
LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTAS

LIETUVOS
ISTORIJOS

METRASTIS

1997  metai

Vilnius  1998





/
/"\,

INSTITUTE  O~F  LITHUANIAN  HISTORY

THE YEAR-BOOK
OF LITHUANIAN

HISTORY

1997
VILNIUS  1998

INSTITUT  FUR  LITAUISCHE  GESCHICHTE

JAHRBUCH
FUR  LITAUISCHE

GESCHICHTE

1997
VILNIUS  1998



UDK 947.45
Li 237

Redakcine   komisija
Vytautas MERKYS (pirm.), Antanas TYLA (pirm. pavaquotojas),

Vaeys MILIUS, Gediminas RUDIS, Rita STRAZDtJNAITE (sekretore),
Gintautas ZABIELA

Redakcin6s komisijos adresas:
Kraziu g. 5, 2001 Vilnius

I§leista Lietuvos jstorijos instituto uzsakymu

ISSN     0202-3342
ISBN     8896-34-025-X



ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRA§TIS. 1997 METAI. VILNIUS,1998

THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 1997. VILNIUS,1998

ARCIIYVU SAUGYKLOSE

KOSAKOVSKIU §EIMOS ARCHYVAS
LIETOvOS NACIONALINEJE MARTYNO MAZVYD0 BIBLIOTEKOJE

Lietuvos nacionalin6s M. Mazvydo bibliotekos Rankra§6iu skyriuje (LNB RS)
laikomas Kosakovskiu §eimos archyvas (f. 99), kuri sudaro 1949 saugojimo vienetai -
rankra56iu, dokumentu originalu, i§rasu, nuora§u, ma§inra§6iu, nuotrauku lietuviu,
rusu, prancdzu, lotynu ir kitomis kalbomis. Chronologines fondo medziagos ribos -
1594-1921 metai.

Visas  Sis  fondas  i  Rankra§6iu  skyriu  pateko  ne  i5  karto.  Dalis  dokumentu
(4 skrynios)  1920 in. i§ Lyduokiu dvaro, Kosakovskiu nuosavybes, buvo atveztos i
biblioteka  kartu su knygomis[. Tai buvo ju valdu Rusijoje dokumentai - Aleksan-
dros Laval-Kosakovskienes krai6io - Paptizu, Cedajevkos dvaru, pramon6s imoniu
Urale dokumentai bei susira§in6jimas dkio reikalais.  1942 in. i§ Siesiku dvaro savi-

±£:ska°ko?:¥£%eLg°LsriL¥:ssarka°nvksr¥¥6£gi¥£¥isrpfrjvdvbau¥o8L£:sdi:'ovbsuk¥:gLam|:::aLrknsyeg:oL:.,,,.,v,

XVII-XX a. pr. asmenine korespondencija, Stanislovo Felikso Kosakovskio religi-
jos, filosofijos ir kitu mokslu traktatai, uzra§ai, i§ra§ai, Stanislovo Kazimiero Kosa-
kovskio  istorines  genealogijos  monografijos  antrojo  tomo  rankra§6iai  ir  kita.  Sio
vientiso archyvo dvi dalys buvo sudetos i viena Kosakovskiu §eimos fonda.

Fondas  neapima viso  gausaus  ir ivairaus  Kosakovskiu  §eimos  palikimo.  Kaip
min6ta, i LNB pateko tik nedidel6 dalis asmeninio pobddzio rankra§6iu (atsimini-
mu,  uzra§u,  literattiriniu  tekstu,  korespondencijos).  Gana  nuosekliai  i§1ik?  Kosa-
kovskiu valdu Rusijoje nkio ir turto dokumentai. Lyduokiu ir Vaitku§kio dvaru me-
dziaga - gana fragmenti§ka.  Kai kurie pavieniai dokumentai,  rankra§6iai,  priskirti
„Archivalia" ir ,,Literaria" skyreliams, galejo atsitiktinai patekti i fonda, ji pirminiu
bfldu skirstant apie 1949-1950 in.3

I LC7rz4, f.  1655, ap.  1, b.  1,I. 53.

2 Ten pat, b.110,I. 63-71.

3 LNB RS, i. 99-1,1.1.
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Didel? §eimos archyvo  dali saugo Kosakovskiu palikuonys,  gyvenantys Var§u-
voje. Paskiri dokumentai yra patek? ir i Lenkijos archyvus. Lietuvos mokslu akade-
mijos bibliotekos Rankra§6iu skyriuje yra nedidelis Stanislovo Kosakovskio asmeni-
nis  archyvas  (f.  110).  Valstybinio  M.  K.  Ciurlionio  dail6s  muziejaus  taikomosios
dailes skyriuje laikomas Kosakovskiu 65 fotografiju albumu rinkinys. Apgailestau-
dami turime konstatuoti, kad dalis §eimos kultbrinio palikimo sunyko negriztamai -
karu metu dvarai buvo  i§grobstyti;  dalis tapybos darbu,  i§veztu i Var§uva,  sudeg6;
ne viska §eima susigrazino i§ Rusijos po turto evakuacijos Pirmojo pasaulinio karo
metu 1915 in.

Archyvo medziaga apra§6 ir susistemino T. Mackevi6, i§ dalies D. Tarailiene ir
J. Zebryt6. Fondas tvarkytas 1983-1985 metais.

KOSAKOVSKIAI, KASAKAUSKAI, herbas Slepowron (Naktikovas) -sena ir
gausiai i5sisakojusi LDK bajoru gimin6; jos pirmtakai buvo Korvinai (Korwin). Sa-
vo pavarde gimin6 gavo nuo Kossako kaimo Mazovijoje (Moztirijoje), i kur atsikel6
apie XIII  a.  pradzia i§ buvusios Romos provincijos Panonijos.  15 Cia Kosakovskiai
persik616 i Lietuva, Baltarusija ir Ukraina. Dauguma dvaru LDK isigijo XVII a. vi-
duryje vedybu bddu. Veliau supirkinejo Zemes i5 kitu feodalu; XVIII  a. pabaigoje
daugiausia dvaru gimine turejo Vidurio Lietuvoje.

