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Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje esančių leidinių  

apie Jėzuitų misiją Lietuvoje sąrašas 

 

Bičiūnas, Jonas. Apaštalų sosto ir jėzuitų ordino pirmieji bandymai jėzuitus įkurdinti Lietuvoje (1555–

1565) / Jonas Bičiūnas. – Roma : [s.n.], 1964. – [16] p. – Atsp. iš: Tautos praeitis, t. 2, kn. 1, p. 33-47. 

 

Bičiūnas, Jonas. Vilniaus akademijos reikšmė Katalikų bažnyčiai ir Vakarų kultūrai Lietuvoje / Jonas 

Bičiūnas. – [Roma : s.n.], 1964–1968. – t. 

[T.] 2, Pirmieji jėzuitai Vilniuje. – 1965. – 32 p. – Bibliogr. išnašose. 

[T.] 3, Pirmosios Jėzuitų kolegijos įsteigimas Lietuvoje. – Vilniuje (1570). – 1968. – 98 p., [5] faks., 

portr. lap. – Dalis teksto lot.; santr. angl. – Bibliogr., p. 62 (13 pavad.), ir išnašose. 

 

Jėzaus draugija, arba Jezuitai : kas jie per vieni ir kaip jie bažnyčią gelbėjo / sulietuvino J. Kelmutis. – So. 

Boston, Mass. : „Laisvės“ [išleidimas ir] sp., 1912. – 30 p. 

 

Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas = Jesuits in Lithuania (1608–2008): life, work, 

heritage : [straipsnių rinkinys] / Lietuvos jėzuitų provincija, Lietuvos nacionalinis muziejus ; [sudarytoja 

Neringa Markauskaitė ; vertėja Aušra Simanavičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2012]. – 

306, [1] p. : iliustr., faks., portr. 

 

Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas = Jesuits in Lithuania (1608–2008): life, work, 

heritage : tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimo 400 metų jubiliejui, 

2008 m. spalio 9-10 d. : pranešimų tezės / Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos jėzuitų provincija ; 

[rengėjai Lionginas Virbalas, Liudas Jovaiša, Neringa Markauskaitė ; vertė į lietuvių kalbą Gvidas 

Vainorius, Jadvyga Rauckienė, Jekaterina Lavrinec, vertė į anglų kalbą Gvidas Vainorius]. – Vilnius : 

Lietuvos nacionalinis muziejus, [2008]. – 62, [1] p. – ISBN 978-9955-415-85-5. 

 

Jėzuitai Lietuvoje ir pasaulyje: XX a. patirtis : straipsnių rinkinys / [iš vokiečių kalbos vertė Gediminas 

Žukas]. – Vilnius : Jėzuitų ekonomo tarnyba, [2008]. – 217, [1] p. : iliustr., faks., portr. 

 

Jėzuitų kalendorius 1940 metams : išleistas Jėzaus draugijos 400 metų gyvavimo sukakties proga / viršelis, 

vinjetės ir inicijalai T. Kulakausko. – Kaunas : Tėvų jėzuitų leidinys, 1939. – 129 p. : iliustr. – Virš. antr.: 

Jėzuitų kalendorius 1940. 

 

Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai / [sudarė ir parengė 

Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius] ; [lotyniškus tekstus transkribavo ir komentarus parašė Darius 

Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė] ; [iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas 

Narbutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – 244, [1] p., [8] iliustr. lap.  

 

Kauno jėzuitų gimnazija, 1649–2004 / [parengė Marija Baltuškaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2004. – 

198, [2] p. : iliustr., faks. – Santr. angl., vok.  

 

Kauno jėzuitų gimnazija. Metų knyga, 2007–2008 / [parengė Marija Baltuškaitė]. – Kaunas : Kauno jėzuitų 

gimnazija, 2008. – 182, [1] p. : iliustr., faks., portr. 

