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ARCHYVU SAUGYKLOSH

ZEMAICIU  (TELSIU)  VYSKUPIJOS  SEMINARIJOS  FONDAS
LIETUVOS NACI0NALINEJE M.  MAZVYD0  BIBLI0TEKOJE

Lietuva prieme krik§ta viena paskutiniu Europoje:  XIV a.  pabaigoje Lietuvos
didysis kunigaik§tis Jogaila, vesdamas Lenkijos karalienQ Jadvyga ir tapdamas Len-
kijos karaliumi, pasizadejo pats krik§tytis ir krik§tyti Lietuva. Oficialiai Lietuva ap-
krik§tyta 1387 in. Be abejo, i§ karto niekas nepasikeite -be bazny6iu ir dvasininku
kra§tas ir toliau galejo likti pagoni§kas. Todel buvo ikurta Vilniaus vyskupija, pasta-
tyta katedra ir dar 7 parapines bazny6ios kra§te, joms skirta Zemiu ir dvaru.

Zemaitija apkrik§tyta 1413 in., ikurta Zemai6iu (Medininku) vyskupija su centru
Vamiuose.

Pirmieji Lietuvos dvasininkai buvo kitatau6iai (1enkai, 6ekai, vokie6iai), nemo-
kejQ lietuviu kalbos, todel negalejQ btiti geri apa§talai.

Neseniai ivesta krik§6ionybe dar nebuvo tvirtai ileidusi §aknu, kai XVI a. uzejusi
protestantizmo banga sukrete jos pamatus. Siekiant tai sulaikyti, reikejo stiprinti reli-•gini gyvenima, vykdyti reformas visose baznytinio gyvenimo srityse. Visa tai imta

daryti pagal Tridento baznytinio susirinkimo (1545-1563) nuostatus.
Atsiliepdamas i Tridento susirinkimo raginima vyskupams steigti kunigu semi-

narijas, Zemai6iu vyskupas Jurgis Petktinas testamentu ( 1574) uzra§e 1700 lietuvisku
kapu gra§iu 12 jaunuoliu rengti i kunigus Vilniaus jezuitu kolegijoje: 6 i§ Zemai6iu
valstie6iLb kitus i§ vyskupo giminai6iu, gyvenusiu Vilniaus vyskupijoje. Fonda papil-
de jo brolio stinus kanauninkas Petras Petktinas] . Vyskupas Stanislovas Kiska ( 1618-
1626)  1622 in. klierikus perkele i Vamius prie katedros pastatQs seminarijos namus.
Seminarija buvo pavesta jezuitams. Joje buvo destoma moraline teologija, baznytines
apeigos, giedojimas ir kt. Aukletiniu btidavo 6-8.

Apie 1628 in. vyskupas Abraomas Vaina seminarija perkele i Krazius.
Del neramumu kra§te XVII a. antroje puseje -XVIII a. pradzioje seminarija ne-

veike. Veliau vyskupo Aleksandro Gorainio (1716-1735) pastangomis kunigaik§tis

I  Seminarijos  istorija ra§yta pagal:  £z.e/wv].tt e#ci.4/apedlj.a,  Bostonas,  1957,  1966,  t.  XI,  XXXV;

M. V a 1 a n 6 i u s, Zemai6iu vyskupyste, Ras'/¢z., Vilnius,1972, t. 2.
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Kazimieras Radvila Kraziuose pastatydino medinius seminarijos namus. Buvo atgau-
ta dalis anks5iau prarastos nuosavybes. Vyskupas Juozapas Kaxpis (1736-1739), nu-
matQs perkelti seminarija i Vamius, kaupe lesas ir pats dave 6000 timpu.

Apie 1744 in. naujus medinius seminarijos namus Vamiuose pastatydino vysku-

pas Antanas Ti§kevi6ius, pakviete pijorus vadovauti seminarijai, perkele 8 studentus,
parenge pirmuosius seminarijos istatus -regula, kuria 1775 in. kiek pakeite vyskupas
Jonas Lopacinskis.  Seminarijoje buvo 20 kambariu, sale studijoms, biblioteka, kop-
1y6ia, kitos patalpos, destytoju butai, sodas, tikis ir kt. Dali aukletiniu i§laike semina-
rija, kiti patys apsimokejo. XVIII a. viduryje seminarija i§laikymui turejo apie 20 tckst.
auksinu suma ir du tikius. Aukletiniu skai6ius kartais padidedavo iki 40. Seminarija
91obojo Zemai6iu kapitula.

Apie 1761 in. seminarija buvo vel atiduotajezuitams (iki 1773 in. -ordino panai-
kinimo), po to pakviesti i5 Var§uvos misionieriai.

XIX a. pradzioje seminarijoje buvo apie 60 aukletiniu; jie mokesi 3 ar 4 metus.
Buvo priimami ir bajoru, ir valstie6iu vaikai; nuo 1837 in. Rusijos valdzia leido mo-
kytis  tik bajorams  su Vilniaus  generalgubematoriaus  Zinia (veliau  Sis  apribojimas

panaikintas). Seminarijos biblioteka turejo apie 5000 knygu. Iki 1845 in. seminarijos
rektoriumi buvo kunigas Jonas Miezvinskis, profesoriais -  misionieriai bei pasaulie-
tiniai kunigai; klieriku buvo apie 50.

1845 in. Rusijos valdzia pertvarke seminarija: paskelbe naujus nuostatus, neleido
dirbti misionieriams. Rektoriumi buvo paskirtas teologijos daktaras kunigas Motie-

jusValan6ius,oprofesoriais-kunigaiTadasJuzumavi6ius,AloyzasSukevi6ius,Alek-
sandras Beresnevi6ius  ir Ferdinandas  Stulginskis.  M.  Valan6ius ivede sequinarijoje
lietuviu kalba. Ji paskyrus Zemai6iu vyskupu (1849 09 29), rektoriumi tapo kunigas
A. Beresnevi5ius. Rusu valdzios priverstas, vyskupas M. Valan5ius 186412 03 persi-
kele i Kauna. Cia perkelta ir seminarija ¢ai skirti buv. bemardiniu vienuolyno rfumai
ir Sv. Jurgio bazny6ia). Rektoriumi buvo paskirtas kanauninkas Jeronimas Ra5kaus-
kas, inspektoriumi - kanauninkas A. Beresnevi6ius, profesoriais - kunigai Antanas
Baranauskas, Me6islovas Paliulionis, Gasparas Cirtautas (btisimi vyskupai) ir Anta-
nas Zaukevi6ius. Veliau rektoriais yra buvQ: G. Cirtautas (1888-1899), Antanas Ka-
rosas (1900-1907), Jonas Ma6iulis-Maironis (1909-1932).1911  in. joje mokesi  139
aukletiniai.

Pirmojo  pasaulinio  karo  metu  seminarijos  rtimus  pavertus  karo  ligonine,
191410 30  (iki  1918  in.)  seminarija veike Vasuokenu dvare,  Tro§kenu parapijoje,
A. Brazdziaus nuosavybeje -pradzioje I-Ill kursai, o IV-VI kursu studentai mokesi
priva6iai. Iki 1922 in. seminarijoje buvo 6 kursai: I-11 filosofiniai, III-VI teologiniai.
|steigus Kaune universiteta, nuo 1922 in. teologiniai kursai priklause Teologijos-filo-
sofijos fakulteto Teologijos skyriui.  1926 in.  iktirus Lietuvos baznytinQ provincija,
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Zemai6iu kunigu seminarija tapo metropolijos kunigu seminarija, skirta trims vysku-
pijoms: Kauno, Panevezio ir Kai§iadoriu (iki 1928 in. ir Tel§iu, kol ten nebuvo semi-
narijos).1934 in. buvo pastatyti nauji seminarijos rfumai, patvirtinti istatai. Seminari-

ja tur6jo vertinga apie 90 000 tomu biblioteka.  1935 in. prie seminarijos buvo ikurtas
Baznytinio meno muziejus. Nuo  1926 iki  1940 in. Kauno kunigu seminarija turejo
3078 aukletinius. Seminarijos rektoriais buvo J. Ma6iulis-Maironis, kanauninkas Pra-
nas Penkauskas, vyskupas Vincentas Brizgys, kunigai Pranas Petraitis,  Stanislovas
Gruodis ir kiti.  1940 in. Lietuva uzemus Sovietu Sap.ungai, buvo uzdarytos Tel§iu ir
Vilkavi§kio seminarijos, ju aukletiniai persikele i Fauna.  194101  12 sekvestravus
seminarijos patalpas, mokytasi bazny5iose, priva6iuose butuose.1941-1944 in. dalis

patalpu buvo atgauta, bet po Antrojo pasaulinio karo vel atimta, apribotas aukletiniu
skai6ius ir seminarijos veikla.

Naujas etapas seminarijos gyvenime prasidejo Lietuvai  1990 in. atgavus nepri-
klausomybQ. (Kadangi Nacionalineje bibliotekoje saugoma seminarijos medziaga tik
iki  1943 in., tolesnes seminarijos veiklos nekomentuosime.)

Lietuvos nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos Rankra§6iu skyriuje saugo-
mos Zemai6iu kunigu seminarijos  archyvo bylos  ir rankra§tines knygos tera dalis
buvusio seminarijos archyvo ir bibliotekos (dalis archyvo saugoma Lietuvos valsty-
bes archyve). Sprendziant i§ ira§o Rankra§6iu gavimo knygoje, Zemai6iu seminarijos
archyvas ir biblioteka i NacionalinQ biblioteka patekcy 1948 in. (tada priimti „48 ap-
valkalai") i§ Kauno metropolijos kunigu seminarijos, o  1948 0131  aktu Nr. 2 buvo

perduoti Rankra§6iu skyriui (tuo metu tai buvo Seinu knygu, rankra§6iu ir smulkiu
spaudiniu sektorius). Fondas buvo papildytas ir 1986 in. (12 vienetu). Zemai5iu  se-
minarijos knygu yra ivairiuose bibliotekos fonduose: Senu ir retu knygu, Lituanistikos
skyriaus bei pagrindines saugyklos fonduose. Pirminiu btidu skirstant medziaga, rank-
ra§6iai -archyvo bylos ir rankrastines knygos buvo paskirstytos i Pavieniu rankra§6iu
sutvarkyta ir nesutvarkyta fondq2.  Kazimiero Jauniaus, Ambraziejaus Pranciskaus
Ka§arausko, Motiejaus Valan6iaus rankra§5iai i§skirti i atskirus fondus, pamokslai -i
Pamokslu rinkini (f. 89); buvQs seminarijos archyvas surinktas i atskira fonda (f. 90)
ir pavadintas Tel§iu seminarijos (Te]IbllleBCKafl ceMHHapHfl) fondu.  1979 in. perziti-
rint mineta fonda tvarkyti, paai§kejo, kad tai buvusios Zemai6iu, arba Vamiu, semina-
rijos archyvas. Pasitarus su MA Istorijos instituto (dabar Lietuvos istorijos institutas)
moksliniais bendradarbiais, fondas pavadintas Zemai6iu (Tel§iu) vyskupijos semina-
rijos fondu, bylu antra§tese ra§oma „TeTlblHeBCKafl ellapxHajlbHafl ceMHHapHfl".

Tvarkant fondas papildytas Zemai6iu seminarijos bylomis i§ pavieniu rankra§6iu
netvarkyto ir sutvarkyto fondu. 1§ netvarkyto pavieniu rankra§5iu fondo atrinkta 170

2Duomenyspaimtii§:TrumpaZemai6iu(Tel§iulvyskupijosseminarijosfondoapzvalga,sud.R.Sim-

kute, J. Zebryte, £jvMn4B RS, f. 90-la,I. 2-3.

399



analogi§ku archyvo bylu ir rankra§tiniu knygu, i§ Pavieniu rankra§6iu sutvarkyto fon-
do perkelta  19 archyvo bylu. Ne visu rankra§tiniu knygu, ypa6 seminaristu uzra§u,
nustatyta Zemai6iu seminarijos bibliotekos  ar archyvo priklausomybe.  Netvarkytu
pavieniu rankra§6iu fonde surasti J. K. Gintilos rankra§6iai i§skirti i atskira fondeli.
Ta5iau dalis dokumentu dar like Pavieniu rankra§5iu fonde.

Zemai6iu (Tel§iu) vyskupijos seminarijos fonda sudaro buvusio archyvo bylos,
paskiri rankra§6iai ir rankra§tines knygos. Tai sudaro 525 nuolatinius saugojimo vie-
netus. Archyvines bylos ra§ytos rusu kalba, paskiri rankra§6iai ir rankra§tines kny-

gos -1ietuviu, 1enku, lotynu, rusu ir kt. kalbomis. Fondo chronologines ribos - 1500-
1943 in. Dauguma dokumentu i§ XIX a.11 puses -XX a. pradzios, ra§yti rusu kalba.
Kaip Zinome, numal§inus 1863~1864 in. sukilima Lietuvoje, buvo uzdrausta lietuvi§-
ka spauda lotyniskomis raidemis.   Sis draudimas caro isakymu buvo panaikintas tik
1904 05 07. Todel oficialiuose dokumentuose randame rusu kalba.