Fondo  sudarytojai  buvo  Stanislovas  C6sna  Kosakovskis, jo  stinus  Stanislovas
Kazimieras  Kosakovskis  ir andkas  Mykolas  Stanislovas  Kosakovskis,  grafai,  Vait-
ku§kio, Lyduokiu dvaru Ukmerg6s apskrityje, valdu Rusijoje, Ukrainoje ir kitur sa-
vininkai.

STANISLOVAS CESNA FORTUNATAS KOSAKOVSRIS4 (1795-1872), di-
plomatas rusu tarnyboje, literatas, kolekcininkas, egiptologas m696jas. T6vas -Juo-
zapas  Dominykas  (in.  1840),  LDK  lau6ius,  motina  -  Liudvika  Potockyt6.  Gime
Hamburge.  Mok6si Pranctizijoje;  1812 in.  savanoriu stojo i lenku kariuomene,  ta-
6iau kare nespejo dalyvauti.  1815 in. pradejo valstybin? tarnyba.  1818 in. buvo pa-
siustas i Rusijos pasiuntinyb? Romoje  (Vatikane),  1822-1826 in. buvo pasiuntiny-
b6s  pirmuoju  sekretoriumi.  Cia  dalyvavo  kultdriniame  gyvenime,  susipazino  su
J.  F.  Champollionu,  susidomejo jo  atradimais ir apskritai egiptologija,  ta6iau liko
tik megeju.  1826 in. grizo i t6vyn?, Cia uzeme ivairias titulines tarnybas prie Lenki-
jos Karalystes dvaro, buvo Rusijos Valstybes Tarybos narys, 1858-1861 in. -Lenki-
jos Karalystes Heraldikos komisijos pirmininkas.  1859 in. gavo senatoriaus ir slap-
tojo tar6jo nominacija.

Tuo  metu  jis  visam  laikui  apsigyveno  savo  paveldetuose  dvaruose  Lietuvoje
(1858 in. juos paverte ordinacija), rezidencija pasirinkes Vaitku§kio dvara Ukmer-

4   Kosakovskiu   biografijos   pateiktos   pagal   Polski   S1()wnik   Biograficzny,   Krak6w.   1968-1969,

t. XIV, p. 282-288.
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96s aps. Tarp Kosakovskiu Stanislovas Cesna buvo turtingiausias: vald6 Vaitku5ki,
Lyduokius,  Didziaja  Berestovica,  Liachovi6ius  Baltarusijoje.  Ved?s  pranctizu  kil-
mss grafaite Aleksandra de Laval, paveldejo jos Cedajevkos ir Paptizu dvarus Pen-
zo ir Simbirsko gubernijose, Archangelsko kalnu pramon6s imones (vario rtldos ka-
sykla ir liejykla) Urale. Rusijoje tur6jo apie 16 000 baudziauninku, Lietuvoje ir Bal-
tarusijoje -860 valstie6iu kiemu. Fiziokratu id6ju paveiktas, 1820 in. savo dvaruose
LDK sumazino laza iki  104 dienu per metus, panaikino duokles,  isteig6 valstie6iu
teismus, kaimuose steig6 mokykl6les, prieglaudas, pats tobulino Zem6s tlkio ir kito-
kios paskirties technika, iktir6 pirma tose apylink6se cukraus fabrika. Tai buvo pa-
Zangus, veiklus dvarininkas.

Kosakovskis para§e komediju pranctizu ir lenku kalbomis (buvo i§leisti du rim-
kiniai), religiniu studiju, populiarino medicina ir higiena. Be to, uzsiiminejo tapyba,
nupie§e religiniu paveikslu ivairioms bazny6ioms (Dtik§to, Didziosios Berestovicos,
Sirvintu, Censtochovos, Vaitku5kio) ir restauravo senus; pie§e peizazus, portretus,
miniatdras  (netgi dalyvavo  parodose);  dom6josi skulpttira ir architektdra -  1857-
1862 in. suprojektavo neogotikinius. Vaitku§kio dvaro rtimus. Savo rtimuose Var§u-
voje Kosakovskis  surinko  didelius memo  (dali paveikslu gavo  su  Zmonos  krai6iu),
senienu  (tarp ju  ir  Egipto),  senoviniu  ginklu  rinkinius,  12  500  tomu  biblioteka;
vadovavo literatdriniam-artistiniam salonui.  Po jo mirties rinkiniai buvo perkelti i
Vaitku§ki, ta6iau Pirmojo pasaulinio karo metu liko i§bla§kyti: muziejiniai rinkiniai
i§vezti daugiausia i Rusija, didele dalis knygu pateko i Kauno bibliotekas.

Stanislovas Kosakovskis mire ir palaidotas Var§uvoje.  Tur6jo  stinu  Stanislova
Kazimiera ir dukras Kotryna Lempickiene ir Aleksandra Pliaterien?.

STANISLOVAS KAZIMIERAS KOSAKOVSKIS  (1837-1905),  literatas,  ge-
nealogas.  UZ6me ivairias  tarnybas  Heraldikos komisijoje,  Lenkijos Karalyst6s  rei-
kalu komitete ir kitur;  1879-1883  in.  buvo  Ukmerges miesto prezidentu  (miestas
jam d6kingas uZ ugniagesiu tarnybos iktirima ir naujos rotu§6s pastatyma). Dalyva-
vo Var§uvos kulttiriniame gyvenime, organizavo literattirinius vakarus, megeju te-
atrus Var§uvoje, Vilniuje ir provincijoje, kartais pats vaidino. Para§6 3 tomu genea-
logini  darba  „Monografie  historyczno-genealogiczne  niekt6rych  rodzin  polskich"
(i§leista Var§uvoje 1859-1872); straipsniu apie buv. LDK bajoru gimines; savo dar-
buose gausiai naudojosi archyvine medziaga. Kosakovskis buvo vienas pirmuju Lie-
tuvoje fotografijos m6geju.