 

Kijauskas, Gediminas. Į Didžiąją Meilę : [kunigo jėzuito straipsniai ir laiškai] / Gediminas Kijauskas ; 

[sudarė ir parengė Elvyra Kučinskaitė] ; [fotografijos Vytauto Sadausko]. – Vilnius : Jėzuitų ekonomo 

tarnyba, 2014. – 221, [2] p. : iliustr., portr. – ISBN 978-9955-919-06-3 (įr.) 

 

Kristaus takais : iš jėzuitų gyvenimo. – Kaunas : Tėvų Jėzuitų leidinys, 1933. – 48 p. : iliustr., portr. 

 

Liber extraordinarius provincialis = Ypatingoji provincijolo knyga / Vilniaus universitetas, Vilniaus 

universiteto biblioteka. Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras ; [parengė, transliteravo ir iš lotynų 

kalbos vertė Irena Katilienė ; įvadą į anglų kalbą vertė Kristina Gudavičienė, Gražina Cijūnėlytė]. – Vilnius : 

Vilniaus universitetas, 2012. – 581, [1] p. : faks., portr. – ISBN 978-609-459-141-9 (įr.) 
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Lietuviai jėzuitai Čikagoje, 1948–1988 : sukaktuvinė šventė, 1988 spalio 29 Jaunimo centre. – Chicago (Ill.) 

: Lietuviai Jėzuitai, 1988. – 22 p. 

 

Lietuvos jėzuitai: praeitis ir dabartis / [redakcija T.B. Markaičio]. – [Putnam, Conn.] : Tėvų jėzuitų leidinys, 

1957. – 79 p. : iliustr., faks., portr. 

 

Lietuvos jėzuitų provincijai 400 metų : 2008 [metų kalendorius / sudarytojai Lionginas Virbalas, Neringa 

Markauskaitė ; fotografas Kęstutis Stoškus]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2007]. – [14] lap. : 

iliustr. – ISBN 978-9955-415-74-9. 

 

Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų : [parodos leidinys, 2008 m. gegužės 21 - lapkričio 30 d., Vilniuje / 

rengėjai Neringa Markauskaitė, Lionginas Virbalas]. – [Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008]. – 1 

lankstinys (8 p.) : iliustr. 

 

Lietuvos jėzuitų teatras : XVI–XVIII amžiaus dramų rinktinė / parengė, iš lotynų ir lenkų kalbų išvertė, 

įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2008]. 

– 261, [1] p. : faks. – Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Dalis teksto gretut. liet., lenk. – Bibliogr. 

įž. str. išnašose. – Skaitmenintas objektas: Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014 

04 08. – ISBN 978-9955-698-91-3 (įr.) 

 

Misius, Kazys. Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais / Kazys Misius. – Vilnius : Vilniaus dailės 

akademijos leidykla, 2015. – 335, [1] p. : iliustr., faks., portr.  

 

Mokyklos reforma ir tėvų jėzuitų įstaiga. – Kaunas : [s.n.], [1937]. – [4] p. : iliustr. 

 

Mūsų jėzuitiškas gyvenimas / [vertė Petras Daugintis, Lietuvos naujokai su savo magistru Leonardu 

Jagminu]. – Vilnius : Lietuvos jėzuitų provincija, 1993. – 66 p. 

 

Nedzinskaitė, Živilė. Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir 

poezijos recepcija XVII – XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. – Vilnius : 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 283, [2] p. : faks. – (Senosios literatūros studijos, ISSN 

1392-4982). – ISBN 978-609-425-050-7 (įr.) 

 

Nuo apaštalų iki kankinių : Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo : 

kolektyvinė monografija / Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida 

Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria Di Salvo, Franco Motta, Moreno Bonda ; 

[moksliniai redaktoriai Moreno Bonda, Michela Catto] ; [vertėja Toma Gudelytė] ; Vytauto Didžiojo 

universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2016. – 222, [1] p. – ISBN 

978-609-467-246-0. - ISBN 978-9955-34-643-2 (įr.) 