Rankra§6iu btikle patenkinama. Kai kurias bylas reiketu perri§ti, atskirus lapus
restauruoti.

Fondas tvarkytas 1980-1981 in. Buvusi seminarijos archyva tvarke R. Simkute,
i§ dalies -J. Zebryte, rankra§tines knygas apra§e 0. Matusevi6itite, J. Zebryte; fonda
sukatalogavo, suinventorino R. Simkute.1986 in. papildzius fonda naujais dokumen-
tais, juos sutvarke J. Zebryte ir J. `Steponaitiene.

Atsizvelgiant i fondo turini, medziaga suskirstyta i 12 skyriu, ju viduje -i mazes-
nius poskyrius. Kadangi fondo apimtis gana didele, tik bendrais bruozais apzvelgsi-
me medziaga pagal skyrius.

Pirmiausia sudetos seminarijos archyvo bylos, po to -bibliotekos likutis.
I.  Seminarijos valdybos ir rektoriaus isakai (1846-1905).  Tai  1846,1849-

1853,1859,1861-1873,1877,1880 ir 1899-1905 in. seminarijos Vamiuose ir Kau-
ne  (nuo  1865  in.)  valdybos  ir  rektoriaus  isaku-rezoliuciju knygos,  pavadintos
„HacTOJlbHI>Ifi ;|oK]IaHHbl# peecTp  HpaBJleHHH Te]IbmeBCKofi  PIIMCKo-KaTo]IH-
tlecKofi ellapxl4a]IbHofi ceMIIHapllH``. 1§ viso 23 rankra§tines knygos, dauguma iri§-

tos kietais kartono vir§eliais. Ra§yta rusu kalba. Trijose knygose (1846,  1849 ir 1850
in.)  randame  tuometinio  seminarijos  rektoriaus  Motiejaus  Valan5iaus  (pasira§e
Kc. BojloHtleBCKHfi) rezoliuciju ir priera§u.

Knygose yra ira§ai apie nauju aukletiniu priemima i seminarija ir ju pa§alinima,
rektoriaus nurodymai del seminarijos i§laikymo, mokymo; seminarijos inspektoriaus
raportai apie aukletiniu elgesi; ekonomo prane§imai apie aukletiniu elgesi; ekonomo
prane§imai apie aukletiniu sumoketus pinigus uZ moksla; atsiskaityma uZ seminarijai
pristatyta maista, ivairias paslaugas (siuveju, kt.), kanceliarines i§1aidas, atlyginimu
mokejima mokytojams ir kt.;  ivairfus konsistorijos, gubematoriaus, kitu seminariju
ra§tai ir kt.
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Kita §iame skyriuje saugomu dokumentu dalis -tai seminarijos (Kaune  1870-
1904 in. (su pertraukomis) rektoriaus isakai-nurodymai del seminarijos le§u panau-
dojimo -i§ viso  10 vienetu. PerzitirejQ ira§us matome, kad le§os buvo naudojamos
seminarijai ir aukletiniams i§1aikyti, moketoju ir kitu seminarijos tamautoju (pasau-
lietiniuo algoms moketi, kanceliarijos reikmems, tikiniams poreikiams ir kt. Cia taip
pat ira§ytos pajamos, gaunamos i§ aukletiniu ina§u uZ moksla, Kauno gubemijos izdo
skiriamos dotacijos seminarijos i§laikymui (pvz.,1902 in. sausio ketvir6iui izdas sky-
re 2488 rb seminarijai, i§ ju 12 rb vienam „HpaBHTe]II>cTBeHHblfi BecTH14K`` egzem-

plioriui3;  1903  in.  sausio  ir geguzes  ketvir6iui -po  2500  rb,  rugsejo  ketvir6iui -
2488 rb4).

Be to, §iame skyriuje yra 1869 in. ekonomo ra§tai-raportai seminarijos valdybai
apie le§u panaudojima.

11. Seminarijos taisykles, nuostatai (1775,1895). Fonde saugomi 1775 in. Ze-
mai6iu vyskupo J. Lopacinskio parengti seminarijos nuostatai „Regula seu Constitu-
tiones Seminarii`` (rankra§tinis nuorasas lotynu kalba). Taip pat yra 1895 in. Zemai-
6iuvyskupoM.L.Paliulioniosudarytoszemai5iuseminarijostaisykles(lotynukalba,
rankra§tiniai nuora§ai).

III. Seminarijos valdybos protoko]ai-Ziniara§6iai (1845-1906) -3 0 iri§tu knygu.
Jose  sura§yti  1845-1851,1856,1861-1863,1866-1881  ir  1899-1906  in.  vykusiu
valdybos posediiu protokolai. Posedziuose buvo svarstomi seminarijos mokslo, ad-
ministraciniai ir tikiniai reikalai, taap ju daugiausia ekonomu prane§imai apie paja-
mas ir i§laidas (pvz.,1899-1906 in. protokoluose i§vardytos pinigu sumos, sumoke-
tos ivairiems asmenims : daktarui, dantistui, pirkliams uZ maisto pristatyma seminarij ai5
ir kt.). Jie pana§tis i I skyriaus dokumentus, todelju nekomentuosime. Siu dokumentu
visuma pateikia puiku seminarijos ekonomikos vaizda.

IV. Mokymo proceso dokumentai (1822-1939). Skyrius padalytas i mazesnius
poskyrius. Cia yra Rusijos istorijos programa IV kursui (1909 in., be pabaigos, su
prieia§ais pie§tuku). Toliau sudetos seminarijos „Libellus Clericorum`` - 1871-1879,
1881-1888,1888-1895),1895-1903 in. Zemai6iu seminarijos (Kaune) klieriku pa-
skirstymo i baznytines pareigas knygos. Pazymetina, kad jose pavardes ra§ytos lenku
kalba, kai kuriu palikta lietuvi§ka forma, bet dauguma sulenkintos.  Siame skyriuje
taip pat yra Kauno metropolijos kunigu seminarijos 1929-1935 in. du analogi§ki sa-
siuviniai bei  1932-1939  in.  oficialistu tvarka (sura§yta pame6iui).  Siuose  sasiuvi-
niuose ira§ai lotynu bei lietuviu ®avardes) kalbomis.  Cia nemazai statistiniu Ziniu
apie seminarijos aukletinius.

3 LNMMB RS, £. 90:33 ,1.1.
4 Ten pat, f. 90-34,I. 2, 9,16.
5 Ten pat, f. 90i6, 67.
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Tarp kitu dokumentu saugomi 1822-1845 ir 1846-1858 in. seminarijos (Vamiuose)
aukletiniu sara§ai. Juose buvo uzra§oma stojan5iuju pavarde ir vardas, tautybe, socia-
line kilme, i§ kur kilQs (gubemija), i§ kokios parapijos, gimimo data, istojimo i semi-
narija data, atsiliepimas apie aukletini („kokias teikia viltis``), kada ir kokia parama
gavo i§ seminarijos (kaip Zinia, dali klieriku i§1aike pati seminarija) ir kada paliko
seminarija (data) bei priezastis. Knygos uzpildytos lenku kalba. Pvz., apie Motieju
Valan6iu yra toks ira§as: „Volon6evskis Motiejus (Wolonczewski Maciej), bajori§kos
kilmes,  kilQs  i§  Zemaitijos  kunigaik§tystes,  Vilniaus  gubemijos,  Salantu parapijos
Zemaitijoje; gimQs 1799 in. gruodzio 29 d.; i seminarija istojo 1822 in. rugsejo 1 d., o
1824 in. rugpjti6io 20 d. pasiustas i Vilniaus vyr. seminarija.1824 in. yra gavQs  180
auksinu6.

Velesne,1846-1858 in. knyga uzpildyta rusu kalba; Cia jau buvo reikalaujama
gimimo, kilmes, mokslo baigimo irodymu.

I§1iko 1822-1903 in. (su pertraukomis) seminarijos aukletiniu mokslo bei elgesio
vertinimo knygos (i§ viso 9 knygos); 1895-1914 in. stojan6itu.u i seminarija (Kaune)
Ziniu patikrinimo knyga (paprastai stojantieji laikydavo tris egzaminus: rusu kalbos,
Rusijos istorijos, vadintos „Tevynes istorija", ir geografijos dalyku, nelabai susijusiu
su tiesiogine „specialybe" -ry§kus rusifikavimo faktas;  1912 in. prisid6jo dar trys
egzaminai: lotynu kalbos, Sventosios istorijos ir katekizmo ir trys 1845-1874 in. se-
minarijos aukletiniu elgesio vertinimo knygos. Pirmoji knyga ( 1822-1845) ra§yta lenku
kalba, kitos - rusu.  Zinios apie mokslq ir elgesi seminarijos  inspektoriaus btidavo
pateikiamos  kiekviena menesi. Knygose yra seminaristu sarasai, destyti dalykai, Zi-
niu ivertinimas, ivairios pastabos apie aukletiniu paskatinima al nuobaudas ir kt. Tuo
metu seminarijoje destyti tokie dalykai: Sventas ra§tas, dogmatine ir moraline teolo-

gija, bazny6ios istorija, homiletika, liturgija, kanonu teise, lotynu ir rusu kalbos, Ru-
sijos istorija ir geografija. Sara§uose randame tuo metu Zemai6iu seminarijoje besi-

V

mokiusiu zymiu lietuviu kataliku bazny6ios, kulthros ir visuomenes veikeju: Zemai6iu
vyskupo, ra§ytojo Motiejaus Valan5iaus, vyskupo, poeto Antano Baranausko, vieno
i§  1863 in. sukilimo vadu Lietuvoje kunigo Antano Mackevi6iaus (1828-1863), ku-
nigo, poeto Klemenso Kairio (1835-1864), kunigo,1863 in. sukilimo dalyvio, veliau
Jono Slitipo bendramin6io Vfadislovo Dembskio (1831-1913), kunigo, poeto Anta-
no Vienazindzio (1841-1892) ir kitu pavardes, ju Ziniu ir elgesio ivertinimus.

Archyve saugomas pluostas  seminarijos destytoju ir seminaristu paskaitu kon-
spekt`b uzra§u (42 vienetai,1863-1940 in. ir b. in.). Kai kuriu uzra§u ir konspektu
priklausomybe Zemai6iu seminarijai nenustatyta. Skyrelyje jie sudeti abeceles tvarka
pagal autorius 0.ei Zinomas) arba pagal pavadinimus. Daugiausia tai dogmines, mo-

6,Ten pat, f. 90-76,I. 2-3.
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ralines teologijos, bazny5ios istorijos ir paskaitu kitais teologijos klausimais, filosofi-

jos, psichologijos paskaitu uzra§ai ir kt.
V. Seminarijos buhalterijos dokumentai (1842-1912). Tai pavieniai dokumen-

tai ir kasmetines knygos. Sie dokumentai teikia Ziniu apie seminarijos veikla, vidaus
gyvenima, tvarkymasi, finansinQ padeti. Tai  1869 in. seminarijos rektoriaus kanau-
ninko J. Ra5kausko sudaryta ivairiu pastatu remonto samata, 1901 ir 1904 in. semina-
rijos(Kaune)pajamuiri§laiduataskaitos-balansai.Yra1908,1910ir1912m.didzio-
sios  buhalterines  knygos.  Jose  uzfiksuotos  sumos,  skiriamos  Zemai5iu dvasinei
seminarijai: personalui, maistui, pastatu remontui, §ildymui, ap§vietimui, kt., bazny-
5ios ir bibliotekos i§1aikymui, gydytojo, dantisto, ligonines i§1aikymui ir gydymui,
kanceliarijai, naudmenu i§1aikymui ir kt.1910 ir 1912 in. knygose pasira§e tuometi-
nis rektorius kanauninkas J. Ma5iulis-Maironis7. Geri i§liko knygu gale ispausti Ru-
sijos imperijos valstybines istaigos antspaudai.

Didziaja §io skyriaus dokumentu dali sudaro seminarijos valdybos bei ekonomo
pajamu ir i§laidu knygos, apiman6ios seminarijos egzistavimo puses Simto metu lai-
kotarpi -nuo  1842 iki  1907 in.  Sios knygos papildo.kitus dokumentus, teikian5ius
Ziniu apie seminarijos finansinQ btiklQ.  Stai keletas faktu.1862 in.  seminaristu mo-
kes5io uZ moksla sara§e ira§ytas Antanas Vienazindis sumokejo 32 rublius 50 kapei-
ku8.1873 in. knygoje yra seminarijos destytojams bei kitiems asmenims i§moketos
algos su jas gavusiuju para§ais. Sausio 20 d. moralines teologijos, homiletikos ir baz-
nytinio giedojimo destytojui kun. Antanui Baranauskui i§moketi  58 rubliai  32 ka-
peikos9.

Be to, yra i§1ikusios  1908 ir 1909 in. seminarijos kasos knygos,1869 ir 1897 in.
seminarijos tamautoju (tamu, darbininku) algalapiai.