Mire ir palaidotas Vaitku5kyje.
Buvo Liachovi6iu dvaro (Minsko gub.) ordinatas, Vaitku§kio ir Didziosios Be-

restovicos (Gardino gub.) savininkas, turejo dideles valdas Penzos ir Simbirsko gu-
bernijose. 15 triju santuoku: su Aleksandra Chodkevi6itite (1858), Michalina Zales-
kyte (1881) ir Sofija Bover RIer (Bower Saint-Clair) (1893) liko, be anksti mirusiu
vaiku, snntis Juozapas, Stanislovas ir Jonas bei 6 dukros.
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MYKOLAS  STANISLOVAS  KOSAKOVSRIS  (1883-1962),  dvarininkas,  vi-
suomenes ir politinis veikejas, Lenkijos diplomatas, bankininkas,  Stanislovo Kazi-
micro ir jo antros Zmonos Michalinos Zaleskytes sdnus. Baiges Var§uvoje gimnazi-
ja, studijavo agronomijos mokslus Rygoje ir teise Fryburge  (Sveicarija).  Nebaiges
mokslu,  1906 in.  apsigyveno  tevo dvaruose Kauno  aps.  Ejo  ivairias visuomenines
pareigas:  Ukmerges  aps.  taikos teis6jo, buvo Kauno Zemes tikio  draugijos, kredito
draugijos narys, savo Lyduokiu dvare skyre 50 ha Zemes ir pinigu suma Kauno Zem6s
dkio draugijai sukurti pavyzdin? bandomqja ferma (,,Felinka" dkis). Pirmojo pasauli-
nio  karo  metu  dalyvavo  evakuacijos  komisijose,  ivairiu  lenky  organizaciju veikloje
Vilniaus kra§te, v6liau -diplomatineje tarnyboje. Nuo 1927 in. iki Antrojo pasauli-
nio karo ir kuri laika po karo dirbo bankuose Var§uvoje, Krokuvoje, Poznaneje.

Mire ir palaidotas prie Var5uvos. Ved?s (1909) EIzbieta Galen-Bisping, tur6jo
sdnus Juozapa, Jona ir Stanislova bei dukras Marija, Jadvyga, EIzbieta, Ana, Hele-
na; dukra Michalina Zuvo Var§uvos sukilimo metu.

Si gausi archyvine medziaga suskirstyta dalykine chronologine abec6line tvarka
ir sud6ta i 9 skyrius.

1.  KOSAKOVSRIU  SEIMOS  IR  GIMINES  BIOGRAFINE  MEDZIAGA
(1605-1914 in.).  Skyrius n6ra gausus.  Tai Kosakovskiu i§ Korvinu gimines kilm6s
apra5ymas nuo XVI iki XIX a., gimines herbo ,,§1epowron" kilm6s paai§kinimas ir
asmenu, turejusiu teis? ne5ioti ta herba, sara§as, XIII-XIX a. gimin6s genealogin6s
schemos ir surinktos ivairios Zinios genealogijai (rankra§tiniai dokumentai, nuora-
§ai,  i§ra§ai, spaudiniai); yra ju giminiu - Laval §eimos,  Lempickiu,  Chodkevi6iu ir
kt. genealogines lentel6s ir schemos.

Pazymetini asmens dokumentai: Zigmanto Ill privilegijos Pranci§kui Nikodemui
Kosakovskiui (1605,  1608 in. nuora§ai), Simono Kosakovskio turto, deponuoto Gel-
vonu pranci§konu vienuolyne, inventorius (1794); surinkta i knyga medziaga apie Sta-
nislova C6sna Kosakovski, jam mirus (1872-1873), keli jo Zmonos Aleksandros I.aval-
Kosakovskienes dokumentai - pazymejimai apie jos valdas Rusijoje, Pasaulin6s paro-
dos Paryziuje pagyrimo ra§tas (1878), nekrologai ir kt.; kai kuriu Kosakovskiu biogra-

\

fijos, epitafijos, nekrologai, draugiju diplomai ir kita medziaga apie juos.

2. KOSAKOVSRIU ATSIMINIMAI, LITERATORINIAI BANDYMAI, UZ-
RASAI,  FILosoFINlo poBtJDzlo  RASINIAI  (1779-1917).  Didziar.a §io  sky-
riaus  medziagos  dali  sudaro  Stanislovo  C6snos  Kosakovskio  rankra§6iai.  Tai  jo
prancnzu kalba ra5ytas dienora§tis ir jo fragmentai (1823-1863); grozines literatd-
ros tekstai - lenku kalba ratytos komedijos, keletas vertimu bei 25  tomai iri§tu ir
padymetu  Vaitku§kio  dvaro  bibliotekos  Zenklu  ra§iniu,  pavadintu  ,,Manuskrypta
hrabiego  Stanislawa  Szczesnego  Kossakowskiego"  - idealistin6s  filosofijos,  religi-
jos, medicinos, fizikos, chemijos ir kt.  traktatai,  straipsniai, uzra§ai, i§ra§ai (1817-
1872).
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Fonde i5liko  Stanislovo Kazimiero Kosakovskio  para§ytos istorines genealogi-
jos monografijos 11 tomo parengiamoji medziaga ir knygos recenzija, herbu pie§iniu
rinkin6lis, jo  daryti mechaniniu dirbtuviu Vaitku§kyje  irengimu br6Ziniai  (XIX  a.
pab. -XX a. pr.).

