
В Вильнюсе объединилось дворянство бывшего ВКЛ

3 октября в католической церкви Св. Иоанна на территории Вильнюсского 
университета дворяне бывшего Великого Княжества Литовского (ВКЛ) из Литвы, 
Беларуси и Украины подписали договор о сотрудничестве в сферах истории и культуры.

 За заслуги по наследию и истории ВКЛ были награждены представители этих 
государств - политики, представители духовенства, знатные учённые и общественные 
деятели. Профессор истории Альфредас Бумблаускас, советник премьер-министра 
Литвы Альгирдаса Буткявичюса, председатель Татарских Общин Литвы доктор Адас 
Якубаускас, известный общественный деятель, магистр истории и дворянин Жильвинас 
Радавичюс, благородный известный историк и генеалог Чеслав Малевски, Сигнатары 
Акта независимости Литвы Бируте Валёните, Зигмас Вайшвила и др. Некоторые гости 
так же получили и Свидетельства о своём происхождении. Среди них Жильвинас 
Радавичюс, которому очередной раз признали его происхождение из дворянского рода 
Радавичюсов (Родовичей) герба «Рудница».

Медаль создал известный художник Арвидас Каждайлис, а гербовый знак ВКЛ 
подтвердила Комиссия Геральдики При Президенте Литвы.

Медали, ордена и документы почётно, со звуками фанфар вручали директор Дворца 
Памяти ВКЛ (ДПВКЛ) Данелюс Вервечка, потомок маркграфского рода Карпов Рамуне 
Вервячкайте, член Королевского Дворянского Союза Литвы (КДСЛ) Перлис Вайсета, 
Глава Объединения Благородных ВКЛ Тадас Судницкас, канцлер Содружества 
Генеалогии и Геральдики Литвы Витаутас Антанас Саулявичюс и др.

Очень красивые речи о Родине, дворянском наследии и культуре произнесли член 
Сейма, дворянка Даля Тейшерските, сигнатры бывший вицепремьер Зигмас Вайшвила и 
президент Клуба сигнатаров Бируте Валёните, директор ДПВКЛ Данелюс Вервечка-
интеллектуал, професиональный организатор общественных мероприятий и генеалог, 
глава КДСЛ Иозас Каменецкас, глава Дворянского Союза Вильнюсского Края Казис 
Мацкявичюс.

Во дворе университета состоялись рыцарские бои, а за тем были приняты новые 
члены в Рыцарский Орден Святого Адальберта.

Культурную программу исполнили руководимый Видминтасом Лаунюсом 
Вильнюсский Оркестр Духовых Охотничих Рогов, ансамбль «Трио де Вильна» под 
руководством Збигнева Левицкого, «Ду Витай». Концертная программа так же была 
посвящена памяти князя и композитора Михаилу Клеофаса Огинского, а всё 
мероприятие было посвящено так же и 110-летию Вильнюсского Сейма.
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КААЛІЦЫЙНАЯ ДЭКЛАРАЦЫЯ-ДАМОВА АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ

ВІЛЬНЮС

3 кастрычніка 2015 г.

Адзначаючы еднасць нашых арганізацый, прадугледжваючы канкрэтную дзейнасць па захаванні гісторыі, 
культурнай спадчыны Літоўскага Каралеўства і Вялікага Княства Літоўскага, заключаем гэту дэкларацыю-
дамову аб супрацоўніцтве паміж шляхтай Літвы, Беларусі, Украіны і іх нашчадкамі:

1. Выконваем сумесную працу ў галіне генеалогіі, геральдыкі, гуманітарных навук і асветы. Дзейнічаем 
разам з арганізацыямі Рэспублік Украіны, Беларусі і Літвы, а таксама з міжнароднымі арганізацыямі. 
Прыярытэтным накірункам з'яуляецца культурная спадчына, духойныя каштоўнасці Вялікага Княства 
Літоўскага. Гэта падртымка высакароднага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага як жывой культурнай 
спадчыны, яе захаванне і развіццё, прыцягненне большай колькасці моладзі.

2. Супрацоўнічаем ва ўсіх галінах, якія прадугледжаны ў Статутах, і маем агульныя мэты: арганізацыя 
агульных экскурсій, канференцый, семінараў, адукацыйных і асветніцкіх мерапрыемстваў, а таксама 
мерапрыемстваў, накіраваных на адзначэнне шляхетнасці; у дабрачыннай дзейнасці; у арганізацыі 
пазнавальных выстаў пра культурную спадчыну, літаратурных і музычных мерапрыемстваў, фестывалей; 
у будаўніцтве, абслугоўванні і наведванні памятных аб'ектаў. Прадугледжваем сімвалічнае ўвядзенне 
пашпартоў грамадзянаў Вялікага Княства Літоўскага і рэалізацыю гэтай ідэі.

3. Канкрэтная супрацоўніцтва, агульныя дзеянні і праграма з'яўляеццв асноўнымі дадаткамі да гэтай 
дэкларацый-дамовы, якія патрабуюць дадатковага абмеркавання, узгадненя і падпісання.

4. Дэкларацыя-дамова набывае моц у дзень яе падпісання і з'яўляецца неабмежаванай часам. Дзеянне 
дэкларацыі-дамовы можа быць спынена, калі адзін бок пісьмова інфармуе аб гэтым іншыя бакі за 1 месяц 
да гэтага.

Гэтую дэкларацыю-дамову падпісалі:

Літоўская Рэспубліка

Кіраўнік Каралеўскага згуртаванне баяр Літвы 
Юозас Камянецкас

Дырэктар Палаца памяці Вялікага Княства
Літоўскага Даніэлюс Вярвячка

Рэспубліка Беларусь
Старшыня “Мінскага згуртавання нашчадкаў шляхты і дваранства”

Ігар Чакалаў-Шыдлоўскі

Рэспубліка Украіна                                           
Кіраўнік арганізацыі “Нашчадкі баяр Вялікага Княства Літоўскага” 

Сайліс Савіцкас
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