VI. Rastvedybos dokumentai (1832-1928). I §i  skyriu pateko  1832-1909 in.
(su nedideliais taxpais) bei  1924-1928 in. Zemai6iu seminarijos valdybos siun5iamu
ra§tu, raportu registracijos knygos. Jose buvo uzra§oma siuntimo data, kam siun6ia-
mas ar i§duodamas ra§tas ir trumpas ra§to turinys. Dalis ra§tu ir nurodymu i§leista
seminarijos vidaus reikalams (pvz., ekonomui apie le§u panaudojima, destytojams,
bibliotekininkui, klierikams), kita dalis -siusta uZ seminarijos ribu: Zemai6iu vysku-
pui, konsistorijai apie seminarijos tvarka, moksla, klierikus ir destytojus, apie atvyku-
sius kunigus ir vienuolius atlikti atgaila ir kt., vizitatoriams, spaustuvei, kad atsiustu
knygas, uzmokesti uZ jas  ir pan., valdzios  istaigoms  ir kt.  Sioje knygoje randame
aukletiniu sarasu (prane§imai apie priemima i seminarija ar atleidima)  i§ventintus
kunigus,apiei§leistusatostoguklierikus,pasiustusikitamokymoistaigairkt.).Taigi
taip pat yra nemazai statistiniu duomenu apie seminarija.

7 Ten pat, f. 90-139,140.
8 Ten pat, f. 90-167,I. 65.
9 Ten pat, f. 90-178,I. 3.
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Siameskyrelyjeyral867-1876irl882-1892m.issiustusiunturegistravimokny-
gos (4 vienetai).

Toliau eina 1845-1881 in. (su pertraukomis) seminarijos gaunamu ra§tu registra-
cijos knygos). Tai dvasines ir pasaulietines valdzios ra§tai, isakymai, seminarijos ins-
pektoriu,  destytoju,  ekonomu ra§tai  ir kt.  Pvz.,1845  in.  knygos pirmasis  ira§as -
Tel§iu Romos kataliku dvasines konsistorijos  1845  09  20  isakymas  del Motiejaus
Valan6iaus paskyrimo seminarijos rektoriumi]°.

I§liko 1845-1892 in. Tel§iu dvasines seminarijos valdybos vedamu bylu bendra-
sis apyra§as,  1855-1867 in. valdybos i§duotu liudijimu, pazymejimu, leidimu, ra§te-
1iu destytojams, aukletiniams ir kt. registracijos knyga. Vertinga ir daug informacijos
teikianti  1869 in. seminarijos namuose gyvenusiu asmenu registracijos knyga] I  (Cia

yra ir velesniu ira§u). Knygoje randame seminarijos profesoriu (A. Baranausko, G. Cir-
tauto, inspektoriaus A. Beresnevi6iaus, kt.), aukletiniu, tamautoju (vargonininko, kt.),
tamu ir darbininku (sargo, virejo, skalbeju, kt.) ir kitu ten apsistojusiu asmequ pavar-
des.  Be to,  Cia yra nemazai Ziniu apie asmenis:  buvo uzra§oma socialine kilme ar
laipsnis, amzius, §eimyn.ine padetis, kada ir i§ kur atvyko, kuriam laikui (visam laikui
ar laikinai), kada ir kur i§vyko, ar turi nuosavybQ ir kokia, kuo uzsiima seminarijoje.
Be abejo, ne visur uzpildytos skiltys, bet ir i§ esamu duomenu galima susidaryti vaiz-
da apie seminarijos personala. Jie buvo registruojami abeceles tvarka pagal pavardes.
1§ viso ira§u apie 60.

VII. Asmenu dokumentai (1797-1914). Dokumentu nedaug, jie sudeti pagal
pavardes abeceles tvarka. Tai stojusiuju i Zemai6iu seminarija asmens dokumentai
(yra 8 asmenu dokumentai). Stojantieji paprastai pateikdavo gimimo metriku i§ra§a i§
savo parapijos bazny6ios knygu, mokslo baigimo pazymejima (gimnazijos ar  kitos
mokyklos atestata), gubematoriaus i§duota politinio patikimumo liudijima, vietos val-
dzios organu (vals6iaus valdybos) ra§ta apie gyvenamar.a vieta, pra§yma seminarijos
rektoriui, kartais dar kokius papildomus dokumentus.  Skyriuje taip pat yra keletas
destytoju, kitu seminarijos tamautoju asmens bylu, gimimo metriku i§ra§u i§ ivairiu
bazny6iu knygu, ivairiu paskiru pazymej imu, 1iudij imu.

VIII. Susirasinejimas su asmenimis ir istaigomis (1777-1924). Medziaga §ia-
me skyriuje gana padrika, nenuosekli, priklausanti ne vien seminarijai ir lie6ianti ne
tik seminarija. Tai seminarijos valdybos susira§inejimas su Zemai6iu vyskupijos kon-
sistorija, vyskupais, kitomis seminarijomis Lietuvoje ir Baltarusijoje, vienuolynais ir
kitokiais mokslo, klieriku reikalais, tikiniais, finansiniais, teisminiais klausimais. Taap
dokumentu yra Zemai6iu vyskupu ra§tu: J. A. Giedrai6io ra§tu nuora§ai, M. Valan-

'° Ten pat, f. 90-268,I.  I .
]] Ten pat, f. 90-297.
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6iaus, Gasparo Cirtauto, Pranci§kaus Karevi6iaus ra§tai seminarijai ir vyskupijos ku-
nigams, kiti pavieniai dokumentai.

IX. Okio dokumentai (1844-1871). Siame skyriuje yra tik du dokumentai. Tai
Zemai5iu Vyskupijos seminarijos poreikiams  1844-1871  in. gautu maisto produktu
(mesos, pieno produktu, Zuvies, gridu) registracijos knyga. Kaip matyti i§ knygos,
buvo nuolatiniai produktu tiekejai,  daugiausia Zydu tautybes Zmones.  Kitas doku-
mentas -1866 07 11  sudarytas kunigu seminarijos (Kaune) turto sara§as. Jis neilgas,
triju lapu. Jame i§vardyti vezimai, pakinktai, ivairfus tikio padargai, vireju, stalo indai,
vonios iranga ir patalyne sve6iams.

X. Varia. Tai trys pavieniai dokumentai, du i§ ju nepriklausantys Zemai6iu semi-
narijai ir nepriskirtini pagal turini kitiems skyriams: prelatui Giedrai6iui 1874 in. i§ra-
§ytas vaistu receptas Kaune, L. Aro§tamo vaistineje. Kitas dokumentas -Zemai6iu
vyskupijos   (?) Zmoniu sara§ai, §alia -skai6iai. Ra§yta  1881-1906 in. Ienku kalba,
veliau - lietuviu kalba. Prie kai  kuriu Zmoniu pavardziu lietuvi§kai para§yta ju mir-
ties data („Numire . . . ``). Knygos lapai subraizyti nedideliais langeliais. Paskirtis ne-
i§ai§kinta.  Tre6ias  dokumentas -Kauno kunigu seminarijai  1926-1937  in.  i§duoti
ivairds kvitai, saskaitos ir kt.

XI skyriuje sudeta keletas vienetu apie seminarija. Pana§iai kaip ir X skyriuje,
Cia yra pavieniu dokumentu nuora§ai nuo privilegiju,  fundaciju (Zigmanto Vazos,
LDK paizdininkio Stepono Paco, Jaro§o Valavi6iaus) Zemai6iu vyskupijai, seminari-

jai (minimi XV-XIX a. dokumentai). Caro Aleksandro 11 isaku kataliku dvasininki-
jos, seminarijos reikalais nuora§ai (1817-1835). Nei§ai§kinto asmens surinkti (ra§yta
XX a. pradiioje lietuviu, lotynu kalbomis, ma§inra§tis) ivairfus i§ra§ai (fragmenti§ki)
apie Zemai6iu vyskupijos kapitula, seminarija, Lietuvos vienuolynus. Saltiniai nenu-
rodyti.

XII. Seminarijos bibliotekos rankra§tiniu knygu, atskiru rankra§6iu kolek-
cija (likutis). Zemai6iu kunigu seminarija turejo didelQ biblioteka. Seminarijos val-
dybos dokumentuose yra ira§u apie le§as, skiriamas bibliotekai, knygoms pirkti, mi-
nimi bibliotekininkai.  Knygas  seminarijai dovanodavo  ir pavieniai  asmenys.  Pvz.,
Nemak§6iu klebonas kunigas Aleksandras Kier§anskis  1886 in. bibliotekai padova-
nojo 94 pavadinimu knygu teologijos, bazny6ios istorijos klausimais, pamokslu kny-
gu, keleta Zodynu ir kt. Tap ju yra 9 1ietuvi§kos knygos]2. (Sis sara§as ira§ytas prie
1885-1886 in. seminarijos bibliotekos abecelinio katalogo.)

Fonde saugoma Zemai6iu seminarijos bibliotekos kolekcija galima btitu suskirs-
tyti i dvi dalis. Pirma sudaro bibliotekos katalogai, antra -rankra§tiniu knygu ir ran-
kra§5iu rinkinys.

12 Ten pat, f. 90-369.
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I§liko katalogai, parengti 1812-1839 in. (7 saug. vien.). Tai bibliotekos generali-
niai abeceliniai ir sisteminiai katalogai. Seniausias fonde saugomas katalogas yra su-
darytas 1812 in. geguzes men. „Regestr ksing. . ."]3.  Cia knygos sura§ytos pagal turi-
nLskyriausvidujetaippatnesilaikomaabece|estvarkos.Siamesara§euzra§ytasknygos
pavadinimas, formatas, tomu, egzemplioriu skai6ius. Leidimo metai ir vieta nenuro-
domi. Dauguma knygu lotynu, lenku kalbomis, yra keletas pranctizu, vokie6iu kalbo-
mis. Paprastai buvo po 1 egzemplioriu kiekvienos knygos, labai retai 2, 3 ar 4 egzem-
plioriai. Knygos suskirstytos i tokius skyrius ¢ie Zymimi raidemis):

A -Sventas ra§tas ir tai temai priklausan6ios knygos -35_pavadinimai, daugiau-
sia lotynu kalba.

8 -Kanonistai ir juristai - 75 pavadinimai.
C -Teologijos knygos, ju daugiausia -132 pavadinimai.
D -Katechistai, homilijos ir kitos tos tematikos knygos -71 pavadinimas. Taap

ju yra, pvz., pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos pamokslai apie
Sakramentus („Kazanie ksi€dza Skargi o  Sakramentach").  Bet yra ir tokiu uzra§u:
„Pamokslai be pavadinimo ir be vir§elio``. Galbtit §ios knygos susidevejo nuo dazno
vartojimo ar kitu priezas6iu.

E -Filosofines knygos - 29 pavadinimai.
F -Literathrai priklausan6ios knygos. Siai grupei priklauso lotynu, graiku, poezi-

jos, Erazmo Roterdamie6io knygos ir kt. -31 pavadinimas.
G -Istorines knygos, nemazas skyrius -88 pavadinimai. Cia randame ir pirmo-

sios Lietuvos istorijos, para§ytos kunigo jezuito Alberto Vijtiko Kojalavi6iaus, 2-ar.a
dali (lotyqu kalba, isleista Antverpene 1663 in.). Deja, nesant ira§u, sunku sprQsti, ar
tai Sis leidimas, ar velesnis.

H -vienas didiiausiu skyriu - 115 knygu. Tai dvasines ir askezes knygos.
J -Ritualines  knygos (1ie6ia tikybinius papro6ius) -19 pavadinimu.
1§ viso  §i sara§a sudaro  576 pavadinimu knygos,  639  egzemplioriai.  Be to, jo

pabaigoje pazymeta, kad bibliotekoje yra 30 rankra§6iu ivairiomis temomis ir vienas
mazas atlasas. „Registro`` pabaigoje yra 107 knygu sara§as. Tai knygos, kurios prisi-
dejo sudarius seminarijos knygu indeksa ir pridetos prie R raides. Daugiausia tai te-
ologines knygos.

Kitas - 1831-1832 in. knygu ir rankra§6iu sisteminis katalogas. Cia, kaip ir anks-
tesniame kataloge, knygos suskirstytos i analogi§kus skyrius pagal pavadinimus. Be
abejo, per 20 metu knygu padaugejo -ju randame 708 pavadinimus.