 

Rukša, Antanas. 1570 m. Vilniaus kolegijos ir 1583–84 m. akademijos laisvųjų menų pamokų lentelės ir 

humanistinė jėzuitų mokykla / Antanas Rukša. – Roma : [s.n.], 1967. – [27] p. – Atsp. iš: Tautos praeitis, t. 

2, kn. 3-4, p. 95-122. – Dalis teksto lot. 

 

Saulaitis, Antanas Vytautas. Ar žmogus tikrai iš molio? : tėvą Antaną Saulaitį kalbina Gabrielė Gailiūtė. – 

Vilnius : Tyto alba, 2011. – 219, [2] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 216-219. – ISBN 978-9986-16-820-1 

 

Saulaitis, Antanas Vytautas. Esame vieni dėl kitų : pokalbiai su Antanu Saulaičiu / parengė Jūratė 

Kuodytė. – Vilnius : Alma littera, 2013. – 169, [3] p., [8] iliustr. lap. : portr. – ISBN 978-9955-24-843-9. 

 

Saulaitis, Antanas Vytautas. Piktas Dievas yra miręs : pokalbiai – tekstai – mąstymai / Antanas Saulaitis ; 

parengė Elvyra Kučinskaitė. – Vilnius : Aidai, 2003. – 262, [1] p. – ISBN 9955-445-74-2. 

 

Saulaitis, Antanas Vytautas. Slenkstis : pokalbiai su Antanu Saulaičiu / parengė „Mažosios studijos“ 

bendradarbė Jūratė Kuodytė. – Vilnius : Alma littera, 2013. – 164, [3] p. – ISBN 978-609-01-0887-1. 
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Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27, Albertas Vijūkas – Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / sudarė ir 

parengė Sigitas Narbutas. – 2009. – 503, [1] p. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. išnašose. 

 

Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 44, Jėzuitiškosios tradicijos paveldas = Jesuit tradition and its legacy / sudarė 

Živilė Nedzinskaitė. – 2017. – 284, [4] p. : faks. 

 

Šeškevičius, Antanas. Dienoraščiai : [kunigo jėzuito] dienoraštis lagery, apmąstymai / Antanas Šeškevičius 

; [sudarytoja Rožė Poškienė]. – Vilnius : Ciklonas, 2009. – 332 p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-9955-

880-49-3. 

 

Tėvas Jonas Bružikas, S.J. / [spaudai paruošė Br. Krištanavičius ; viršelis dailininko A. Kurausko]. – Čikaga 

: išleido Tėvai Jėzuitai, 1974. – 180 p. : iliustr., portr. 

 

Tėvo generolo Peter-Hans Kolvenbacho kelionė Lietuvoje ir Latvijoje : 1993.12.5-12 / [sudarė Jonas Boruta, 

Antanas Saulaitis]. – Vilnius : Lietuvos–Latvijos Jezuitų provincija, 1994. – 72 p. : iliustr.  

 

Tėvų jėzuitų mokslo įstaiga : [informacinis leidinys]. – [Kaunas : s.n., 1937]. – [4] p. : iliustr. 

 

Trilupaitienė, Jūratė. Jėzuitų muzikinė veikla Lietuvoje / Jūratė Trilupaitienė ; Kultūros ir meno institutas. 

– Vilnius : Muzika, 1995. – 221 p. : faks., nat. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 162-179. – Pavardžių r-klė: p. 

180-189. – ISBN 5-89970-073-4. 

 

Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576-1805 = Издания типографии Вильнюсской академии, 

1576-1805 : bibliografija / K. Čepienė, I. Petrauskienė. – Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų akademijos 

Centrinė biblioteka, 1979. – 540, [3] p., [8] iliustr. lap. : iliustr. 

 

Vilniaus akademijos spaustuvės šaltiniai XVI-XIX a. / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Irena 

Petrauskienė]. – Vilnius : Mokslas, 1992. – 392, [2] p. – Str. liet., it., lenk., lot. – ISBN 5-420-01049-6. 

