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PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI  
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  

ISTORIJOS TYRIMUOSE

2019 m. balandžio 25–26 d. Lietuvos istorijos institute vyko Pagalbinių istorijos 
mokslų tyrimų programos organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Pagalbiniai 
istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimuose“. Tai pirmo-
ji pagalbiniams istorijos mokslams skirta konferencija ne tik Istorijos institute, bet ir 
Lietuvoje. Joje dalyvavo tyrėjai iš keturių valstybių, besidalijančių Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės „palikimą“, – Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Latvijos. Jie atstovavo 
pagrindinėms pagalbinių istorijos mokslų šakoms – heraldikai, sfragistikai, diplomatikai, 
šaltiniotyrai, kodikologijai, paleografijai, metrologijai, istorinei geografijai, teisinei ar-
cheologijai. Konferencijoje buvo pristatyti ne tik naujausi konkrečių pagalbinių istorijos 
mokslų sričių tyrimai, bet ir platesni LDK istorijos, kultūros, politikos tyrimai per įvairių 
pagalbinių istorijos mokslų prizmę ar pritaikant šių mokslų tyrimų rezultatus. 

Konferenciją pradėjusiuose pranešimuose buvo pristatyta šių mokslų raida regione. 
Maciejus D o r n a iš Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto analizavo mokslų, 
padedančių pažinti istoriją, pradininko Vilniaus universitete Joachimo Lelevelio sukurtą 
šių mokslų sistemą to meto Europos kontekste, pabrėždamas, kad, jeigu jo darbai būtų 
parašyti ne lenkų, o kita Europoje plačiau vartota kalba, jis būtų užėmęs vieną iš šių 
mokslų lyderių pozicijų, tačiau šiuo metu nėra pakankamai įvertintas net savo šalyje. An-
drei L i u  b y iš Baltarusijos valstybinio universiteto aktualizavo iki šiol mažai žinotus 
Aleksandro Gieysztoro lituanistinius tyrimus, skirtus Jogailaičių dinastijos valdžios idėjai 
LDK. Adomo Naruševičiaus (1733–1796) palikimą šaltiniotyriniu aspektu analizavo 

MOKSLO GYVENIMAS

Konferencijos
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 Jūratė  K i a u  p i e n ė iš Lietuvos istorijos instituto. Ji pagrindinį dėmesį sutelkė į Lie-
tuvos Metrikos dokumentus, patekusius į A. Naruševičiaus sukauptų dokumentų rinkinį 
Teki Naruszewicza, analizavo, kas atliko atranką ir perrašė, kiek nuorašai šaltiniotyros 
požiūriu atitinka atrinktų dokumentų įrašus, esančius Lietuvos Metrikoje. Dar vieną 
pranešimą, skirtą lituanistiniams šaltiniams, perskaitė Michałas S o ł o m e n i u k a s iš 
Gniezno arkivyskupijos archyvo. Jo pranešimo objektas – su Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės Katalikų Bažnyčia susiję dokumentai, saugomi šiame archyve. Lietuvos 
vyskupijos priklausė Gniezno arkivyskupijai, todėl jos archyve galima rasti medžiagos, 
susijusios su Vilniaus ir Medininkų vyskupų bei kapitulų veikla. Jacekas S o s z y ń s k i s 
iš Lenkijos mokslų akademijos Liud viko ir Aleksandro Birkenmajerių mokslo istorijos 
instituto ir Dorota S i d o r o w i c z - M u l a k iš Vroclavo nacionalinio Osolinskių insti-
tuto, pasitelkdami pavyzdžius iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių 
skyriaus, pristatė naujas perspektyvas tiriant senųjų knygų proveniencijas. O Krzysztofas 
B r a c h a iš Kelcų Jano Kochanowskio universiteto pagrindinį dėmesį skyrė pastorali-
joms senuosiuose lituanistinių knygų rinkiniuose, aptarė jų kodikologinių ir analitinių 
tyrimų būklę ir poreikį, pabrėždamas, kaip pamokslų rinkinių, katekizmų, kitų religinio 
turinio knygų analizė gali padėti atskleisti Lietuvos giluminės christianizacijos eigą ir 
pobūdį. Rūta Č a p a i t ė (Lietuvos istorijos institutas) savo pranešime paleografiniu as-
pektu aptarė dvi temas. Pirma – kaip su to laiko bendrosios lotyniškojo kursyvo raidos 
tendencijomis koreliuoja raštininko ranka ir kaip – raštingo, bet raštininku ar sekreto-
riumi nebuvusio asmens autografas. Pristatyta, kaip aukščiausiojo Lietuvos elito atstovų 
autografai atrodo raštingiems asmenims keltų plunksnos valdymo reikalavimų kontekste. 
Antra – kas lėmė moterų ir vyrų rankos skirtumus, analizuota, ar nesusiduriama su tam 
tikrais „grupiniais požymiais“ ir ar nevertėtų kalbėti apie „grafines“ kartas bei jas jun-
giantį grafinį kanoną. Anna P y t a s z - K o ł o d z i e j c z y k iš Varmijos Mozūrų univer-
siteto Olštyne savo pranešimą skyrė istorinės geografijos problematikai, vandens išteklių 
tyrimams. Ji pristatė šaltinių bazę ir siūlė tyrimų metodus, akcentavo tokių tyrimų svar-
bą tiek to meto ūkio, tiek komunikacijos tyrimams. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė 
Aliaksandro Dounaro iš Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos instituto parengtas 
pranešimas iš metrologijos srities, skirtas biriųjų produktų matavimo vienetams istori-
niuose šaltiniuose aptarti ir bandymas nustatyti jų dabartinius atitikmenis. 