Toliau eina bibliotekos knygu abeceliniai katalogai.  Pirmiausia reiketu i§skirti
1886 in. sudaryta Zemai6iu seminarijos bibliotekos generalini abecelini kataloga. Jis
pateikia puiku vaizda apie tureta biblioteka. Tai 457 lapu knyga. Joje ira§yta 5630

13 Ten pat, f. 90-367.
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pavadinimu knygu, i§ viso 9983 egzemplioriai (kiekviena raids turi atskira numeri).
Cia knygos sura§ytos pagal autorius arba knygos pavadinimus abeceles tvarka. Pazy-
meta leidimo vieta ir data, formatas, tomai, kur knyga padeta (spintos Nr. ir numeris
joje). Seniausia seminarijos bibliotekoje saugoma knyga -1524 in. isleista „Roffe-
rensis Ivan. Epi Lutheranae assertionis confutatio juxta verum ac originalem archety-
pum``L4 („Liuterio mokymo paneigimas pagal tikra ir originalu §altini``). Yra nemazai
XVII, XVIII a.  i§leistu knygu, didzioji dauguma - XIX a. Knygos ra§ytos lotynu,
1enku, pranctizu, vokie6iu, keletas rusu kalbomis. Tarp ju randame nemazai lietuvi§-
kuknygu.TaiSimonoDaukantoknyga„BudassenovQsLietuviu,KalnienuirZemay-
tiu"]5 (i§leista Peterburge  1845 in.) ir jo parengta G. D.  Settegast „Naudinga bittiu
knygele,  taj  yra Aj§kus pamokimai  ..."[6  (i§1eista Peterburge  1848  in.);  Zemai6iu
vyskupo Motiejaus Valan6iaus „Patarles Zemajcziu``[7 (i§leista  1867 in.), „Gyweni-
maj  szwentuju Diewa``[8 (Tilze,1868 in.) ir kt.; Zemai6iu vyskupo J. A. Giedrai6io
„Naujas istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu lietuwiszku liefuwiu iszguldi-
tasperJozapaAmulpakunigayksztiGiedrayti"]9(Vilnius,1816m.);kunigoKaliksto
Kosakausko „Iszguldims  apej  sakramenta pakutos arba spawiednes  szwentos...``2°
(Vilnius,1862 in.); buvusio Vamiu kunigu seminarijos profesoriaus, nuo  1864 in.
Kauno kunigu seminarijos rektoriaus kunigo Jeronimo Ra6kausko „Wadowas i Dan-
gu ir Meditacijos``2' (Vilnius, 1861 in.), Lauryno Ivinskio „Kalendorius ukiszkas ka-
talikuZiamaicziuont..."(1857,1859,1864ir1870m.)22irkitas.Siamekatalogeyra
ir velesniu ira§u (1888 in. ir kt.).

Be to, yra 1885-1886 in. sudarytas bibliotekos knygu abecelinis katalogas (i§ Sio
katalogo knygos buvo ira§ytos i 1886 in. generalini katalogal,1887-1892 in. knygu
sara§as (abecelinis), i§1iko  1887-1898 in. knygu ir periodiniu leidiniu sara§as 0.ame
ira§yta per  1200 pavadinimu knygu.  Cia yra atskiras knygu ir kitu spaudiniu rusu
kalba sara§as -70 knygu). Toliau yra 1906 in. knygu sarasas (spintos 29, 34, 35, 36).
Jame randame gerokai daugiau ivairiu sri5iu lietuvi§ku knygu.

Ir didziausia -1939 in. sudaryta Kauno metropolijos kunigu seminarijos bibliote-
kos inventoriaus knyga.  I archyva pateko 2 knygos. Joje sura§ytos 20 099 knygos
(t. y. kiekvienas egzempliorius turejo savo numeri). Abi knygos visos prira§ytos. Kaip

14 Ten pat, f. 90-369, 1. 21.
15 Ten pat, f. 90-370, I. 97.                                                                                                                                        .
16 Ten pat,I. 43.
17 Ten pat,I.18.
18 Ten pat,I.  165.
19 Ten pat,1.16.

20 Ten pat, 1.  11.

21  Ten pat, I. 342.
22 Ten pat, I. 267.
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jau mineta, seminarija turejo apie 90 thkst. knygu, taigi Cia turime tik penktadali bib-
liotekos. Siame sara§e ra§omas knygos inventorinis numeris (kuris atitinka eiles nu-
merD, autorius, knygos pavadinimas, tomas, i§leidimo data ir vieta, isigijimo metai,
kaina, pastabos (trys paskutines skiltys nepildytos). Knygoje susegti ma§iura§6iai ar-
baju nuora§ai. Knygoje randame XVI-XX a. i§leistas knygas lotynu,1enku,  lietuviu,
daug rusu ir kitomis kalbomis religine bei pasaulietine tematika.

PerzitirejQ §iuos katalogus, galime susidaryti puiku vaizda apie seminarijos bib-
1ioteka ir jos knygas. Matome, kad biblioteka turejo ivairiausiu sri6iu knygu -religi-
nes literathros, antikos filosofit veikalu, grozines literathros (pvz., Dantes „Dievi§ko-
jikomedija``,Sekspyrodramos,kt.),daugknygui§istorijos,teises(pvz.,LDKStatutas,
M. Stryjkowskio „Kronika. . . ``), geografijos, ivairiu kalbu gramatikas ir Zodynus (lo-
tynu, hebraju, pranctizu, kt.), §vieteji§ko pobtidzio knygeliu (S. Daukanto, M. Valan-
6iaus) ir kitas. Tai rodo, kad knygos buvo vertinamos, kad buvo platus seminarijos
profesoriu ir joje besimokan6iu klieriku akiratis.

Kita buvusios Zemai6iu vyskupijos seminarijos bibliotekos kolekcijos dali (ran-
kra§tiniu knygu ir rankra§6iu rinkini) sudaro 1500 (?) -1943 in. dokumentai.1§ viso
146 vienetai. Dalis §iu rankrastiniu knygu pazymetos Zemai6iu vyskupijos seminari-
jos,  kitos - Kauno kunigu seminarijos biblioteku antspaudais  ir signathromis,  dar
kitose randame ira§u apie priklausomybQ Tytuvenu bemardinu vienuolynui ir kt.  Da-
lis knygu turi po kelis antspaudus, kitos neturi ju. Galbtit kai kurios knygos niekada
nepriklause Zemai6iu vyskupijos  seminarijai  ir i fonda pateko  atsitiktinai.  Vienos
knygos iri§tos oda, kitos yra kartono vir§eliais. Dauguma knygu geros fizines btikles,
kai kurias reiketu restauruoti.

Skyrelyje knygos ir rankra§6iai sudeti chronologine tvarka. Pabaigoje yra doku-
mentai, kuriu para§ymo metai nei§ai§kinti -jie suskirstyti abeceles tvarka. Tai XVI a.
3, XVII a.11, XVIII a. 48, XIX a. 54, XX a.18 ir be metu 11  dokumentu.

Seniausia fonde saugoma bibliotekos rankra§tine knyga lotynu kalba - logikos
vadovelis „Tractatus primus Marsilij de suppositionibus cuius sunt due partes princi-
palesprimadedefinitioneetdivisionissuppositionibus``23,spetina,ra§ytaapie1500m.
Para§tese gausu ivairiu priera§u lotynu k. Incipitai pary§kinti, inicialai daznai puo§ti.
Kas perra§e knyga, neai§ku. Knygos  vir§eliai kartono, juose i§likQ seminarijos §ifrai.

Bene didziausios apimties rankra5tine knyga (650 lap® -Braunsbergo (Varmi-
jos) jezuitu kolegijos studento Jurgio Oginskio i§ Kozielsko uzra§ytas profesoriaus
J. Henrichsono filosofijos paskaitu kursas „Biennalis Philosophiae cursus"24 (pagal
Aristoteli) - filosofijos, logikos, astronomijos, fizikos, matematikos pradmenys. Ra-
§yta  1698-1700 in. Iotynu, §iek tiek lenku kalbomis. Rankra§tis gausiai iliustruotas

23 Ten pat, f. 90-374.
24 Ten pat, f. 90-381.
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spalvotais pie§iniais ir breziniais, pary§kinti incipitai ir inicialai. Yra Zemai6iu semi-
narijos antspaudas ir signaffiros. §ioje knygoje kartu iri§tas spaudinys Teofano  Kol-
bieczinskio „Philosophia secularis. Per theses Teoretico-politicas`` (pasaulietine filo-
sofija),1700 in.

Visas rankra§tines knygas galima btitu suskirstyti i keleta didesniu grupiu.  Tai
knygos filosofijos, logikos, retorikos klausimais, moralines teologijos santraukos, „Ka-
taliku bazny6ios istorijos``, Biblijos ai§kinimai, evangelijos komentavimas, baznyti-
nes teises veikalai ir kt.  Yra nemazai katekizmu, maldu knygu, tarp ju ir lietuviu
kalba: tai Juozapo Bohuszo „Apie malda``25 Came ai§kinama 10 Dievo isakyrmD ( 1894
in.), Adomo Mackevi6iaus „Katechizmas apej treti prisakima Bazniczes szwQtos"26
(1845), „Naujas mienou szwQcziausis panos Marios``27 (1877) (katalikams skirta ge-
guzes men. maldu ir giesmiu knyga) ir kt. Yra keletas pamokslu knyg\b tarp ju „Ora-
tor Ecclesiastes . . . "28 (pamokslai, sura§yti pagal Sv. Ra§tal -XVI-XVII a. pr., loty-
nu kalba. Knygos  vir§eliai omamentuoti, su 4 iliustracijomis; XIX a. Iietuviu kalba
ra§yti pamokslai29 ir kt. Demesi atkreipia „Cerremoniarum de Missa Lecta`` D.  130
(mi§iu laikymo ceremonialas), ra§yta 1730 in. Knyga su spalvotomis iliustracijomis,
paryskintais incipitais.

Zemai6iu vyskupijos seminarijos bibliotekoje buvo ir paskaitu uzra§u, vadoveliu
klierikams. Daugiausia tai jezuitu kolegijose Poznaneje, Naugarduke 1737-1740 in.
skaitytu teologijos, retorikos paskaitu uzra§ai. Galbtit §iuos uzra§us atsiveze jezuitai,
destQ seminarijoje, o gal jie atsitiktinai pateko i biblioteka. |domus rankra§tis „Ho-
rographia``3 I (horografijos, arba laiko skai6iavimo, uzra§ai su breziniais, iki 1749 in.).
Yra graiku kalbos gramatika (XVIII a.), trumpas maldu skaitymo ir pamokslu saky-
mo vadovelis (b. in., 1otynu k.) ir kt.  Cia taip pat randame filosofiniu apmastyqu
knygu, dvasinio tobulinimosi vadoveliLb patarimu klierikams ir kt.

1§  §iu knygu noietusi  i§skirti Zemai6iu kapitulos prelato  arkidiakono,  istoriko
Benedikto Smigelskio (~1782-1879), lenku kalba daug ra§iusio apie Zemai6iu vys-
kupija, du rankra§6ius. Tai dalis jo darbo (42 p.) „Ulamki tyczape sic Diecezii Zmudz-
kiej``32, kurioje apra§ytas Obeliu dekanatas (ra§yta  1856 in.)  ir „Studium pierwsze
czyli Pierwsza mowa o upadku Pahstwa rzymskiego . . .``33 (studija apie Romos valsty-
bes Zlugimal - 204 psl. darbas, ra§ytas 1873 in.

25 Ten pat, f. 90471 .
26 Ten pat, f. 90448.
27 Ten pat, f. 90463.
28 Ten pat, f. 90-375.
29 Ten pat, f. 90484.
30 Ten pat, f. 90-393.
31 Ten pat, f. 90402.
32 Ten pat, f. 90453.
33 Ten pat, f. 90461.
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Fonde saugomas nedidelis sasiuvinelis - vyskupo Antano Baranausko 6 giesmes
i PanelQ Sven6iausia34, ra§ytos lietuviu ir lenku kalbomis 1861-1900 in. Petrapilyje,
Kaune ir Seinuose. Po kiekviena gies.me uzra§yta para§ymo data ir vieta. Literathro-
logs R. Mik§yte patikslino, kad tai vyskupo brolio Anupro Baranausko nuora§ai.

Taap kitu rankra§6iu -kunigo Kajetono Aleknavi6iaus (Aleknos) darbas „Apie
mokyma skaityti, poterius, padoru apsi6jima ir Sv. Ra§to moksla Kalbesiais para§yta
kun.  K.  Aleknos``35, ra§ytas  1846 in.  Fonde saugomas J.  Tumo-Vaizganto  1905  in.

parengtas §io darbo leidimas.
Yra keletas  Kauno tarpdiec.ezines kunigu seminarijos  dokumentu:  seminarijos

Statutas (1935), regula ( 1934), seminarijos 1920-1930 in. apzvalga, i§1aidu seminari-

jos bibliotekos statybai apyskaita ir kt.
Tarp rankra§6iu ir rankra§tiniu knygu, buvusiu Zemai6iu seminarijos biblioteko-

je, pateko dalis dokumentu, nesusijusiu su §ia seminarija.. Tai ivairiu vienuolynu, baz-
ny6iu dokumentai, vizitaciju aktai, gimimo metriku knygos, vyskupu, caro valdzio§
potvarkiu nuora§u knygos, Zemai6iu vyskupijos dokumentiL netgi ivairiu Zeinaitijos
dvarudokumentu.Matyt,jieatsitiktinaipatekoiseminarijosbibliotekaarbai§ifonda.

Reziumuojant galima btitu pasakyti, kad Nacionalines Martyno Mazvydo biblio-
tekos Rankra§5iu skyriuje saugom`as Zemai6iu (Tel§iu) vyskupijos 'seminarijos archy-
vas -puikus §altinis istorikams, kulthros ty.rinetojams. Cia yra daug medziagos no-
rintiems seminarijos istorija ir veikla tyrineti, jos destytoju ir aukletiniu biografijas
papildyti, knygos,' biblioteku istorija ir raida tyrineti.  Statistines Zinios gali btiti pa-
naudotos platesnems analizems daryti ir t. t.