Yra Mykolo Stanislovo Kosakovskio grozin6s kerybos tekstu (1900-1917), ke-
letas pie§iniu, Lyduokiu dvaro observatorijos astronominiu tyrimu uzra§ai.

1§ kitu minetini: Michalinos Kristinos Zaleskytes-Kosakovskien6s kelios knygos
prozos  ir  poezijos  tekstu  (1869-1890),  EIzbietos  Bisping-Kosakovskien6s  ivairtls
mokykliniai uzra5ai (1897 ir b. in.) kitu gimin6s atstovu literattiriniai vertimai, uzra-
§ai (1779-1914).

3.  I atskira skyreli yra i§skirti dokumentai,  atspindintys KOSAKOVSKIU VI-
SUOMENINE VEIKLA  (1788-1919).  Medziagos  nera  daug.  1§  Kosakovskiu vi-
suomenin6je veikloje aktyviausiai dalyvavo Mykolas Stanislovas. Seimos archyve i§-
liko keletas  dokumentu  apie jo veikla Pirmojo  pasaulinio karo metu  evakuacijos
komisijose, paskiri dokumentai apie veikla Kauno nkio draugijoje  1909-1915  me-
tais:  istatu  projektai,  posedziu  protokolai,  ra§tai  ivairiais  veiklos  klausimais,  del
bandomojo tikio jo Lyduokiu dvare isteigimo ir kt. Yra §iek tick medziagos is veik-
los Lyduokiu labdarybes draugijoje (1907-1919) -istatu projektas, ataskaitos, dkio
dokumentai; Ukmerges kredito draugijoje ir kitose draugijose (1906-1919).

I §i skyriu taip pat pateko Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio
(1738-1794) politinio pobndzio kalbos (nuora§ai)  1788-1791 in. Lenkijos ir Lietu-
vos valstybes seimuose apie valstyb6s politika, seimus, valstybes dki, karine valdzia,
dvasininku gyvenima ir kt.

4.  Viena  skyriu  sudaro  KOSAKOVSKIU  SEIMOS  IR  GIMINES  KORES-
PONDENCIJA, i§saugota nuo  1670 iki  1918 in.  Nemaza jos dalis susira5inejimas
su §eimos nariais ir giminemis. Tai daugiausia asmeninio pobndzio lai§kai bei ra§yti
turto, palikimo, nkiniais reikalais.

Gausiausia yra Mykolo Stanislovo Kosakovski8 korespondencija - per 100 ad-
resatu ir siunt6ju, apimanti laikotarpi nuo 1895 iki 1918 in. Dalis ju -paties Myko-
lo Stanislovo ra§yti lai§kai ivairiems asmenims. I.ai§kuose ra§oma piniginiais, turto,

_ ....-..... 1       1     .          Tr    1 .                   `i     . vl                                           vkuose yra  uZuominu
sijos Raudonojo Kay-*:teismu  bylu,  tikiniais  bei  asmeniniais  reikalais.  Keliuose

apie 1914 in. karo ivykius, evakuota Lyduokiu dvaro turta,
Ziaus veikla.

Korespondencijoje rasime Mykolo Stanislovo 1909 02 02 ra§yta laiska Pranctl-
zijos astronomu draugijos generaliniam sekretoriui Camille'iui Flammarionui, ku-
riame apra§o savo m696ji§ka observatorija Lyduokiu dvare bei pastarojo teigiamas
atsakymas del Kosakovskio pageidavimo istoti i draugija.

Gale sud6ti ivairiu Zurnalu redakciju (,,Kurier Litewski", „Biblioteka Warsaw-
ska" ir kt.), leidyklu ir knygynu ra§tai Mykolui Stanislovui Kosakovskiui del Zurnalu
prenumeratos, keletas ra§tu piniginiais reikalais.
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RItu Kosakovskiu lai§ku fonde i§liko nedaug. Tai Stanislovo Kazimiero Kosa-
kovskio asmenine ir valdu reikalais negausi korespondencija (1865-1888), keletas
Aleksandros   Laval-Kosakovskienes   lai5ky   finansiniais   ir   teismo   bylu   reikalais
(1872-1884),  EIzbietos  Galen-Bisping-Kosakovskienes  asmenine  korespondencija
(1906-1918).   Pluo§telis   LDK   izdo   komisijos   ra§tininko   Mykolo   Kosakovskio
(1733-1798)  korespondencijos  (1761-1773)  turto,  teismo  bylu,  tikiniais,  asmeni-
niais reikalais; lai§kuose yra uZuominu apie to meto politinius ivykius.  Jo Zmonos
Barboros    Ziberkaites-Tyzenhauzienes-Kosakovskienes    korespondencija    (1754-
1773), daugiausia teismo bylu, piniginiais reikalais.

Atskirai  padymetini  buv?  bibliotekoje  Var§uvoje  Kosakovskiu  gimines  lai§ku
rinkiniai, suformuoti i atskirus tomus, iri§ti ir pavadinti „Korespondencja Rodziny
Kossakowskich...". Fonde ju yra trys.                                                                                    .

T. 3. Tai Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio (1738-1794) lai§-
ku (autografu) rinkinys. I §i toma yra surinkti 174 lai§kai (369 lapai), apimantys lai-
kotarpi nuo 1759 iki 1789 in. Lai§kai adresuoti LDK kariuomenes generolui, kara-
liaus  pakamariui  Juozapui  Zabielai,  Kauno  pav.  mar§alui,  LDK lau6iui  Antanui
Zabielai, pakamariui Jurgiui Zabielai, LDK izdo komisarui, vaiskiui Mykolui Za-
leskiui ir kitiems asmenims.

