijoje. Daugiau nei 70
unikalių drobių specialiai šiai parodai atvežta
iš Krokuvos Vavelio pilies. Portretų galeriją
papildo įspūdingo turinio ir išvaizdos perga-
mentai bei kiti istoriniai dokumentai.

Apie Sapiegų nuopelnus kultūros ir meno
plėtrai byloja jų indėlis į LDK sakralinio me -
no paveldą. Šios giminės išlavintą meninį sko -
nį liudija ir pasaulietinio meno vertybės:
XVI–XVIII a. Vakarų Europos arba vietinių
dailininkų sukurti tapybos darbai, portretai,
XIX a. meistriškai atliktos dviejų Rem brand -
to paveikslų kopijos.

Apie tai, kad kunigaikščiai Sapiegos buvo
meno ir istorinių relikvijų kolekcininkai, rodo
gau sios vadinamųjų kontušo juostų kolekcijos
dalis, ginklų ir šarvų rinkinys. Turtingus giminės
bibliotekų rinkinius primenančios vertybės –
knygos, dokumentai, grafikos darbai, piešiniai
liudija apie Sapiegų bibliofilines nuostatas.    ■
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