Rima D i r s y t e

IGN0 JONYN0 RANKRASTINIS PALIKIMAS LIETUVOS MOKSLU
•    AKADEMIJOS  BIBLI0TEKOS  RANKRASCIU  SKYRIUJE

„Svarbiausia istorijos taisykle yra.nedristi saky.ti melo, nedristi nus.Iepti tiesos`` -
Si Igno Jonyno pamegta Cicerono sentencija labai tiksliai nusako profesoriaus darbu
esmQ ir veikla.

Lietuvos mokslu akademija saugo §io Zymaus istoriko rankra§6iu fonda (f.105).
Jis buvo  gautas  i§  I.  Jonyno palikuoniu Kaune  ir sudaro  732 vienetus rankra§6iu,
ma§inra§6iu,  spaudiniu lietuviu, vokie6iu, pranctizu,  rusu,  1enku,  lotynu kalbomis.
Rankra§6iai buvo sutvarkyti  1960 in., o like prie ju smulkieji spJaudiniai -2000 in.

34 Ten pat, f. 90457.
35 Ten pat, f. 90489.

410



pradzioje. Apra§as-kartoteka. (Inventoriaus knyga Nr. 40). Sio fondo apra§as yra ne-
tikslus, neinformatyvus, nebeatitinkantis dabartiniu rankra§6iu tvarkymo taisykliu.
Apra§o korteles susistemintos nenuosekliai, grieztai neprisilaikius nei abecelinio, nei
chronologinio principo. Vieniems skyreliams priklausanti medziaga pasikartoja ir ki-
tuose.  Todel ra§ant §ia apzvalga kilo nenumatytu sunkumu,  ne visus juos pavyko
iveikti.

Dalykiniu pozitiriu fondo kartoteka suskirstyta i 10 skyriu. Juos sudaro: persona-
lijos; moksliniai darbai; paskaitos; kitu autoriu darbai; studentu darbai; koresponden-
cija; politines veiklos palikimas; sena archyvine medziaga; ivairenybes; spaudiniai.

Kituose bibliotekos fonduose pasitaikantys I. Jonyno rankra§6iai bus paminimi
kiekvieno skyriaus pabaigoje.

I. Jonyno gyvenima, diplomatinQ ir mokslinQ veikla pla6iai yra aptarQs jo biogra-
fas ir jo ra§tu rengejas akademikas Vytautas Merkys] , veliau §ia biografija dar papil-
dQs ir izvalgiai pakomentavQs2. Cia pakartosime tik svarbesnes jos datas ir paminesi-
me profesoriaus §eimos palikuonius.

Ignas Jonynas gime  1884 in. sausio 24 d. Kalvarijos aps.,  Simno vls., Atesnin-
ku k., valstie6iu §eimoje. Baige Krokialaukio pradinQ mokyklq ir Marijampoles gim-
nazija 0.oje mokesi 1896-1904 in.). 1904-1911 in. studijavo istorija Maskvos univer-
sitete, klausesi garsaus istorijos specialisto prof. M. Liubavskio ir kitu Zymiu istoriku
paskaitu. Prancdzijoje, Grenoblio universiteto Literathros fakultete, jis gilinosi i pran-
ctizu kalba ir literathra ir gavo  §iu disciplinu mokytojo  diploma,  o  1909-1911  in.
Berlyne sustiprino vokie5iu kalbos ir visuotines literathros Zinias. Baigus mokslus,
caro valdzia neleido jam dirbti Lietuvoje, ir jis mokytojavo Bogorodske (dabar No-
ginskas) bei Maskvos vidurinese mokyklose, kursuose. Ten vede mokytoja Elena Us-
tinova.

I Vilniu I. Jonynas sugrizo su §eima 1919 in., i§kviestas Lietuvos sovietines vy-
riausybes, pasitiliusios jam darba Svietimo liaudies komisariate. Lygiagre6iai jis dir-
bo Vilniaus lietuviu mergai6iu gimnazijos mokytoju, veliau jos direktoriumi. |sitrau-
ke i Lietuvos mokslo draugijos veikla. Lenkams uzemus Vilniu, I. Jonynas pes6ias
i§ejo i Kauna.1920 in. jis buvo paskirtas Tautu Sedungos karines  kontroles komisijos
Lietuvos vyriausybes  atstovu Vilniaus kra§to reikalams.  Cia dirbdamas I.  Jonynas
palaike ry§ius su broliais Birzi§komis3. Tapes Uzsienio reikalu ministerijos departa-
mento direktoriumi (dirbo 1922-1929 in.), jis 1923 in. buvo i§rinktas Lietuvos drau-

gijos Tautu Satungai remti valdybos sekretoriumi. Pakviestas i besikurianti Lietuvos

I V. M e r k y s, Istorikas Ignas Jonynas, /. /o#);#czs, /s/orj/.as bcz"ase, Vilnius,  1984, p. 5-31.
2 V. M e r k y s, Keletas Zodziu apie autoriu, J. Jo#)/#czs, £z.e/wvos dz.dj.e/.i. 4w#z.gr!.dsYCYz.a!j., Vilnius,  1966,

p.  5-13.
3 V. 8 i r Z i § k a, DG/ sosfz.#Gs, Londonas: Nida,1967, d. 3, p.151.
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universiteta, I. Jonynas tapo il8ame6iu Kauno Vytauto Didziojo universiteto destyto-
ju,  docentu,  profesoriumi,  Lietuvos  istorijos  katedros  (1932-1940)  vedeju.  Nuo
1929 in. jis ir vienas is Lietuvos istorijos draugijos ktireju, aktyvus jos narys, vyriau-
sybes pavedimu rfupinQsis kulthros vertybiu reevakuacija i§ SSSR4. Temos, i kurias
I. Jonynas gilinosi, apeme XIII-XV a. Lietuvos istorija. Savo tyrinejimus jis grinds
pirminiais §altiniais.

Nuo 1940 in., kai i§ Kauno i Vilniu buvo perkeltas Humanitariniu mokslu fakul-
tetas, drauge su juo persikele ir I. Jonynas. Profesoriaudamas Vilniuje, jis ejo ir Litu-
anistikos instituto istorijos skyriaus vedejo pareigas.

Pokario metais Vilniaus universitete buvo pertvarkytas istorijos mokslo discipli-
nu destymas.  1948  in.  Lietuvos  istorijos katedra, kuriai jau vadovavo J.  Ziugzda,
buvo ijungta i SSSR istorijos katedra.  Jos vadovu vel tapo J.  Ziugzda.  I.  Jonynas
neteko teises destyti Lietuvos istorija, jis skaite SSSR istorijos kursa. Profesoriui ne
karta buvo reik§ti priekai§tai del jo „burzuaziniu pazitiru`` ir Zemo „politinio-ideolo-
ginio`` destymo lygio. Slaptas ikaltis buvo ir tai, kad abu jo stintis dalyvavo rezisten-
ciniame judejime ir buvo pasitraukQ i Vakarus, o sesers tikininkes Mortos Jonynaites-
Gri§kevi6ienes dukte ir stinus 1948 in. buvo i§tremti i Sibira, ju tikis atimtas5.

Destydamas istorija, profesorius aktyviai dalyvavo studentu mokslines draugijos
veikloje, stengesi ija itraukti gabesnius studentus. Jis rengdavo studentams ekskursi-
jas po Zymiasias Lietuvos istorijos vietas.1954 in. Iiepos pradzioje drauge su studen-
tais jis plauke garlaiviu Nemunu  nuo Kauno i Klaipeda. Netrukus po §ios ekskursijos
1954 in. Iiepos 14 d.I. Jonynas mire nuo infarkto. Palaidotas Kaune, Petra§itinu kapi-
nese.1967 in. mire irjo Zmona Elena Jonyniene.

Kaip atsimena istorikas R. Jasas, „1. Jonynas buvo vidutinio tigio, graziai prazilu-
siais plaukais, tvarkingai pakiaptais trumpais tisais, orus, tarytum spinduliuojantis gi-
lia vidine kulthra``6.  Jis turejo tris vaikus:  BirutQ, Vytauta ir KQstuti.  Dukte Birute
Jonynaite-Andrejeviene (g.1916), istekejusi uZ Kauno muzikinio teatro solisto ir re-
Zisieriaus Rostislavo Andrejevo (1907-1967),  ilgus metus  deste pranctizu ir anglu
kalbas Kauno 11 vidurineje mokykloje. Birutes §eimoje uzaugo taip pat trys vaikai,
prof.I.  Jonyno vaikai6iai:  Julius Andrejevas (g.  1942), kompozitorius  ir pianistas,
dabartinis Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro direktorius; jo sesuo Ina (g. 1943),
gydytoja; irjaunesnysis Juliaus brolis Kostas (g.1945), inzinierius.

I. Jonyno stinus Vytautas (g.1918) -ekonomistas, iki pensijos dirbo Monrealio
universiteto ekonomikos bibliotekos vedeju Kanadoje, daznai bendradarbiavo spau-
doje, rage kritikos straipsnius. Otavoje gyvena I. Jonyno vaikaitis, Vytauto stinus An-
drius,  ekonomistas.  Jaunesnysis profesoriaus  stinus  KQstutis  (1922-1996),  apsigy-

4  J. K i a u p i e n e, Ignas Jonynas, Praez./is,1922, t. 3, p. 245.
5  V. M e r k y s, Keletas Zodziu apie autoriu ..., P.  9.
6   R.  J a s a s, Profesorius Ignas Jonynas:  „Niekur i§ Lietuvos nevaziuosiu", Dz.e#o,19961018,

p.7'  10.                                                                                                           `
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venQs Niujorke, uzaugino tris dukras:  Jolanta,  Kristina ir Viktorija.  Visi uzsienyje
gyvenantys I. Jonyno vaikai6iai kalba lietuvi§kai7.

I§saugotame I. Jonyno rankra§tiniame palikime atsiskleidzia svarbiausi Zymaus
istoriko gyvenimo ivykiai, jo visuomenine, pedagogine veikla, profesoriavimo metai,
mokslo darbai, ry§iai su Zymiausiais Lietuvos ir uzsienio mokslininkais, ra§ytojais,
visuomenes veikejais.

I.  Personalija  (sign.  1-33)

Cia saugomi I. Jonyno 1922-1952 in. asmens dokumentai, padymejimai, daktaro
laipsnio, profesoriaus vardo suteikimo diplomai, charakteristikos, kadru iskaitos la-
pai. Yra atsiustas jo, kaip Bogorodsko priva5ios mokyklos istorijos mokytojo, tamy-
bos formuliaras;  1914-1933  in.  finansiniai dokumentai:  Bogorodsko aps.  saskaitos
knygele, Maskvos kredito draugijos paskolu lak§tai, 1949 in. turto draudimo padyme-
jimas; jo, kaip Lietuvos mokslu akademijos Istorijos skyriaus vedejo,1944 in. ra§tai
vokie6iu okupacinei valdziai del pagrobtu reikmenu; fragmentas parei§kimo Vilniaus
in. vykdomajam komitetui del jo buto apiple§imo 1944 in. vasara.

Prie personaliju atsidtire kai kurie I. Jonyno pedagogines veiklos Vilniaus univer-
sitete dokumentai: 1940 in. mokslo planai, Humanitariniu mokslu fakulteto Lietuvos
istorijos katedros  1941  in. posedziu protokolai (sign. 25); I. Jonyno  1940-1944 in.
moksliniu darbu sara§as, paskaitu tvarkara§tis; §io universiteto SSSR istorijos  ir Vi-
suotines  istorijos  katedros  1947-1948  in.  posedziu protokolai  (sign.  16);  Istorijos
fakulteto  1949 in. bendro susirinkimo nutarimas del ideologinio darbo pagerinimo,
kur tarp kitu destytoju kritikuojamas ir I. Jonynas (sign. 28). Yra I. Jonyno pasiai§ki-
nimai del savo pozicijos per Levitaco diplominio darbo gynima; rastas del neteisingo
spaudoje pasirodziusio straipsnio, diskredituojan6io jo kaip istoriko varda. I§saugoti
Vilniaus valstybinio universiteto  1952-1954 in. tamybiniu isakymu I. Jonynui nuo-
ra§ai.

Kauno universiteto bibliotekos varia fonde yra I. Jonyno biografine anketa, kai
jis 1929 in. dirbo Lietuvos uzsienio reikalu ministerijoje (f.  12-2901).

11.  Moksliniai  darbai  (sign.  105-157)

Svarbiausi I. Jonyno moksliniai darbai yra paskelbti jau minetuose akad. V. Mer-
kio sudarytuose rinkiniuose „Istorijos baruose`` ( 1984) ir „Lietuvos didieji kunigaik§-
6iai`` (1996).