T. 5 sudaro 1740-1798 in. Kosakovskiu korespondencijos (autografu) rinkinys.
Tai  Kauno pav.  pastalininkio  ir ka§teliono  Dominyku  Kosakovskiu  (du siuntejai)
lai§kai Kauno pav. pataurininkiui Antanui Zabielai (12 l§k., 1740-1782 in.), Pozna-
nes  kanauninko  Remigijaus  Kosakovskio  lai§kai  anon.  adresatams  (6  15k.,  1761-
1775 in.), rotmistro Tado Kosakovskio lai§kai Kauno pav. mar5alui ir lau6iui Anta-
nui Zabielai ir Sofijai Zabielienei (14 l§k.,  1760-1776 in.); kanauninko Jono Kosa-
kovskio  (7 15k.,  1752-1791  in.) ir pastalininkio,  LDK izdo komisaro Joktibo Kosa-
kovskio  (23  l§k.,  1776-1786  in.)  lai§kai  Kauno  pav.  mar5alui  Antanui  Zabielai  ir
kitiems   asmenims.   Yra  po   keleta  kitu  Kosakovskiu   lai§ky:   Juozapo  -  seneliui
(XVIII a.), S. Kosakovskio -Raudondvario  dvaro valdytojui Jankauskui  (1789)  ir
kt. asmenims.

rl

T. 6. Si gimines korespondencijos toma sudaro Kosakovskiu 1670-1810 in.1ai§-
ku nuorasu i§ Radvilu Nesvyziaus  archyvo  rinkinys.  Tai Kameneco ka§telionien6s
Kotrynos Potockyt6s-Kosakovskienes  (1722-1803)  1ai§kai  Vilniaus vaivadai  Karo-
liui Stanislovui Radvilai, grafienei Ostrogi5kienei,  Splavskiui ir kt.  (i5 viso 22 l§k.,
ra§yti  1764-1797  in.),  Livonijos vyskupo  Juozapo  Kazimiero  Kosakovskio  (1737-
1794) -K. S. (?) Radvilai ir anon. adresatams (181§k.,  1770-1778 in.), Kauno pav.
pataurininkio Simono Kosakovskio (1741-1794) -K. S. Radvilai (?) (27 l§k., 1767-
1790), karaliaus Stanislovo Augusto kabineto sekretoriaus, poeto, vertejo, religinio
polemisto  Antano  Kosakovskio  (1718-1786)  -  Vilniaus  vaivadai  K.  S.  Radvilai,
Bernatavi6iui (171§k., 1780-1783 ir b. in.), tarp ju yra karaliaus Stanislovo Augusto
Poniatovskio  lai5kas  Antanui  Kosakovskiui  (1782  in.);  gausi  Zemai6iu  stalininko
Dominyko Kosakovskio korespondencija - 76 15k.,  radyti  1760-1786 in.,  dauguma
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1ai§ky uZ§ifruoti - Vilniaus vaivadai K.  S. Radvilai, Sokolovskiui, Try6inskiui ir ki-
tiems adresatams. Po keleta lai§ku: Cernigovo stalininko Aleksandro Kosakovskio
2  1ai§kai  Karoliui  Radvilai  (1700  in.),  v6liavininko  Antano  Kosakovskio  lai§kai
anon. adresatui (1 1§k.,  1720 in.), Kauno pav. v6liavininko Jeronimo Kosakovskio-
Karoliui (?) Radvilai (2 l§k., 1783, 1784 in.), Kur§o vysk. sufragano A. Kosakovskio -
Dominykui Radvilai (1810 in.), Mykolo Kosakovskio - Stanislovui Nezabitauskiui
(1670 in.), LDK izdo ra§tininko, Vitebsko kasteliono Mykolo Kosakovskio -Karo-
1iui (?) Radvilai (2 1Sk.,  1769,  1782 in.), Poznanes kanauninko, Edukacin6s komisi-
jos korespondento Paryziuje, jezuito Remigijaus Kosakovskio (1730-1780) -Karo-
liui (?) Radvilai (1777 in.) bei kiti (i§ viso 14 lai§ku).

Visi lai§ku nuora§ai patwirtinti Aleksandro Valickio para§u.
Si korespondencija teikia daug informacijos apie to meto Anglijos, Pranctizijos,

Prnsijos, Turkijos, Rusijos santykius ir karinius ivykius, apie Lenkijos-Lietuvos vals-
tyb6s politini gyvenima -Torun6s, Radomo, Baro konfederacijas, I valstybes pada-
1ijima, bajoru seimu ir seimeliu rengima, bajoru kova d6l valstybiniu pareigu, apie
Edukacin6s komisijos veikla, minimi to meto Lietuvos ir Lenkijos didikai, politiniai
veik6jai (Radvilos, Cartoriskiai, Tyzenhauzai, Pacai ir kt.), raso apie teismu bylas,
savo turtinius reikalus; Livonijos vysk. J. K. Kosakovskis - apie savo literatnrinius
ktirinius ir t. t.

Skyriaus gale sudeta keletas Kosakovskiu lai§ku, sveikinimu Kosakovskiams ir
kitiems asmenims, pluo§telis vizitiniu korteliu (i§ viso 17), keli neindentifikuoti lai§-
kai (1748-1814).

I  5-a,  didziausia savo  apimtimi,  skyriu  sud6ti  KOSAKOVSRIU DVARU  IR
KITO NERILNOJAMOJO TURTO DOKUMENTAI - per  1000 saug. vien., ju
chronologines ribos  1692-1921  metai.  Kaip jau buvo min6ta,  atskiru dvaru doku-
mentu apimtis labai nevienoda - pilnesni, gausesni yra Kosakovskiu valdu Rusijoje
archyvai; Lyduokiu ir Vaitku§kio dvaru medziaga negausi, fragmenti§ka, kai kuriu
kitu i§lik? vienas kitas dokumentas. Daug statistiniu dokumentu, sara§u, suvestiniu,
apyskaitu, ekonomu ataskaitu. Skyriaus viduje medziaga suskirstyta pagal dvarus.