 

Vilniaus jėzuitų gimnazija / [leidiniui medžiagą parinko ir parengė A. Gražulis ir s. E. Šicaitė]. – [Vilnius : 

Vilniaus jėzuitų gimnazija, 2000. – 20, [1] p. : iliustr. 

 

Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710–1723 metai = Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad 

anni 1723 septembrem exclusive / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė Irena Katilienė ; [tekstus iš 

lotynų kalbos vertė Irena Katilienė, Nadežda Malinauskienė, Birutė Žindžiūtė] ; [įvado autorė Eugenija 

Ulčinaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2004]. – 680, [1] p. : iliustr., faks. – ISBN 9955-584-54-8 (įr.) 

 

Vilnius – Jėzuitų akademija – Universitetas, 1579–1999 / Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija, Vilniaus 

universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvių katalikų mokslo akademija ; [redakcinė komisija: Jonas Boruta 

(pirmininkas), Sigitas Jegelevičius, Antanė Kučinskaitė]. – Vilnius : Katalikų akademija, 1999. – 127, [1] p. : 

iliustr., faks. – Specialus LKMA metraščio leidinys. – Str. liet., lot. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.  

 

Žmogus, akmuo ir laisvė : nepaprastasis Lietuvos miestelis Pašiaušė: vienuolynas, Kolegija, Laisvės 

paminklas ir kūrėjai / sudarytoja Jadvyga Karinauskytė-Kauneckienė. – 2-asis pakart. leid. – Šiauliai : Saulės 

delta, 2004 [i.e. 2017]. – 82, [1] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-8123-28-9. 

 

400 years anniversary for the Lithuanian Jesuit Province : [publication of the exhibition, Vilnius, May 21st. – 

November 30th, 2008 / editors of the publications: Neringa Markauskaitė, Lionginas Virbalas]. – [Vilnius : 

National Museum of Lithuania, 2008]. – 1 lankstinys (8 p.) : iliustr. 

 

Drzymała, Kazimierz. Działalność jezuitow wileńskich w XVI w. / K. Drzymała. – Bąkowice pod 

Chyrowem : Nakładem Zakładu Czcionkami drukarni J. Styflego w Przemyślu, 1936. – 43 p. 

 

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995 = Enciklopedija apie Jėzuitus 

Lenkijos ir Lietuvos žemėse, 1564–1995 = Encyclopaedia of information on the Jesuits on the territories of 

Poland and Lithuania, 1564–1995 / opracował Ludwik Grzebień. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-
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Pedagogiczna „Ignatianum“, 2004. – 882, [5] p. : iliustr., portr. – Pratarmė lenk., liet., angl. – Su bibliogr. ir 

r-kle. – ISBN 83-905004-4-2. 

 

Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940 : (monografia) / [zespół redakcyjny: Radosław 

Cybulski … et al.]. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, [1998]. – 521, [1] p. 

: iliustr. – Santr. angl., liet. – ISBN 83-87865-04-4. 

 

Ivinskis, Zenonas. Die Druckerei der Jesuiten in Vilnius und die ersten litauischen katholischen Bücher / 

Zenonas Ivinskis. – Roma : [s.n.], 1953. – [80] p. 

 

Iwanowski, Eustachy Antoni. Wspomnienia polskich czasów : dawnych i późniejszych. T. 1 / przez 

Eu…go Heleniusza. – We Lwowie : w komisie Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1894. – 461, [1] p. 

 

Kochanowicz, Jerzy. Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych / Jerzy Kochanowicz. – 

Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“, 2002. – 344 p. : 

faks., lent. – (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich ; t. 2) (Jezuickie Bursy Muzyczne w Polsce i 

na Litwie w XVII i XVIII Wieku ; cz. 1). – ISBN 83-7097-979-3. – ISBN 83-88209-43-4. 