7  Ten pat, p.  10.
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Rankra§6iu fonde saugoma jo daktaro disertacijos „Didziojo kunigaik§6io Vytau-
to §eimyna" originalas (sign. 52), „Vytauto §eimynos" 1932 in. atspaudai (sign.150),
§ia tema publikuoti straipsniai  „Vytauto Zenklas``, „Vytauto Zenklo arba herbo klausi-
mu"; studija „KQstutis irjo laikai" (sign. 91, 207); prane§imas irjo tezes pranctizu k.,
skaitytas 1937 in. I Pabaltijo istoriku kongrese Rygoje  „Lietuviu gentys iki XIV am-
Ziaus``  (sign.  98);  straipsniai  apie  Algirda (sign.  34),  Gedimina (sign.  79),  Jogaila

(sign.  66-75), Elenq, Lietuvos didziojo kunigaiks5io Aleksandro Zmona (sign.  57~
58). Taap I. Jonyno rankra§6iu randame anks6iau publikuotus straipsnius: „1§ Mazo-
sios  Lietuvos  istorijos``  (sign.  81);  „Klaipeda  1923-1933  in.``  (sign.  92);  „Antanas
Prochaska  1852-1930`` (sign. 35-38); „Pirmasis Lietuvos statutas" (sign.121,122);

„Saules mti§is", „Pranci§konu nuzudymas Vilniuje``; „Prof. Motiejus Liubavskis. Jo
gyvenimas ir darbai" (sign.125); „Jonas Y6as" (sign. 76, 77); „Keli bruozai i§ Lietu-
vos  istorijos po  Liublino unijos"  (sign.  205).  Yra jau po  I.  Jonyno mirties  i§leisto
veikalelio „Ukrainos susijungimo su Rusija istorine reik§me`` ma§inra§tis, straipsne-
1io ir paskaitos §ia tema autografai (sign.155-157).

Dr. J. Tumelis yra paskelbQs I. Jonyno spausdintu darbu bibliografija8. I ja nepa-
teko grei6iausiai taip ir like nepublikuoti tokie I.  Jonyno fonde esantys straipsniai:
„Vaizdelis i§ Rusijos kulttirinio gyvenimo XVII §imtmetyje``; „Danu karalai5io Val-
demaro pir§lybos" (sign. 48); „Dekabristai ir Lietuvos jaunimas" (sign. 49); „Didzio-
sios Lietuvos kunigaik§tijos ponu taryba" (sign.  53);  „Dr.  V.  Pietaris apie Lietuvos
kronika" (sign. 54); „Drakono ordino klausimu" (sign. 55); „Ekonominiai straipsniai
XIX ir XX a. pradz. Rusijoje" (sign. 56); „Karaliaus Jono Sobieskio kivir6as su Lie-
tuva 1685 in." (sign. 85); „Katalikybe Lietuvoje po Mindaugo`` (sign. 87); „Kazimie-
ras Ly§6inskis", „Kazimiero Ly§6inskio byla" (sign. 88-89); „Kelios Zinios apie Lie-
tuvos ponus" (sign. 96); „Lietuviu lotyni§kasis kilimas`` (sign. 100); „Lietuvos didziojo
seimo genezis`` (sign.102,106); „Lietuvos kariuomene XVIII amziuje" (sign.104);
„Lietuvos pa§tas XVIII a. pabaigoje" (sign.105); „Livonijos karo pradzia`` (sign.112);
„Maskva XIX a." (Maskvos miesto istorija po baudziavos panaikinimo iki §iu die-
nu``, sign.  113); „Nacionaliniai-tautine politika`` (apie caro politika ba§kiru ir ukrai-
nie6iu atzvilgiu, sign.117); „Pseudo caras Bazilius" (apie Timo§ka Ankudinova, pa-
sivadinusi caro V. Sujskio stinumi, sign. 126). Yra straipsniu apie moteris, kur minimos
Mykolo Lietuvio ir Volano pazitiros ijas; metmenys straipsnio apie moteris senoves
Prfusijoje, Lenkijoje (sign.137,138). I§liko straipsniai „Valstie6iai Pauliaus -laikais"

(sign.  142),  „Vilniaus  katedraline  bazny6i`a"  (sign.` 146),  „Vilnius  1655  in.``  (sign.
147),  „Vilniaus  universitetas  1812 metais``  (sign.  637),  „Vytautas  ir  Svitrigaila"

(sign.  148).

8   J.  T u  in e  I  i  s,  Igno  Jonyno  spausdintu istorijos  darbu sara§as,  I.  Jonynas, Js/orlJ.os b¢rwose,

Vilnius,1984, p. 287-297.
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I.  Jonynas  laisvalaikiu domejosi gelininkyste,  sodininkyste.  Tebera saugomi jo
ra§iniai  „Bijtinai``  (sign.  44,  45),  „|vairiu kriau§iu atmainu auginimo,  apsiveisimo,
Zydejimo ir kt. apra§ymai`` (sign. 84).

1§ vertingu ir gausiu I. Jonyno i§rasu minetinos Zinios apie Vytauto Zmona Julijo-
na ir dukteri Sofija (sign.  60);  rusu-totoriu santykius;  medziaga Lietuvos  didziojo
kunigaik§6io  Vytauto  laikams  apibtidinti    „Nuo  Gedimino  iki  Vytauto  mirties"
(sign.114-115).  Cia ir I.  Jonyno  rengta publikacija  apie Mykola Lietuvi,  Mykolo
Lietuvio traktatas „Apie totoriu, lietuviu ir maskvenu papro6ius" su lotyni§ko teksto
nuora§ais  ir vertimu  (sign.  377-379);  straipsniu fragmentai  „Mykolas  Lietuvis,
XVI §imtme5io ra§ytojas",  §ios temos  i§ra§ai ir dokumentu nuora§ai  (sign.  63-65).
Yra i§ra§u i§   §altiniu ir tokiomis temomis kaip „Antanas Tyzenhauzas" (sign. 40);
„Krymo istorija`` (sign. 94); „Dokumentai, 1ie6iantys lietuviu kataliku kova del lietu-
viu kalbos ivedimo i Vilniaus kra§to bazny6ias  1939-1940 metais`` (sign. 338).

Yra straipsniu variantu apie karo tamybos ivedima XVI §imtmetyje („Kra§to ap-
saugos organizacij a``); apie kryziuo6iu karu pobtidi („Karaliaus kova su pavaldiniu");
apie lietuviu kalba Vilniaus akademijoje; taip pat metmenys straipsniams „1501  in.
unijos likimas ``, „Rytu bazny6ia Lietuvoje``, „Vakaru slavu istorija". 1§ dokumentu
vertimu minetinas „Pirmas Gedimino lai§kas popieziui`` (sign.120); i§trauka i5 anglu
keliautojo  W.  Coxe'o  Lenkijos  ir Lietuvos  apra§ymu „Lietuvos  valstie5iai  18  a."
(sign.107); Gardino manufakffiru apra§ymas (sign.196).

I I. Jonyno bibliografija liko neitraukta 1930 in. jo  parasyta recenzija apie J. To-
torai6io knyga „Vytautas katalikas" (sign. 274,I. 4142), galbtit nebuvo publikuota.

Kituose fonduose (A. Janulai6io, P. Tarasenkos, A. Rimkos) yra I. Jonyno straipsniu
i§kaapos  i§  periodikos  (f.  267-3667,  3717,  3718;  f.  235491);  kriti§kas  I.  Jonyno
atsiliepimasapienenustatytoautoriausstraipsni,parasyta1928m.rusukalba,„Vytauto,
Lietuvosdidziojokunigaik§6io,svajoneapietautinQbazny6iaLietuvoje"(f.276-621).

Ill.  Paskaitos  (sign.  158-338)

Paskaitos sudaro gausiausia I. Jonyno rankra§tinio palikimo dali. Saugomi tokie
profesoriaus paskaitu ciklai: „Lietuvos istorija`` (sign.161-166,168-176); „Lietuvos
istorijos XV-XVI amziuje konspektas`` (sign.177-178); „Lietuvos istorijos speckur-
sas" (sign. 158-159); „Lietuviu ir lenku santykiai Lietuvos didziojo kunigaik§6io Ka-
zimiero laikais`` (sign. 95, 99, 213, 230); „Mazoji Lietuva Mazvydo laikais`` (sign. 220);
„Vytautas ir totoriai`` (paskaita su pridetais i§ra§ais, sign. 210); „Apybraiza apie Lie-
tuvos tautines valstybes genezQ`` (sign.  274,1.  15-23).  Latvijos (sign.  306),  Estijos

(sign.  201)  paskaitu  grupes junge  tema  „Pabaltijo  kra§tu istorija``.  1927-1929  in.
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I.JonynoLietuvosistorijospaskaitos,uzra§ytosstudentu,buvoi§spausdintoslitogra-
finiu btidu9. Students G. Daugirdaite apie 1936 in. sukonspektavo paskaitas „Lenki-
jos ir Lietuvos istorija 1378-1382 in." (sign. 677).

TeberaLenkijos(sign.307-318),Pranctizijos(sign.319-321)istorijospaskaitos
irkitijauveliauskaitytlipaskaitukursai:„Rusijosistorija"(sign.260-305);„Rusijos
istorija XIX a. - Hali6o-Volynes kunigaik§tyste XVI a: (sign. 274); paskaitu grupe
apiereformasRusijoje:tarpjuapiebaudziavospanaikinimaLietuvoje,1831ir1863m.
sukilimus,Lietuvosvalstie6ius(sign.231);„NaujojiRusijosistorija"(sign.260-273);
SSSR istorija (sign.  233-236  ir 239-246);  „SSSR tautu istorija"  (sign.  250-252).
|domus J. Jurginio ra§ytas I. Jonyno paskaitos „Maskvos didziojo kunigaik§6io Jono
Ill uzsienio politika" ivertinimas (sign. 358).

I§liko ir atskiros, pavienes paskaitos, kurias profesorius skaite ivairiomis progo-
mis, tokios kaip „Gedimino dinastijos kilme" (sign. 202-203); „Pravoslayija Lietu-
voje XIV a." (sign.  218);  „1812  in.  karas. Napoleonas  Seinuose" (sign.  223-224);
„Karalienes Bonos ekonomine veikla" (sign. 226); „Kunig. Mykolo Glinskio sukili-
mas" (sign. 227); „Daina apie Igorio Zygi" (sign. 212); paskaita apie Vilniaus univer-
siteta 1803 in., jo statuta (sign. 636).

Tebesaugomi I.  Jonyno paskaitu juodra§6iai, bylojantys apie Lenkijos ir prfusu
ordino kara XV a., paskaitu fragmentai -apie Vilniaus akademijos isteigima, Stepo-
no Batoro karus su Maskva ir kiti.

Dalis I. Jonyno paskaitu buvo jo ra§omu straipsniu 5altinis.

IV. Kiq autoriu darbai (sign. 322J18)

SisskyrelistarsipratQsiapaskaitucikla.CiarandameMaskvosirkituuniversite-
tu profesoriu paskaitas, atskiru mokslininku skaitytas disciplinas, darbu studijas, va-
dovelius, autoportretus, I. Jonyno grozines literathros vertimus i§ pranctizu kalbos.

Minetinos prof.  A.  Ciuprovo  ir kt. paskaitos „Policijos teise",  skaitytos  1884-
1885 in. Maskvos universitete (sign. 390); ten pat prof. J. Gambarovo 1891-1892 in.
skaityta „Rusijos pilietine teise" (sign. 395); V. Gerje  1891-1895 in. paskaitu ciklai
„Naujoji istorija", jo 1896 in.  paskaitos „Romenu istorija" (sign. 349-350); I. Lappo
paskaitu apie  1598-1883  in.  Rusijos  istorija ma5inra§tis (sign.  368);  I.  Karamzino
1810 in. „Zapiski o Rossiji" nuora§as (sign.  361).1§ velesniu M. Massoniausl924-
1925 in. „Estetikos" paskaitu kursas (sign. 373);  A. Sapokos paskaitu rinkinys „Lie-
tuva reformu seimo  metu"  (sign.  402);  „Lietuva  ir Lenkija po  1569  in.  unijos"

9  I. J o n y n a s, £i.ef%vi.ap f¢%fos !.sfor!j.a, Kaunas,1928-1929, d.I-3. P. Karazijos fonde i§liko §io

rankra§6io hektografas (f. 246-1261 ).
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(sign. 401);   J. Vabalo-Gudai6io „Pedagogikos istorija" ir 1931  in. paskaitos „Peda-
gogikos istorijos papildymai`` (sign. 412, 388). Cia ir 8. Dundulio  1951  in. paskaita
„Rytu kra§tu istorija" (sign. 339).

Taxpsvarbesniukituautoriumokslodarbu-K.Avizonioveikalo„Bajoraivalsty-
biniame Lietuvos  gyvenime Vazu laikais"  ma§inra§tis  su pataisymais  (sign.  325);
J. Jak§to  1932 in.  spaudai parengta istorine-literathrine studija „Vakaru krik§6ioniu
mintys apie Romos imperija iki V amziaus" (sign. 353); J. Matuso  1930 in. studija
„LietuviurusinimasperKaunogubemijospradziosmokyklasnuoMuravjovoikipa-
baigos rusu vie§patavimo Lietuvoje" (sign. 375), jo „Svitrigaila -Didysis Lietuvos
kunigaik§tis`` (sign. 376); A.  Sapokos „Namines kovos Lietuvoje XVII amz. gale ir
XVIII amz. pradzioje" ma§inra§tis (sign. 406); J. Svobos „Lietuviu ir lenku santykiai
XVII §imt., pasiremiant Lietuvos kanclerio Albrechto Stanislovo Radvilos atsimini-
mais" su pataisymais (sign. 404); J. Ziugzdos „Lietuvos TSR istorijos" ma§inra§tis
(sign. 419).