LYDUOKIU DVARAS Ukm6rg6s aps. - Mykolo Stanislovo Kosakovskio val-
da  (1837-1921).  Tai  dvaro  ir  miestelio  pirkimo-pardavimo  dokumentai  (1901-
1907), M. S. Kosakovskio parengtos tarnautoju darbo instrukcijos (1908-1918), tur-
to apskaitos knyga (1910-1911), dvaro nkio pastatu planai (1911-1912); yra doku-
mentu  apie  turto  evakuacija  i§  Lyduokiu  dvaro  i  Rusija Pirmojo  pasaulinio  karo
metais (1915). Keletas Lyduokiu dvaro Zemiu melioravimo dokumentu, lauku dre-
navimo projektai,  samatos ir kt.  (1910-1914).  Pajamu ir i§laidu,  nkio produkcijos
apyskaitos   (1896-1921),   Zem6s,   pastatu   nuomos,   darbininku   samdos   sutartys
(1898-1916), samdiniu registracijos ir darbo uzmokes6io knygos  (4 knygos,  1918-
1921), samdiniu darbo uzmokes6io knygel6s (40 kn., 1918-1920). Yra pluo§telis ko-
respondencijos   -   Mykolo   Stanislovo   Kosakovskio   ir   dvaro   administratoriaus
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Stanislovo  Pliucinskio  susira§inejimas  su  pavieniais  asmenimis  ir  istaigomis  del
dkio valdymo,  skolu  ir paskolu,  dkio  produkcijos,  pardavimo,  elektros,  telefono,
vandentiekio  ivedimo,  Zemes  tikio  irengimu  ir  automobiliu  pirkimo  bei  taisymo,
astronomijos observatorijos irengimo ir kt. reikalais (1885-1918); ivairios saskaitos,
dvaro pastatu draudimo ir mokes6iu kvitai, ,,Felineko" tikio saskaitos ir kvitai, vais-
tiniu, Zavadskio knygynu Vilniuje, Gebetnerio ir Volfo natu knygyno Var§uvoje ir
kt.  saskaitos  uZ  knygas,  laikra56iu  ir Zurnalu  prenumeratos  kvitai,  Var§uvos,  Uk-
merges toto dirbtuviu saskaitos ir kt. (1837-1918).

Lyduokiu dvaro  Ska6idnu palivarko pirkimo-pardavimo  (1910),  keliolika tikio
valdymo, samdos, Zem6s melioravimo dokumentu (1858-1920).

VAITKUSRIO DVARAS Ukmerg6s aps. (1738-1918). Dvaro turto ir tikio do-
kumentai (1807-1914): atskiru palivarku gyventoju, ju prievoliu, mokes6iu, kilnoja-
mojo turto sara§ai, Zemes ir mi§ku planai: Var§uvos rdmu ir Vaitku§kio dvaro paja-
mu ir i§laidu suvestines ir kt.  Keletas lai5ky nkiniais reikalais.  Saskaitos, kvitai uZ
prekes, atliktus darbus ir patarnavimus. Vaitku§kio dvaro Antakalnio, Deltuv6les,
Migu6iu, Ma§mu palivarky, Vaitkenu, Mielioniu ir kt. kaimu Zem6s sklypu, mi§ku
ir lauku planai, braidyti 1862-1905 in.

Knygotyrininkams ir kitiems mokslininkams bdtu idomus Stanislovo Kazimiero
Kosakovskio Vaitku§kio dvaro bibliotekos katalogas,  sudarytas Jadvygos Valikov-
skos  1898 in. Kataloge knygos suskirstytos i  16 skyriu:  religija ir filosofija, istorija,
politin6 ekonomija, teis6, karyba, heraldika, pedagogika, literatdra ir kalbos, gain-
tos mokslai, matematika, geografija, laikra56iai, seni kalendoriai, almanachai, me-
nas ir medicina.i§ viso suregistruota 9860 leidiniu lenku, pranctizu, rusu, vokie6iu
kalbomis. Kataloge nurodytas autorius, leidinio pavadinimas, i§leidimo data ir kar-
tais vieta, padym6ta, kokioje spintoje leidinys yra, kartais pridetos kai kurios pasta-
bos. Ankstyviausios knygos siekia XVII a. pirmar.a pus?.

KOSAKOVSKIU VALDOS RUSIJOJE IR UKRAINOJE (1692-1917). Bylos
ir atskiri dokumentai. Fonde i§liko palyginti daug medziagos, teikian6ios informaci-
jos apie Vakaru Uralo kalnu pramon6s Archangelsko vario kasyklos ir auk§takros-
n6s Ufos gub. veikla, produkcija XIX a. (1810-1902). Tai Aleksandrai Laval-Kosa-
kovskienei priklausan6iu imoniu kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, Zemiu apra§ai,
inventoriai,  ekonomin6-geografine  imoniu  apzvalga  (1852-1876),  vario  lydyklos
1857-1883 in.  rentabilumo, pajamu ir i§laidu apyskaitos, Kargalino kasyklu rtidos
i§gavimo Ziniara§6iai (1864-1865), 1874-1883 in. vario rtidos produkcijos apskaitos
Ziniara§6iai, skolu Ziniara§6iai; imoniu 1874 in. revizijos medziaga, sutartis d6l vario
transportavimo ir igaliojimai (1853), imoniu savininku ir valdytoju Leono Sulistrov-
skio,  Ivano  Zorkovo,  Stanislovo  Kerbedzio,  Vladimiro  Kosakovskio,  pirklio  Mi-
chailo  Komelovo  susira§inejimas  su  istaigomis  ir  atskirais  asmenimis  del  imoniu
veiklos, ju pardavimo, produkcijos, mokes6iu sumokejimo, darbininku reikalu ir kt.
(1853-1882).

