
Pratarme 

I ki siol deramai nejsivaizduojame, 
kokiij gausiij ir vertingij kulturos 
turtij buta senojoje Lietuvoje. 
Taip pat mazai zinome, kokia 

tij turtij kilme ir kur jie saugomi musij 
dienomis. Tad skaitytojui pristatomas 
leidinys „Pamirs to j i mecenatyste: D o -
vanij Vilniaus universiteto bibliotekai 
knyga, 1792-1832" atskleidzia dalel^ 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes ir 
Vilniaus universiteto kulturos ir moks-
lo palikimo inventoriaus. Jo aktualiza-
vimas, jpaveldinimas buvo svarbiausias 
akstinas parengti Dovanif knygos Vil
niaus universiteto bibliotekai (toliau -
Dovanif knygos) publikacij^. 

Kitas paskatos saltinis - nepel-
nytai pamirsti seni^jij Lietuvos atmin-
ties instituciji^ (archyvij, bibliotekij, 
muziejij) fundatoriai, remejai, mecena-
tai. Mat labdaringa, filantropine veikla 
istoriografijoje tapatinama pirmiausia 
su meno ar architekturos uzsakymais ir 
apciuopiamais rezultatais, matomais ir 
musij dienomis. O stai knygij dovano-
jimas, kur^ laikytume ypac svarbia ne 
tik bibliotekos kurimo, bet ir visuome-
nes savikuros dalimi, atsiduria tyrimij 
pakrastyje. Sis sunkiai apciuopamas, 
neturintis tfsinio reiskinys net nelai-
komas mecenatyste, nors akivaizdu, 
kad galima pastatyti ne tik bibliotekos 
pastatq, bet ir prisideti prie jos rinkinii j 
kaupimo. 

Sis projektas ilgai brendo. Jo 
ideja ir metmenys issikristalizavo po 
kolegiskai dalykiskij pokalbiij su L i e 
tuvos bibliotekij ir knygos istorijos ar-
chyviniij saltiniij zinove L i l i j a Kowkiel , 
taip pat muzeologe Nastazija Kersyte. 
Publikacijos rengim^ paskatino 2005 
m. Komunikacijos fakultete apgintas 
Viktorijos Baliuk bakalauro darbas, 
kuris atskleide sio is pirmo zvilgsnio 

paprasto ir „lengvai jkandamo" saltinio 
sudetingum^: spaudiniij ir rankrascii^ 
identifikavimo sunkumus, dovanoto-
j i j personalij^ nustatym^, dovanojimij 
aplinkybiij motyvus bei su tuo susiju-
sias palikimo ir paveldo interpretacijas. 
Dovanij. knyga ir kit i visuomenei beveik 
nezinomi Vilniaus universiteto bibli
otekos istorijos saltiniai aptarti sios 
publikacijos parengejo straipsniuose, 
paskatinusiuose nuodugnesnes dova-
notojij, mecenatij biografikos, rinkiniij 
kilmes, sudeties, raidos ir palikimo ty-
rimus, kurie virto sioje knygoje prista-
toma moksline studija Mecenatystes sle-
piniai. 

Taigi Dovanif knyga publikavi-
mui buvo pasirinkta ne tik del vientisos 
struktiiros, apibreztos chronologijos ir 
nuoseklaus informacijos isdestymo. Sis 
saltinis parodo, kokia buvo mecenatyste 
ir jos raiska X I X a. pirmosios puses L i e 
tuvoje. Siekiama ir praeities palikimo 
socialines sklaidos: skelbiamas saltinis 
- dovanotij knygij ir kitij mokslui svar-
bii4 priemoniij s^rasai - dabar aktualus, 
nes pastaraisiais metais suintensyvejo 
Lietuvos ir Vilniaus universiteto istori
jos ir kulturos paveldo inventorinimas, 
dokumentavimas, skaitmeninimas. 

Skaitytojui pristatomq knyg^ su-
daro, jvadinis straipsnis Dovanif knyga 
ir jos publikavimo principai (6-15 p.), 
teksto perrasas (saltinio publikacija) 
Ksifga darow uczynionych do bibliote-
ki akademickiej wilenskiej (16-86 p.), 
teksto perraso vertimas j lietuviij kalb^ 
Dovanif vilniaus universiteto bibliotekai 
knyga (88-158 p.), studija Mecenatys
tes slepiniai (160-233 p.) ir jos priedai: 
Juozapo Tvardovskio dovanotij knygij 
sqrasas, 1824; Karolio Liubeckio do-
vanotij knygij s^rasas, 1824; Nezinomo 
asmens dovanotij masoniskij knygij s^-
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rasas, 1824; Martyno Vazinskio dova-
notij medaliij ir monetij s^rasas, 1823; 
Bernardo Zmijovskio dovanotij meda-
liij ir monetij sq.rasas, 1823 (224-235 p.). 
Knygoje taip pat pateiktos santraukos 
anglij ir lenki4 kalbomis (234-239 p.), 
asmenvardziij rodykle (242-257 p.), 
naudotij santrumpij, saltiniij ir litera
tures s^rasai (258-265 p.). Knygos pa-
baigoje skaitytojas ras priedq. - pluost^ 
iliustracijij, kurios suskirstytos j tris 
grapes: mecenatij portretai, numizma-
tikos rinkiniai, dovanotos knygos. 