 

Kochanowicz, Jerzy. Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych = The rules governing the Jesuit 

music seminaries / Jerzy Kochanowicz. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-

Pedagogiczna „Ignatianum“, 2002. – 142, [1] p. – (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich ; t. 8) 

(Jezuickie Bursy Muzyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII Wieku = Jesuit Music Seminaries in 

Poland and Lithuania during the 17th and 18th centuries ; cz. 2). – Tekstas lenk., lot. – Santr. angl. – 

Bibliogr.: p. 13-16. – R-klė: p. 131-137. – ISBN 83-7097-980-7. – ISBN 83-88209-44-2. 

 

Lechicki, Czesław. Jezuici i Skarga na dworze Zygmunta III / Czesław Lechicki. – Lwów : Nakładem 

autora, 1929. – 45 p. – Bibliogr. išnašose. 

 

Leise, Leo Vincent. Jesuit sites in Vilnius : a tour of historical and actual Jesuit locations in Vilnius, 

Lithuania / Leonas V. Leise. – Kaunas : Naujasis lankas, 2001. – 35, [1] p. : iliustr. – Angl. – ISBN 9955-03-

086-0. 

 

Liauksminas, Žygimantas. Ars et praxis musica ; Graduale pro exercitatione studentium ; Antiphonale ad 

psalmos / Sigismundus Lauxmin ; ed. Jūratė Trilupaitienė ; [tłumaczenia: Justyna Prusinowska, Tomasz 

Zymer]. – Faks. leid. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016. – LXVIII, [2], 165 p. : faks. – 

– ISBN 978-83-64003-72-1. 

 

Obirek, Stanisław. Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej obojga narodów (1564–1668) = 

Jesuit cultural activiteis in Poland – Lithuania (1564–1668) : próba syntezy / Stanisław Obirek. – Kraków : 

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996. – 65 p. – Santr. anglų. – ISBN 83-905004-7-7. 

 

Okóń, Jan. Na scenach jezuickich w dawnej Polsce : (rodzimość i europejskość) / Jan Okoń. - Warszawa : 

Wydawnictwo DiG, 2006. – 247, [1] p. : faks. – ISBN 83-7181-389-9. – ISBN 978-83-7181-389-4. 

 

Paluszkiewicz, Felicjan. Jezuici w Wilnie : dom nowicjatu i kościół  Świętego Ignacego / Felicjan 

Paluszkiewicz. – [Warszawa : Paluszkiewicz], 1994. – 16 p. : iliustr. 

 

Poplatek, Jan. Słownik Jezuitów artystów / Jan Poplatek , Jerzy Paszenda . – Kraków : Wydaw. 

Apostolstwa Modlitwy, 1972. – 298, [1] p., [1] portr. lap. : portr. 

 

Rostovskis, Stanislovas. Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem / Stanislao Rostowski ; 

recognoscente Joanne Martinov. – Parisiis : apud Victorem Palmé ; Bruxellis : apud G. Lebrocquy, 1877. – 

XV, [1], 507 p., [2] faks., žml. lap. : vinj. 

 

Siedemdziesięciopięciolecie Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie, Waszwa, 12 X 1997 : materiały z 

sympozjum. – Warszawa : Kontrast, [1998]. – 68 p. : iliustr. 
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Sygański, Jan. Działalność ks. Piotra Skargi T.J. na tle jego listów 1566–1610 : szkic historyczny / przez 

Jana Sygańskiego. – Kraków : nakładem Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego, 1912. – VIII, 139 p., [19] 

iliustr., portr. lap. 

 

Załęski, Stanisław. Czy Jezuici zgubili Polskę? / przez Stanisława Zalęskiego. – Wyd. 3-ie popr. – W 

Krakowie : nakładem Autora, 1883. – 527, [3] p. 

 

Любович, Николай Николаевич. К истории Иезуитов в литовско-русских землях в XVI в. / Н.Н. 

Любович. – Варшава : типография К. Ковалевского, 1888. – [30] p. 