436



Yra  keletas  dokumentu  del  Bddos-Vachovkos  dvaro  Kijevo  gub.  i§dalijimo,
skolu apmokejimo (1908-1914).

Daugiausia medziagos i§1ik? i5 Paptizu dvaro Simbirsko gub., Korsunio aps., ir
Cedajevkos dvaro Penzos gub. Gorodi§6io aps.(1692-1917). Dauguma dokumentu
XIX a., kai dvarus valde A. Laval-Kosakovskiene. Tai dvaru priklausomybes doku-
mentai, dvaru Zemes ribu knygos, teismo bylu aktai (1692-1886), igaliojimai valdyti
dvarus  (1871-1909),  dvang  kilnojamojo  ir  nekilnojamojo  turto  1837-1903  in.  ir
1914 in., 1917 in. inventoriai-apra§ai, ikainiai; atskiru kaimu valstie6iu reviziniai sa-
ra§ai (1850 ir 1857 in.); dvaru pajamu ir islaidu apyskaitos, Zemes dkio produkcijos
apyvartos, mi§ko eksploatacijos Ziniara56iai (1833-1917). Yra dokumentu apie bau-
dziavos panaikinimo 1861 in. procesa: Papdzu ir Cedajevkos dvaru, ju kaimu Zemes
sklypu, 1auku,  i§nuomojamu ir parduodamu valstie6iams, sara§ai  (1862-1871), Ze-
m6s  sklypu  i§pirkimo  sutartys  (1862-1866),  Zem6s  sklypu,  pievu,  mi§ku,  maltinu,
ganyklu  nuomos,  samdos  sutartys,  nuomininku  sara5ai  (1861-1915).   Valstie6iu
duokliu, nepriemoku sara§ai (1852-1914). Dvaro tarnautoju samdos, asmens doku-
mentai (1856-1911). Pluo5tas dvaru valdytoju prane5imu dkio reikalais. Yra uZuo-
minu apie 1905-1907 in. revoliucijos atgarsius dvaruose ir apylink6se. Papdzu dva-
ro valdytojo Kazimiero Polanieckio du tikio darbu dienora§6iai (1834-1917).  Savi-
ninky Aleksandros Laval-Kosakovskien6s ir Stanislovo Cesnos Kosakovskio ir dva-
ru valdytoju susira§in6jimas,  nurodymai dvarams  administruoti  (1828-1916),  susi-
ra§inejimas su pavieniais asmenimis, Korsunio aps. istaigomis mi§ko eksploatacijos
(1869-1916), kaimo mokyklos, cerkv6s reikalais (1835-1902), del valstie6iu reikalu
(1834-1908), Zemdirbystes vystymo dvaruose (1866-1899); susira§in6jimas su ban-
kais, draudimo, kredito istaigomis (1868-1916); su bajong globos ir kitomis draugi-
jomis, Laval vaiku prieglaudos Sankt Peterburge reikalais (1846-1907), atskirais as-
menimis, pirkliais del Zemiu pardavimo ir nuomos, dkiniu ir finansiniu reikalu, dva-
ru  revizijos  ir  kt.  (1835-1915);  saskaitos,  pakvitavimai  (1837-1915).  Dvaru  aria-
mviu Zemiu, lauky, mi§ku, kaimu situaciniai planai (1874-1903).

Keletas dokumentu i§ kitu Kosakovskiu valdu  (Sventezerio,  rtimu Var§uvoje,
Zeimiu dvaro) (1741-1914).

6. I atskira skyriu i§skirti SIESIKU DVARO Ukmerges pav. - Daugelu (Kosa-
kovskiu gimin6s) valdos -dokumentai (1594-1916). Tai tik nedidele §eimos archy-
vo dalis. Keletas Dominyko, Stanislovo ir kitu Daugelu asmens dokumentu (1848-
1890); Dominyko, Konstantino, Stanislovo ir kitu Daugelu korespondencija (per 40
adresatu ir siunteju)  (1755-1914) piniginiais,  dvaro dkiniais,  teismo bylu,  asmeni-
niais  ir gimin6s  reikalais.  Yra  1831  in.  sukilima  ir Dominyko  Daug6los veikla jo
metu atspindin6iu dokumentu (1830-1837). Pluo§telis teisiniu aktu: §aukimu i teis-
ma, teismo dekretu ir kt. civilinese, baudziamosiose bylose, Zem6s ribu aktai (1594-
1908). Turto priklausomybes ra§tai, dkio twarkymo dokumentai, statistin6s Zinios -
Siesiku dvaro kilnojamojo ir nekilnojamojo turto apra§ai, inventoriai (1757-1862),
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valstie6iu  reviziniai  sara5ai  (1816-1858),  Siesiku  dvaro  pajamu  ir  i§laidu,  Zemes
dkio produkcijos Ziniara§6iai (1823-1909), dvaru Zemes, pastatu nuomos, ikeitimo,
pardavimo  dokumentai  (1755-1904);  Siesiku  dvaro  mokes6iu  mok6jimo,  rekrutu
pristatymo kvitai, pakvitavimai apie gautus pinigus, saskaitos (1781-1916), samdos
dokumentai (1832-1905).

7.  Gausi  ir  vertinga  KOSAKOVSKIU  IKONOGRAFIJA  (1790-XX  a.  pr.,
dauguma nuotrauky darytos  1888-1905  in.).  Fonde priskai6iuojama apie 800 ivai-
raus dydzio nuotrauku, apie 100 pie§iniu, reprodukciju, breziniu ir atviruku - i§ vi-
so 360 saug. vienetu. Dauguma nuotrauku darytos Stanislovo Kazimiero Kosakov-
skio. Fotografija buvo grafo pomegis; Vaitku§kio dvare XIX a. antrojoje puseje vei-
k6 turtinga fotolaboratorija; jo, kaip menininko talentas ivertintas tarptautinese ir
vietinese fotografijos parodose - apie tai liudija nuotraukose i§like apdovanojimu
padym6jimai Var§uvos (1889,  1897,  1901), Vitebsko (1903), Londono (1903), Pane-
vezio (1903) parodose.  RItos nuotraukos darytos jo stinaus Mykolo Stanislovo bei
Ukmerg6s, Vilniaus, Var§uvos fotografty.