Yra W. Hofubowicziaus straipsnio „Krzywy Gr6d z XIV w. na G6rze Bekieszo-
wej w Wilnie" atspaudas su autoriaus dedikacija I. Jonynui (sign. 686), J. Kozlowskos
referatas apie Vilniaus universiteta 1832-1842 in.

I. Jonynui daznai tekdavo recenzuoti ar oponuoti ginamas disertacijas. Jam savo
autoreferatus yra atsiuntQ: K. Aksionovas, A. Andrejevas, T. Chalepa, K. Gra§manas,
P. Marunia, I. 0leinikas, L. Poliakova, G. Slavinas, V. Sluckis.

Su poetu au§rininku Ksaveru Sakalausku-Vanageliu I. Jonyna siejo artimi, asme-
niniai ry§iai.  Profesorius yra gavQs dideli jo hirybos pluo§ta „Eilera§6iai ir proza"
(sign. 414), o ir pats domejosi literathriniu darbu.1§ pranctizu kalbos I. Jonynas yra
i§vertQsA.Daudetapysakas„Kiukiunianoklebonas``,„Lai5kaii§manomaltino``,„Pir-
madienio pasakojimai" (sign. 333-337); P. M6rim6e „Karolio XI regejimas", „Mateo
Falkone",  „Redauto  paemimas",  „Tamango"  (sign.  380-383);  E.  Zola  „Ziema"
(sign. 417).

V.  Studentu  darbai  (sign. 420-512)

I. Jonyno paskaitas per 40 jo profesoriavimo metu lanke daugelis studentu.
1§ Kauno universiteto laikotaxpio i§saugota keletas studentu moksliniu darbu. Tai

K. Avizonio 1928 in. rudens seminarinis darbas apie Lietuvos buiti XVII a., E. Grin-
cevi6itites 1938 in. referatai apie 1398 in. Nemuno Salyno sutarti ir Var§uvos recesa,
A.  Sapokos  1927-1928 ir velesniu metu seminariniai darbai apie Lietuvos didziojo
kunigaik§6io dvaru gyventoju padeties pasikeitimus, susijusius su Zemes matavimu,
apie Zemes valdymo formas Lietuvoje, jo kursiniai darbai „Rusai Lietuvoje  1654-
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1667  metais",  „Politine  Lietuvos  padetis  (1569),  einant Liublino  seimo  dienynu",
„Karali§ko dvaro nkis Lietuvoje antroje XVI a. puseje". Daugiausia Ziniu i§liko apie
1951-1954 in.I,11 ir V kurso studentu istoriku moksla Vilniaus universitete. Cia yra
J. Bragos, P. Bematavi6iaus, 8. Bu6aites, M. Bugarausko, D. Buteno, E. Danilaites,
8. Da§6ioro, R. Firkovi6iaus, L. Gailiu§o, 8. Lunecko, R. Mikos, L. Nakaites, E. Radz-
vilovaites, N.  Ribakovo, A.  Rulytes, V.  Skirmanto, A.  Straukaites,  M.  Tamo§itino,
A. Zebos,  ir kitu seminariniai bei  kursiniai  darbai.  Diplominiu darbu vos keletas:
A. Kremerio, P. Pavilionio, J. Sene5itites, D. Vailionytes.

Dalis studentu savo darbams rinkosi lietuvi§ka tematika, tyrinejo lenku-lietuviu
santykius, kitu temos apeme Rusijos, SSSR istorija.1§ 92 islikusiu studentu darbu 51
buvo skirtas Rusijos ar Ukrainos istorijos ivykiams.

Prof.I. Jonyno paskaitu dar klausesi vyresnioji Zymiausiu mtisu dabartiniu istori-
ku karta, ta6iau daugelio ju studiju metu darbu profesoriaus fonde nera.

VI.  Korespondencija  (sign.  513-570)

I.  Jonynas susira§inejo su garsiais Lietuvos bei uzsienio mokslo ir visuomenes
veikejais, giminemis, artimaisiais. Visa korespondencija rai§kiai atspindi jo ivairia-
pusQ veikla ir pla6ius  interesus.  Vertinga §ios korespondencijos dali yra paskelbQs
akademikas Vytautas Merkys[°.1§ 84 jo publikuotu profesoriaus lai§ku 75 yra paimti
i§ Mokslu akademijos bibliotekos rankra§6iu fondu. Neskelbtu liko kur kas daugiau.

Tamybiniais  reikalais profesorius susirasinejo su Lietuvos banku, Lietuvos kon-
sulatu Karaliau6iuje, Lietuvos pasiuntinybe Latvijoje, Lituanistikos institutu, Toms-
ko universitetu. Yra JAV konsulo ra§tas; Vytauto Didziojo universiteto Humanitari-
niu mokslu fakulteto  1935-1936  in.' susira§inejimas  del  Pabaltes  akademijos  ir
estu-suomiu lektorato isteigimo prie Sio fakulteto (sign.  22).  Susira§inejimo byloje
ivairiais universiteto reikalais yra M. Birzi§kos, V.  Mykolai6io-Putino ir V.  Kreves
atsiliepimai apie J. Baldziaus habilitacini darba (sign. 31 ). (Kita tamybiniu ra§tu dalis
bus tolesniame skyrelyje, prie I. Jonyno politines-diplomatines veiklos).

Gausiausia profesoriaus korespondencija yra susijusi su Lietuvos universiteto kti-
rimusi Kaune. Universitetui i§ pat pradziu trfuko ne tik istoriku specialistu, bet ir isto-
rines, mokslines literathros. Knygoms I. Jonynas aukojo didelQ savo uzdarbio dali,
kad papildytu ir savo, ir universiteto biblioteka. Daugelyje lai§ku kalbama apie moks-
lines  literathros  atsiuntima.  Korespondencija jam plaukte plauke i§  ivairiu Vakaru
Europos valstybiu, i§ SSSR, Lenkijos, Vakaru Ukrainos, i§ pavieniu mokslininku ir
knygu prekybos firmu, knygynu, antikvariatu. Knygu reikalais I. Jonynas susira§ine-

[° I. J o n y n a s, /sforJJ.os borwose, p.  194-271.
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jo su prof. Aleksandru Andrejevu, antikvaru K. Fi§1eriu, knygu pirkliu Gustavu Focku,
istoriku Michailo Gru§evskiu (Kijevas), Var§uvos universiteto  profesorium Oskaru
Haleckiu, Ukrainos MA bibliotekininku Vladimiru Ivanecu, I. Korinecu (Maskva),
Kijevo universiteto rusu literathros prof. Sergejumi Maslovu, Kijevo knygyno savi-
ninku Sergejumi Mele§6enka, Aleksandru Nazarevskiu (Kijevo universiteto bibliote-
ka), akademiku S. T. 01denburgu (Leningradas), Baltarusiu valstybinio universiteto
rektoriumi Vladimiru Pi6eta, SSSR MA knygu saugyklu vedeja Leningrade N. Pilki-
na, SSSR istorijos archeologines komisijos pirmininku, akademiku Sergejumi Plato-
novu, istoriku D. Pochilevi6iumi (Lvovas), Ukrainos liaudies bibliotekos direktoriu-
mi  S.  Postemaku (Kijevas), prof.  Kirilu Studinskiu (Lvovas, T.  Sev6enkos mokslo
draugija), ukrainie6iu nacionalinio muziejaus direktoriumi Lvove Ilarionu Svencic-
kiu, Maskvos antikvarinio knygyno „Mezdunarodnaja knyga" direktoriumi Pavelu
Sibanovu,  N.  Turcevi6iumi  (Ukraina),  antikvaru Jeronimu Wilderiu  ir kitais]].1§
Var§uvos knygas profesoriui siunte poetas Ksaveras Sakalauskas-Vanagelis, daug ra-
§Qs ir savo asmeniniais reikalais.

Tarp kitu I. Jonyno korespondentu minetini: D. Alseika, J. Avizonis, K. Avizonis,
E. Babianskaite (Maskva), J. Baer, Jurgis Baltru§aitis, Jonas Basanavi6ius (sign. 540,
lap.113), 0. Belostockaja, J. Bredikis, Dominykas Daugela-Daugalis, Bronius Dem-
binskis (Poznane), Genovaite Drulyte, K. Gedvila (Zagares klebonas), Vytautas Gy-
1ys (Karaliau6ius), Kazimieras Jazdauskas (Zagares klebonas), G. Korabliovas, Pet-
ras Kraujalis, Kremerova (Meteliu dvarininke), Aleksandras Teodoras Kur§aitis (Tilze),
istorikas prof. G. Ch. von Langenhove (Belgija),I. Lappo (Praha), S. M. K. Liauks-
minaite, Jonas Lejus (Tilze), Dmitrijus Liubavskis (Praha), Matvejus Liubavskis, Stasys
Lozoraitis (Berlynas), P. Matulionis (Dotnuva), Kazimieras Michalkevi6ius, Marekas
Orbecas (Paryzius), Jonas Pajaujis, Gabrielius Radvila, Joktibas Robinzonas, Elena
Samanitite, V. Savinkovas, Konstantinas Sta5ys, Marijonas Strumila, Julija Salkaus-
kiene, Stasys Salkauskis, Ignas Seinius, V. Silkarskis, Amoldas Toynbee, Matas Un-
tulis, Juozas Urb§ys, Valerijonas Vaitkevi6ius (Kybartai), J. Vengrys (Lenkija), R. Val-
sonokas,  Eduardas  Volteris,  Zygmuntas Zaborowskis  (Lenkija),  Ipolitas  Zilinskis
(Zeneva).

Atskira grupQ sudaro I. Jonyno lai§kai artimiesiems. Yra nuora§ai jo lai§ku Zmo-
nai,  ra§ytu  1913  in.  i§ Pranctizijos  (sign.  10),  stinui Vytautui,  giminai6iui Albinui.
I. Jonynui rage jo tevas Zigmantas Jonynas, sesuo Morta Gri§kevi6iene, brolis Boles-
lovas Jonynas, dukte Birute Jonynaite  (yra jos lai§kai ir motinai Elenai Jonynienei),
Pr. Au§trevi5ius.I. Jonynas i§saugojo ir savo vaikai6iu lai§ku6ius: Juliaus Andrejevo,

I I  D. L a b a n a u s k i e n e, Profesoriaus Igno Jonyno vaidmuo, komplektuojant ir superkant istorinQ

literattira Lietuvos (veliau vytauto Didziojo) universiteto bibliotekai 1926-1933 metais, K#);gotyrtz, Vil-
nius,1995, p.113-120.
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InosAndrejevaites,giminai6ioAlgirdo(i§Siauies).I§likoEvelinosMasiokieneslai§kas
I. Jonyno stinui Vytautui Jonynui.

Nemazai I. Jonyno korespondencijos yra i§sklaidyta po ivairias kitas Mokslu aka-
demijos bibliotekos rankra§tyno kolekcijas ir fondus.  Didziuliu §eimos kolekcijoje
saugomi  I.  Jonyno,  tuomet  dar studento,  lai§kai  Liudvikai  Didziulienei,  ra§yti  i§
Maskvos 1908-1912 in. (f. 94-6/19; 7/21;  13/7;  13/8;  16/31).I. Jonynui lai§kus siun-
te V. Birzi§ka (f.187-28), V.  Gustainis (f.187-280), J. Herba6iauskas (f.187-28),
L. Karsavinas (f.187-28), V. Kreve (f.187-28), L. Small (f. 267-364), A. Ruseckas
(f.187-28).  A.  Sapokos  fonde  saugoma  10  profesoriaus  lai§ku  Siam  istorikui
(f. 233-9).

VII.  Politines veiklos palikimas  (sign.  571rf 12)

I. Jonyno politine veikla apima jo darba Laikinajame Vilniaus lietuviu komitete,
Lietuvos uzsienio reikalu ministerijoje, Tautu Sap.ungos karines kontroles komisijoje,

isaliotinio Vilniaus kra§tui pareigas. Veliau, jau destydamas universitete, jis dar Cia
dirbo laisvai samdomu tamautoju.

I. Jonynas buvo puikiai pasirengQs diplomatinei tamybai. Jis mokejo rusu, vokie-
6iu, lenku, pranctizu kalbas, buvo pramokQs angli§kai, todel, prireikus, pavaduodavo
politikos-ekonomikos, teisiu-administracijos departamentu direktorius. Kaip Lietu-
vos delegacijos narys jis ne karta vazinejo i Tautu Say.ungos tarybos posedzius, akty-
viai  dalyvaudavo  diplomatiniuose  ir politiniuose gin6uose  su lenkais  del Vilniaus
kra§to.