 

Рєзанов, Володимир Іванович. Экскурс в область театра иезуитов : к истории русской драмы / В.И. 

Резанов. – Нежин : типография н-ков В.К. Меленевского, 1910. – VII, 464 p. 

 

*** 

Zakład naukowo-wychowawczy OO. Jezuitów w Winie pod wezwaniem św. Kazimierza : w roku szkolnym 

…. – [1922]–. 

 

DISERTACIJOS 

 

Bonda, Moreno. Jesuits' historiographic canon in the works of A. Wijuk-Koialowicz in the age of the 

historical revolution (1580–1661) = Jėzuitų istoriografinis kanonas A. Vijūko-Kojalavičiaus darbuose 

istorijos revoliucijos laikotarpiu (1580–1661) : doctoral dissertation : humanities, history (05 H) / Moreno 

Bonda ; Vytautas Magnus University, the Lithuanian Institute of History. – Kaunas : Vytauto Didžiojo 

universiteto leidykla, 2011. – 181, [1] p. – ISBN 978-9955-12-666-9. 

 

Bonda, Moreno. Jėzuitų istoriografinis kanonas A. Vijūko-Kojalavičiaus darbuose istorijos revoliucijos 

laikotarpiu (15801661) = Jesuits' historiographic canon in the works of A. Wijuk-Koialowicz in the age of 

the historical revolution (1580–1661) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 

H) / Moreno Bonda ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas. – Kaunas : Vytauto 

Didžiojo universiteto leidykla, 2011. – 38, [1] p. 

 

Daukšienė, Ona. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija [Rankraštis] : daktaro disertacija : 

humanitariniai mokslai, filologija (04 H), lietuvių literatūra (H 5903) / Ona Daukšienė. – Vilnius, 2014. – 

152 p.  

 

Daukšienė, Ona. Religious poetry of Mathias Casimirus Sarbievius = Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 

religinė poezija : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H), Lithuanian literature (H 

5903) / Ona Daukšienė ; Vilnius University, Institute of Lithuanian Literature and Folklore. – Vilnius : 

[Vilnius University], 2014. – 36 p. 

 

Markauskaitė, Neringa. Construction activities of Lithuanian Jesuit province: Vilnius professed house 

church of St. Casimir in the 17th - 18th centuries = Lietuvos jėzuitų provincijos statybinė veikla: Vilniaus 

profesų namų Šv. Kazimiero bažnyčia XVII–XVIII amžiais : summary of doctoral dissertation : humanities, 

art criticism (03 H) / Neringa Markauskaitė ; Vilnius Academy of Fine Arts. – Vilnius : Vilniaus dailės 

akademijos leidykla, 2004. – 49, [2] p. 

 

Markauskaitė, Neringa. Lietuvos jėzuitų provincijos statybinė veikla: Vilniaus profesų namų Šv. 

Kazimiero bažnyčia XVII–XVIII amžiais [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, 

menotyra (03 H) / Neringa Markauskaitė. – Vilnius, 2004. – 2 t.  

T. 1. – Vilnius, 2004. – 142 lap. – Bibliogr.: lap. 106-119 (286 pavad.) 

T. 2. – Vilnius, 2004. – 109 lap. : iliustr. 
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RANKRAŠČIAI 

 

Zenono Ivinskio rankraščių fondas. – 1908–1971 

II: Mokslo darbai, paskaitos, pranešimai 

882: Nežinomas P. Skargos laiškas Jėzuitų generolui apie Lietuvos religinę būklę : laiško publikacija 

su trumpu komentaru [Rankraštis] / Zenonas Ivinskis. – Kaunas, [1938]. – 3 lapo. – Spausdinta: Athenaeum, 

1938, t. 9, sąs. 1. – Autografas su pataisymais, mašinraštis. 

Apie katalikybės būklę Lietuvoje XVI a. 