Fonde yra  i§like  212  portretiniu  bei  pavieniu  Kosakovskiu  §eimos  ir  gimines
nuotrauku (minima 70 asmenu), dalis ju - perfotografuoti portretai arba perfotog-
rafuotos portretin6s nuotraukos  (apie 40 nuotr.).  320 Kosakovskiu gimin6s grupi-
niu  nuotrauku  (1888-1905  ir  b.  in.).  Tarp ju yra  Mykolo  Stanislovo  Kosakovskio
nuotrauku albumas: §eimos portretiniu, grupiniu, Vaitku§kio dvaro rtimu, fotolabo-
ratorijos, bazny6ios, Var§uvos rtimu ir kt. (59 nuotr. i§ XIX a. pab.). Yra nuotrauku
i§ dvarininku, valstie6iu, samdiniu buities, to meto Lietuvos ir Lenkijos idymiu vals-
tyb6s, visuomen6s veikeju, didiku fotografijos (apie  180); Vaitku§kio dvaro, parko
ir jo apylinkiu, Mykolo Stanislovo Kosakovskio observatorijos Lyduokiu dvare, rti-
mu Var§uvoje ir kt.  (51  nuotr.), gamtos, medziokles scenos  (27 nuotr.), uzfiksuoti
kelioniu po pasauli isptidziai, miestu vaizdai (32 nuotr.), keletas piesiniu ir repro-
dukciju, ivairtis atvirukai.

Daug nuotrauku yra be metriku, nedatuotos, nufotografuoti asmenys ir kiti ob-
jektai neidentifikuoti.

Be to, fonde yra i5like Stanislovo Kazimiero Kosakovskio Vaitku§kio dvaro fo-
tolaboratorijos nuotrauku kli§iu sara§ai - 61  1apo apimties knyga, i kuria itraukta
apie  2000  kli§iu,  suskirstytu  i  grupes  pagal  vietoves  (30  pavadinimu),  asmenis  ir
ivairia tematika. Atskirai sudarytas dideliu formatu kli§iu sara§as.

Nuotraukos vertingos ne tik istoriniu, bet ir meniniu aspektu.  Pagal 5i rinkini
1987 in. balandzio 2-20 d. bibliotekoje buvo surengta paroda ,,Zvilgsnis i senata fo-
tografija  XIX a.  pab.  - XX  a.  pr."  Nuotraukos  nekart  buvo  panaudotos  moksli-
niams tyrinejimams, spaudoje, dokumentiniuose filmuose apie Vaitku§kio, Siesiku
dvarus.

Fondo gale kitu asmenu pavieniai rankra§6iai, dokumentai, istoriniai aktai su-
d6ti i du skyrius - literaria ir archivalia.
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LITERARIA (1790-1912) skyrius negausus. Daugiausia tai XIX a. pab.  nei§-
ai5kintu asmenu ar Kosakovskiu? mokykliniai uzrasai (senoves istorijos, Lenkijos,
Rusijos  istorijos,  italu,  pranctizu,  anglu  kalbu),  keletas  fragmenti§ku  eilera56iu  ir
apsakymu vertimu, 1859 in. anoniminio autoriaus sudarytas 1547-1858 in. Iietuvis-
ku knygu ir periodin6s spaudos sara5as ir kt.

ARCHIVALIA (1698-1854). Tai 1564-1863 in. Livonijos senatoriu, guberniju
mar§alu, 5lektu sara§ai;  1698 in.  Gardino pav.  bajoru  sara§as;  keletas  dokumentu
(rankra§tiniai  nuora§ai)  apie  Baro  konfederacija  (1767-1769)  -  konfederacijos
mar§alu  manifestai,  universalai,  ra§tai;  apie  kitus  politinius  to  meto  ivykius  (I
Lenkijos-Lietuvos  padalijima,  1831  in.  sukilimo  atgarsius  Pagiriuose  (Ukmerges
aps.), kt. Yra Ukmerg6s aps. teismu dokumentu, dekretu ir kt. bylose d6l Zem6s ri-
bu, piniginiais reikalais, kriminalinese bylose ir kt.  (1726-1805); Raseiniu ir Kraziu
miestu  privilegiju,  duotu  1568-1792  in.,  sara§as  (1833  in.  rankra5tinis  nuora§as);
Ukmerges aps. Sapavos dvaro inventorius (1741); Stanislovo Augusto Poniatov`kio
privilegija,  kuria  transumuoja  ir  patvirtina  K6dainiu  miestui  Magdeburgo  teises
(1792 in., nuora§as) ir kt. Pluo§tas politiniu veikeju ir kitu asmenu korespondenci-
jos (1719-1914), tarp ju keletas lai§ku Mirabelio dvaro (Ukmerg6s aps.) valdytojui
Kristupui  Sema5kai  (13  15k.,  1765-1770 in.),  Vilniaus vysk.  I.  J.  Masalskio  lai§kas
anon.   adresatui  (1764  in.,  nuora5as),   K.   Radvilos  -  pakamarienei  Borchienei
(1768),  Barboros?  Radvilienes - mar§alienei  Mni§ekienei  (1730),  Sofijos Ti5kevi-
6ien6s ir jos dukteru -Feliksui Ti§kevi6iui (1880-1884 in., lai§ku rinkinys) ir kt.
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