Sios veiklos rankra§tiniame palikime saugomi Laikinojo Vilniaus lietuviu komi-
teto 1919-1920 in. posedziu protokolai (sign. 600-606), susira§inejimas apie i§duo-
tus maisto produktus nukent6jusiems nuo karo §elpti (kan. P. Dogelio ra§tas), jiems
renkamas aukas; Cia ir prieglaudu sara§ai, samatos (sign. 607-610). Rankra§6iai at-
spindi I. Jonyno darba Vilniuje 1919 in. Svietimo liaudies komisariate uzmokyklinio
skyriaus vedeju.  1§ to laikotarpio  i§liko Vilniaus  inteligentu lietuviu parei§kimai ir

pra§ymai leisti jiems pasilikti ir toliau dirbti §vietimo sistemoje. Taap ju A. Nezabi-
tauskaites-Galaunienes, dail. Adomo Vamo, P. Galaunes, E. Volterio, J. Vabalo-Gu-
dai6io,  J.  Basanavi6iaus,  Pr.  Ma§ioto ir kitu parei§keju autografai  (sign.  599).  Yra
dokumentu rinkinys apie lietuviu kataliku kova del 1ietuviu kalbos ivedimo i Vilniaus
kra§to bazny6ias  1939-1940 metais (sign. 338).

Kita I.  Jonyno veiklos  sriti i§ry§kina Lietuvos  draugijos Tautu Sedungai remti
1924-1936 in.  susira§inejimas su ivairiu valstybiu pana§iomis draugijomis del Vil-
niaus,  Klaipedos  kra§to  ir del  kitu problemu (sign.  571,  572).  Saugomi  I.  Jonyno
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1927-1939 in. ra§tai Pasaulines taikos gynimo ir tautu saugumo reikalais, Tautu Sa-
jungos statutas (sign. 573, 589), taikos gynimo atsi§aukimai (sign.  575, 581); Tautu
Satungos kongreso, ivykusio 1937 in. Bratislavoje, darbu eiga (sign. 578); Pranctizi-

jos mokslu instituto Tartu mieste, globojamo pranctizu sap.ungos, statutas.
I. Jonynas isitrauke i daugelio §aliu politini gyvenima. Jam, kaip Tautu Satungos

nariui, buvo atsiustos pastabos del Zydu valstybes suktirimo Palestinoje (sign.  582,
583). I§1iko dokumentas apie Zydu sionistu partija ir jos programa; Zydu sionistu me-
morandumas Pranctizijos vyriausybei del Palestinos administracines sistemos perziti-
rejimo (sign.  584-585); Japonijos profsedungu  1931  in.  memorandumas del  1927-
1931 in. Tautu Sap.ungos atstovu prane§imu (sign. 577); statistines Zinios apie 1938 in.
Japonijos ginkluotQ (sign. 612). Yra Lietuvos uzsienio reikalu ministerijos Lenku ir
Tautu Sap.ungos  departamento,  kuriam vadovavo  I.  Jonynas,  1921-1929  in.  bylos,
Lietuviu-pranctizu draugijos bendradarbiavimo rastai; Tautu Sap.ungos nariu sarasai
(sign.  591-594).  Saugomas Antano  Smetonos lituanistikos instituto  1938-1940 in.
reguliamino projektas, pajamu-i§laidu samata, knygu sara§ai (sign. 595), taip pat Li-
tuanistikos instituto Istorijos skyriaus tarybos posedziu protokolai, nutarimai; kon-
kurso, skelbto para§yti mokslinQ Lietuvos istorijos studija, taisykles (sign. 596-598).

Kauno universiteto bibliotekos varia fonde i§likusi I. Jonyno kaip Tautu Sajungai
remti draugijos delegato kalba, pasakyta 1935 in. Briuselyje (f.12-3185).

VIII.  Sena  archyvine medziaga (sign.  613rf54)

I. Jonyno fondo archyvinQ medziaga sudaro XIII-XIX a. dokumentai. Dalis ju -
originalai, kiti - paties profesoriaus ranka atlikti nuora§ai, vertimai i lietuviu kalba,
i§traukos i§ ivairiu istorijos §altiniu.

Nuora§ais liko 1249 in. Christburgo taikos sutarties taap Vokie5iu ordino ir nuo jo
atskilusiu Pomeranijos, Varmijos ir Natangijos prfusu vertimas (sign. 648); Gedimino
1338  in.  sutartis  su Livonija (sign.  629);  1385  in.  Krevos  sutarties vertimas  (sign.
638); Kryziuo6iu ordino magistro Konrado Z611nerio  1383 in. ra§tas, kuriuo nutrau-
kia taikos sutarti su Lietuva (sign. 647); 1529 in. Zygimanto privilegija, kuria ikuria-
ma ir apdovanojama  Seduvos bazny6ia (sign.  653),  Lietuvos  ir Lenkijos  1569  in.
unijos aktas, sudarytas Liublino seime (sign. 646); Lietuvos 1655 in. sutartis su §ve-
dais Kedainiuose (pridetos ir Jonu§o Radvilos salygos §vedams,  sign. 645).

Graziai  i§silaikiusi XVII a.  rankra§tine knyga ®uo§niais odiniais virseliais,  su
grafo Ti§kevi6iaus ekslibrisu) -tai Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didzioj o kunigaik§6io
Jono Kazimiero privilegiju privatiems asmenims, dekretu ir kitu dokumentu to §imt-
me6io nuora§u rinkinys (sign. 643).
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I. Jonynas Vilniaus centriniame istorijos archyve, skaitydamas Vilniaus gen. gu-
bematoriaus fonda, perzitirejo nemaza XVIII a. pabaigos -XIX a. bylu. Dali doku-
mentu, apiman6iu svarbius to meto Lietuvos politinius, socialinius ir kulthrinius ivy-
kius, jis konspektavo.  Yra like §iu bylu pavadinimai,  signathru sara§ai  (sign.  652,
I. 87-163), nuora§ai. Tarp ju santrauka dokumentu apie Kauno pirkliu santykius su
Prfusijos pirkliais XVIII a. pabaigoje; Rusijos caro Aleksandro I  1807 in.  isakymas
Lietuvos generalgubematoriui Korsakovui, kad visi pateikiami i Vilniaus-Lietuvos
Auk§6iausius teismus bylu dokumentai privalo btiti i5ver6iami i rusu kalba (sign. 652,
1. 25); to paties caro 1810 in. ra§tas Vilniaus generalgubematoriui Kutuzovui del Vil-
niaus bajoru delegacijos siuntimo i Peterburga (sign. 652,1. 7); Salako ir Zarasu vals-
tie6iu  1808 in. byla su ju valdytoju Paprockiu (sign.  652,1. 4446);  1809 in.  Igno
Kaapio testamentas, kuriuo suteikia asmens laisvQ savo dvaru baudziauninkams (sign.
652,1.196); yra sara§elis bylu apie Gardino, Kauno ir Vilniaus policijaxIX a. pradzioje
(sign.  652,1.  12-13).

Taap saugomu originalu -1803-1805 in.  dokumentai apie dvarininku susitari-
mus su valstie6iais del Zemes pardavimo (sign. 620); Ukmerges dvarininko Daugelos
1804 in. byla su nusiskundimu, kad jo baudziauninkai, pirkti i§ grafo Borcho, nenori
eiti pas ji gyventi (sign. 624); byla apie Viek§niu senitinijos valstie6iu pasiprie§inima
1804-1808 in. (sign. 614); Breslaujos valdu nuomininko Lopatos 1 805-1806 in. skun-
dai, kad valstie5iai nevykdo jiems uzdetu prievoliu (sign. 621);  1805-1810 in. doku-
mentai apie grafo Nagurskio i laisvQ paleistus valstie6ius (sign. 625); Kajetono Na-
gurskio 1805 in. testamentas apie laisves suteikimabaudzi'auninkams (sign. 652,1.  13);
Lydos apskrities dekano kunigo Jankovskio ra§tas, kad kai kurie Rozanu gyventojai
neina i§pazinties ir dirba §ventomis dienomis (sign. 622).

Yra i§saugoti I. Jonyno bibliografiniai uzra§ai, taap ju pirmyk§tes visuomenes,
Lietuvos, Lenkijos, Prfusijos bei visuotines istorijos bibliografija (knygu ir straipsniu
sara§ai, sign. 655-658); bibliografiniai duomenys apie Vilniaus universiteta (sign. 635)
ir kt.

IX.  Ivairenyb6s  (sign.  655-677)

|vairenybiu skyrelyje -albumas „Vilnius.  (1323-1923)``, dovanotas I.  Jonynui
1928 in. Uzsienio reikalu ministerijos bendradarbiu su ju para§ais; medziaga Lietu-
vos archyvu reikalu; archyvu istatymas ; taisykles istoriniams dokumentams nura§ine-
ti ir skelbti; Lietuvos kulthros akademijos istatai; Lietuvos SSR mokslu akademijos
statutas;  1940-1941 in. honoraru normos; Lietuvos mokslu akademijos Istorijos ins-
tituto reguliaminas; I. Jonyno surinktos ivairiu laikra§6iu i§karpos: §arzai, karikath-
ros; tulpiu paveiksleliai su uzra§ais.
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Cia priklydQs ir Vaclovo Birzi§kos 1896 in. pagyrimo lapas uZ labai gera moksla
ir elgesi, baigus Siauliu gimnazijos I klasQ.

X.  Spaudiniai  (sign.  678-732)

Profesoriaus asmenine biblioteka garsejo svarbios ir unikalios istorines literath-
ros gausa. I. Jonyno Zmona Elena Jonyniene ir dukte Birute Jonynaite-Andrejeviene
1960 in,. visas  sukauptas knygas perleido Lietuvos mokslu akademijos bibliotekai.
Rinkinys buvo ilietas i bendrus bibliotekos fondus.

I. Jonyno asmens archyve pasiliko kai kurie smulkieji spaudiniai, retesni leidi-
niai, spausdinti tekstai, ju fragmentai, pvz., kapitono D. Perri 1716 in. apybraizu apie
Rusija, Petro I politika dalis; dokumento apie Vladimira Monomacha ir jo valdymo
metus publikacija (sign. 697); Lietuvos ir Baltarusijos vietovardziu Zodynas „Prze-
wodnik po  Litwie  i  Bialejrusi",  isleistas  „Kurjer  Litewski``  redakcijos  lesomis
(sign. 696). Cia yra likusi J. Basanavi5iaus  1922 in. knygele „1§ Palangos istorijos``
(sign. 327), J. Matuso „Lietuvos kariuomene" (1937 in. Sauliu satungos leidinys).

Sukaupti I. Jonyno 1925-1935 in. uzsakytu i§ Maskvos, Var§uvos, Kiokuvos an-
tikvariatu ir knygynu spausdinti katalogai bei biuleteniai; Paryziuje i§1eista ir profe-
soriaus i§studijuota teises, jurisprudencijos, politines ekonomijos,  sociologijos vei-
kaluprakti§kojibibliografijasujoatzymomisprieuzsakomuknygu;leidinio„Zumal
Ministerstva narodnogo prosves6enija`` 1867-1891 in. straipsniu bibliografine rodykle.

Saugomi Pranctizu-lietuviu draugijos  1924 in.  istatai;  1926 in.  Tautu sedungos
statutas;  Lietuvos  draugijos  Tautu Sedungai remti  1923  in.  istatai;  Tautu Sedungos
lygos Pasaulinio susivienijimo statutas (1926); T. Ruysseno, Tautu Sedungos genera-
1inio sekretoriaus,1931 in. prane§imas; VII tarptautinio istoriku kongreso Var§uvoje
1933  in.  aplinkra§tis;  tarptautines  studentu konferencijos vidaus tvarkos  statutai  ir
1925 in. reglamentas; brositiros, prospektai ir kitokie leidiniai apie tarptautinQ mo-
kykla Zenevoje 1928-1929 metais.

Yra atskiri „Dziennik Urzedowy`` numeriai, kuriuose i§spausdinti 1919-1920 in.
potvarkiai apie mokyklas ir §vietima;  1920 in. „Gazeta Krajowa`` su straipsniu apie
konflikta Lenkij os-Lietuvos pasienyj e.

Atskira grupelQ sudaro retesni periodiniai leidiniai apie Rusijos, Lenkijos, Ukrai-
mos, Kinijos, Japonijos ir kitu valstybiu tarptautinius santykius. Juos atspindi tokie
pavieniai fumalai kaip  „Bulletin d'Informations Ukrainiennes``  (1931  in.),  „China
Forum" (1940 in.), „Concord`` (1930 in.) „Headway" (1931  in.), „The New States-
man and Nation" (1932 in.); „Intemational Gleanings from Japan`` (1926 in.); yra ir
albumelis su atvaizdais apie japong kareiviu vykdytus Ziaurumus Kinijoje.
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I§liko A. Hitlerio, J. Ribbentropo  1939 in. pasakytos kalbos.
Skyrelio pabaigoje keletas Zemelapiu: Rusijos europines dalies, apiman6ios Lie-

tuvos,  Lenkijos,  Latvijos ir Prfusijos Zemes;  rusu jtireiviu plaukiojimu po Baltijos,
Baltap.a, Juodap.a, Azovo, Kaspijos ir Vidurzemio jtiras (sign. 727-730).

Visas prof. I. Jonyno rankra§tinis palikimas yra tarsi moksline laboratorija, paro-
danti, kaip gimsta lietuviu istoriografijos klasika ir tai, kadji tebera nei§purenta dirva
Cia gltidintiems istorijos dalykams tyrineti ir publikuoti.

Danute   Labanauskiene


