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Įdomus faktas. Tai, ko gero, pirmasis 
tekstas apie „Mona Lizą“, prie kurio nėra 
pavaizduotas pats paveikslas. Palauk. Juk 

žinai, kaip jis atrodo? Tamsiaplaukė moteris, 
sunertos rankos, paslaptinga šypsena, 

nukreiptas žvilgsnis?..  Ne? Na, tada tau 
teks pasitelkti vaizduotę, nes tai istorija 

apie garsiausio pasaulyje paveikslo vagystę.

Ironiška, kad būtent ji ir išgarsino šį italų 
menininko ir mokslininko Leonardo da Vinčio 
1503–1506 m. nutapytą portretą. Pirmuoju ir 

vieninteliu „Mona Lizos“ pirkėju tapo Prancūzijos 
karalius Pranciškus I. Iki garsiosios vagystės 
paveikslas niekada nebuvo išvežtas į kitą šalį.

Šioje nuotraukoje matai tai, ką 1911 m. 
rugpjūčio 22 d. išvydo Luvro muziejaus 
darbuotojai – nišą, kurioje dar vakar 

kabojo „Mona Liza“. Pirmieji, beje, jos 
pasigedo ne jie, o vienas į muziejų užsukęs 

dailininkas. „Mona Liza“ tuo metu dar 
nebuvo vertinama kaip dabar. Ji kabojo 
tarp kitų Renesanso meistrų, tokių kaip 
Veronezė, Ticianas ir Koredžas, darbų. 

Kas galėjo ją išsinešti? Ir kodėl?

Žandarai apklausė kelis keli įtariamuosius, tarp jų ir vieno jų bičiulį, dailininką 
Pablą Pikasą, bet veltui. Tikrasis vagis sėdėjo netoliese esančiame bute. „Mona 
Lizą“ pavogė buvęs Luvro darbuotojas Vinčenzas Perudžia. Apsivilkęs panašius 
drabužius, kokius dėvi muziejaus darbininkai, jis prasmuko į vidų ir, sulaukęs 

palankaus momento, išsinešė į juos susuktą paveikslą.

Vagis „Mona Lizą“ tikriausiai pasirinko tik 
dėl dydžio. Paveikslą buvo nesunku išsinešti, 
o paskui paslėpti lagamine. Niekam nepavyko 

jo rasti ištisus dvejus metus. V. Perudžia 
išsidavė tik persikraustęs į Italiją, kai pasiūlė 

jį vienos Florencijos galerijos savininkui. 
Jis tikriausiai tikėjosi gauti premiją už šio 
šedevro sugrąžinimą į gimtąją šalį. Nežinia, 

ar toks buvo tikrasis jo tikslas, bet po pusės 
metų V. Perudžia išėjo iš kalėjimo kaip tikras 

italų didvyris. 1717



1818

– Ką tu či šneki, plaštake? – sakau jai. 
– Aš visai ne musytė, o musiukas!

Ką sakai? Valentino diena yra žiemą, vasario 14-ąją ir jokių 
plaštakių nebūna? Tai čia nebūna, o aš tada buvau Australijoje, 
kur tuo metu vasara ir ten susirenka visi vabalai iš Lietuvos. Tai 

va, pamačiau tą plaštakę, priskridau, „bzz bzz labas, gal nori 
kartu atšvęsti Valentino dieną.“

– Ką tu čia šneki, musiuk? – atsako 
man. – Aš visai ne plaštakė, o drugelis!

– Gal ir noriu, – sako, – su 
tokia miela musyte bus 
smagu man paskraidyti. 

Žodžiu, ieškojau panelės, o radau 
draugelį. Visai tokį smagų draugelį 

drugelį. Tai prisipaišėm Valentino širdelių 
ir jau kartu skridom ieškoti panelių. 

Vėliau sutikome dvi tokias linksmas erkes 
ir viskas baigėsi gerai. Su jomis tai tikrai 
neapsiriksi. Juk visos erkės yra panelės, 

nebūna gi erkinų. Ar būna?

Mes, vabalai, irgi turime širdį ir lygiai taip pat 
norime ką nors įsimylėti per Valentino dieną. 

Štai kokia meilės istorija man vieną kartą 
nutiko. Pamačiau aš per Valentino dieną vieną 
gražią plaštakę ir sugalvojau su ja susipažinti. 