Knygos pagrindq sudaro archy-
vinio saltinio - Dovanij. knygos, sau-
gomos Lietuvos valstybes istorijos ar-
chyve, teksto perrasas su nuorodomis \ 
isnasose bibliograflniu poziuriu iden-
tifikuotus leidinius. Isnasose taip pat 
pateikti archyviniuose dokumentuose 
aptikti didesniij dovanij, apie kurias 
perraso tekste uzsimenama, spaudiniij 
ir rankrasciij s^rasai. Juose vardijamos 
knygos ir rankrasciai neverifikuojami 
ir bibliograflniu poziuriu neidentefi-
kuojami, taigi yra pateikti kaip saltinio 
teksto perrasas, sunormintas kalbiniu 
poziuriu. 

Kitq Dovanif knygos publikacijos 
dalj sudaro perraso vertimas is lenkij ir 
kitij kalbij j lietuviij kalbq, su komen-
tarais, kuriuose tikslinami dovanotojij 
biografiniai duomenys, dovanij kilme, 
esant reikalui pateikiamas trumpas do-
vanotij objektij apibudinimas. 

Jvadiniame straipsnyje pristato
mas ir formos bei struktiiros poziuriais 
apibudinamas skelbiamas saltinis, apta-
riami jo publikavimo principai. Moks-
lineje studijoje Mecenatystes slepiniai 
kilmes, sudeties, likimo bei kitais as-
pektais nagrinejama dovanij tipologija 
ir vertes samprata X I X a. visuomeneje, 
aptariami dovanoti rinkiniai ir dovano-
jimo procedures, dovanotojij motyvaci-
ja, placiau pristatomi Jokimo Liutauro 
ir Adomo Chreptaviciij, Jozefo Franko, 
Vincento Herberskio, Karolio Liubec
kio, Jano Potockio, Jono Sniadeckio, 
Juozapo Tvardovskio, Kazimiero K o n -
trimo ir kt., taip pat Laisvij j i j miirinin-
kij (masonij) rinkiniij perdavimo V i l 
niaus universiteto bibliotekai atvejai. 

Jvado ir studijos tekstai il ius-
truoti. Nuorodos j iliustracijas teikia-
mos tekste, paprastuose skliaustuose 
taip: 1 i l . , 11 i l . ir pan. Institucijij san-
trumpos yra pateiktos knygos pabai-
goje, pries saltiniij ir literaturos s^ras^. 
Asmenvardziij rodykle neapima isnasij, 
priedij ir teksto perraso bei vertimo bi -
bliograflnes informacijos. 

Autorius dekoja visiems, prisi-
dejusiems prie knygos parengimo, re-
dagavimo, pateikusiems saltinio kopijq 
ir aprupinusiems iliustracine medzia-
ga: Lietuvos valstybes istorijos archy-
vui, Lietuvos nacionaliniam ir Lietuvos 
dailes muziejams, Lietuvos mokslij aka-
demijos Vrublevskiij, Vilniaus universi
teto ir Varsuvos nacionalinei bibliote-
koms ir j i j nenuilstantiems vadovams ir 
darbuotojams Zygintui Buciui , Romu-
aldui Budriui , Rimai Cicenienei, Hen -
rykui Citko, Virginijai Cijunskienei, 
Virginijai Galvanauskaitei, Dal ia i G r i -
malauskaitei, Skirmantei Kvietkauskie-
nei, Irenai Krivienei, Birutei Kulnytei, 
Hannai Laskarzewskai, Elonai Malais-
kienei, Raimondui Malaiskai, Laurai 
Molytei, Evel inai Padrezaitei, Mari jai 
Prokopcik, Vidui Petrui Raciui, Aus-
rai Rinkixnaitei, Nijolei Sulgienei ir kt. 
Ac iu Rolandui Aleksandraviciui, Vidui 
Garliauskui, Gediminui Kavaliauskui, 
L i l i j a i Kowkiel , Astai Krakytei, Iwo-
nai Pietrzkiewicz, Rutai Statkeviciutei. 
Knyga nebiitij atsiradusi be Lietuvos 
mokslo tarybos, finansavusios L i tua-
nistikos moksliniij tyrimij projekt^ Bi-
bliotheca Lituana: atminties institucijij. 
rinkiniij raida ( B L A I R ) ir sios knygos 
parengim^ bei leidyb^, paramos, taip 
pat Vilniaus universiteto Komunikaci
jos fakulteto, sudariusio palankias sq-
lygas mokslinei kurybai ir paremusio 
knygos gamybq. Knygos nebutij ir be 
seimos supratimo ir pagalbos, uz kuri^ 
ypac dekoju zmonai Eglei Pacevicienei 
ir sunui Andriui Paceviciui. 

Vilnius Arvydas PACEVICIUS 
2010 lapkricio l i d . 
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