Turbūt didžiausias pranešimų blokas buvo skirtas diplomatikai. Mindaugo K l o v o 
(Lietuvos istorijos institutas) pranešime buvo analizuojama paties „dokumento“ termino 
samprata ir įvairovė istoriografijoje, siūlomi susiklosčiusios problemos sprendimo bū-
dai. Alena L i u b a y a (Respublikinis aukštųjų mokyklų institutas Minske) aptarė gleito 
reikšmę ir funkcijas LDK diplomatikoje. Andrejus Ryčkovas (Lietuvos istorijos insti-
tutas) nagrinėjo rusėniškų laiškų formuliarą: išskyrė jų tipologiją, atskleidė, kokią įtaką 
formuliarui darė galios santykis (politinėje ir socialinėje perspektyvoje) tarp laiško siun-
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tėjo ir gavėjo. Monikos J u s u p o v i č ir Adamo S t a n k e v i č i a u s pranešimai buvo 
skirti XVIII a. diplomatikos realijoms. M. J u s u p o v i č iš Lenkijos mokslų akademijos 
Tadeuszo Manteuffelio istorijos instituto, remdamasi Kauno pavieto seimelio pavyzdžiu, 
analizavo seimelių aktų rūšis ir struktūrą, vertindama juos kaip vieną pagrindinių isto-
rijos šaltinių, svarbių ne tik parlamentarizmo istorijai, bet ir geneologijai, religiniam, 
kultūriniam, socialiniam bei ekonominiam bajorijos gyvenimui tirti. A. S t a n k e v i č 
(Lietuvos istorijos institutas) pristatė naujausius bajoriškų teismų knygų nomenklatūros 
tyrimus, išskyrė atskiras knygų grupes, aptarė, kaip buvo formuojamas jų turinys, kokie 
aktai į kokias knygas patekdavo, kaip teismo dokumentų grupavimas keitėsi bėgant lai-
kui. Ilgas XVI–XIX a. Lietuvos heraldikos periodas aptartas Agnės R a i l a i t ė s - B a r -
d ė s (Lietuvos istorijos institutas) pranešime, skirtame mažai dėmesio istoriografijoje iki 
šiol sulaukusiems herbų skydininkams. Ji išskyrė tarp Lietuvos didikų populiariausias 
skydininkų grupes, akcentavo tam tikrą skydininkų paveldimumą iš kartos į kartą. Gab-
rielė J a s i ū n i e n ė (Šiaulių universitetas) aptarė atvykėlių iš vokiškos kultūros kraštų 
heraldiką Žemaitijos bajorų heraldikos kontekste XVII–XVIII a. Dominikas S z u l c a s 
(Lenkijos mokslų akademijos Tadeuszo Manteuffelio istorijos institutas) analizavo, kaip 
XVI a. monetose atsiskleidė Lenkijos ir Lietuvos unijos idėja. Rasa Va l a t k e v i č i e -
n ė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) iškėlė 
signetinių žiedų identifikavimo problemą, atkreipdama dėmesį į tai, kad signetinis žiedas 
skirtingai suprantamas archeologų ir istorikų, sfragistikos specialistų. Akcentuotas aiškiai 
nustatytų kriterijų trūkumas ir poreikis tokius kriterijus sukurti, kurie palengvintų archeo-
loginių radinių identifikaciją. Gitanos Zujienės (Lietuvos istorijos institutas) pranešime, 
skirtame teisinės archeologijos problematikai, aptartos teismo proceso dalyvių, ieškovų ir 
atsakovų, priesaikos, jų formulės bei ceremonija. Analizuotos priesaikų rūšys, aiškintasi, 
kas proceso metu turėjo pirmumą prisiekti, kokią reikšmę priesaika turėjo teismo proceso 
baigčiai. Olegas U s a č i o v a s (Lietuvos archeologijos draugija) bandė suaktualinti gin-
klotyros kaip vieno iš pagalbinių istorijos mokslų problemą. 

Gausus konferencijos dalyvių būrys, tiriamų problemų įvairovė ir susidomėjimas 
renginiu parodė tokių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo juos vykdant poreikį. Toks 
dalijimasis naujausių tyrimų rezultatais ir idėjų sklaida praturtina kiekvienos su LDK 
praeitimi susijusios šalies istoriografiją, papildo jau atliktus tyrimus, formuoja naujas 
tyrimų kryptis. 

   Gitana Z u j i e n ė 
(Lietuvos istorijos institutas)
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