 

IV: Korespondencija. – 1920–1942 

1113: [Laiškai Zenonui Ivinskiui] [Rankraštis] / Benediktas Apdryska. – Kaunas, 1925, 1937.XII.27. – 

3 lap., 3 lšk. – Autografai, autografuotas mašinraštis. 

Dėl galimybių apsigyventi jėzuitų namuose, Z.Ivinskiui studijuojant; patarimai profesijos pasirinkimo 

klausimais ir kt. 

 

1171: [Laiškai Zenonui Ivinskiui] [Rankraštis] / Antanas Kučinskas. – Marijampolė – Kaunas, 

Kaušėnai, 1924.X.23–1935.V.6. – 26 lap., 17 lšk., 7 vokai. – Autografai. 

Dėl savo straipsnio monografijai „Vytautas Didysis“ rašymo; prašo literatūros temai „Švietimas iki 

jėzuitų panaikinimo“; apie Marijampolės ateitininkų, pavasarininkų veiklą. 

 

VI: Kitų asmenų, organizacijų medžiaga. – 1655–1942 

1388: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorijai] [Rankraštis] / [Surinko Konradas Lerkis 

(Lerch)]. – [1927–1933]. – 7 lap. – Autografai. 

Jėzuitų mokyklos Lietuvoje, jų statistika. 

 

1389: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorijai. Vilniaus jėzuitai] [Rankraštis] / [Surinko 

Konradas Lerkis (Lerch)]. – [1927–1933]. – 49 lap. – Autografai. 

Bendra apžvalga; Vilniaus naujokynas; Vilniaus kolegija; korespondencijos dėl Vilniaus kolegijos 

įsteigimo; profesų (išpažinėjų) namai; apaštališkieji darbai; maras Vilniuje; tikybinės Vilniaus sąjungos. 

 

1390: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorijai. Kauno jėzuitai] [Rankraštis] / [Surinko 

Konradas Lerkis (Lerch)]. – [1927–1933]. – 54 lap. – Autografai. 

Kaunas XVI–XVIII a. šaltiniuose. 

 

1392: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorijai. Kauno jėzuitai] [Rankraštis] / [Surinko 

Konradas Lerkis (Lerch)]. – [1927–1933]. – 13 lap. – Autografai. 

Kaunas apie 1640; kazokų ir švedų karai. (1655–1660); kolegijos, rezidencijos atstatymas (1660–

1670). 

 

1393: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorija. Kauno jėzuitai] [Rankraštis] / Paruošė 

Konradas Lerkis (Lerch)]. – [1927–1933]. – 13 lap. – Autografai. 

Kauno jėzuitų mokyklos, mokinių skaičiai ir sodalicija XVII–XVIII a. 

 

1394: [Paruošiamoji medžiaga Lietuvos jėzuitų istorijai. Kauno jėzuitai] [Rankraštis] / [Surinko 

Konradas Lerkis (Lerch)]. – [1927-1933]. – 16 lap. – Autografai. 

Mūrinė jėzuitų kolegija; Jėzuitų bažnyčia (1666–1759); Kauno namai ir bažnyčia. 

 

1424: Annales Provinciae Lithuaniae Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 56 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos. 

Lietuvos jėzuitų 1615–1643 m. analai. 

 

1426: Historia seu Succincta narratio de Origine ac Functatione Collegij Vilnensis Societatis Jesu 

[Rankraštis]. – [1930]. – 13 lap. – Rankraštinių dokumentų kopijos. 

Vilniaus jėzuitų kolegijos įkūrimo ir veiklos istorija arba aprašymas. 1569–1611 m. 

 

1431: Historia Collegii Akademici Vilnensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 42 lap. – 

Rankraštinių dokumentų kopijos, su protarpiais. 
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Vilniaus jėzuitų kolegijos akademijos 1737–1769 m. istorija. 

 

1436: Annuae Domus Professa Vilnensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 152 lap. – 

Rankraštinių dokumentų kopijos, su protarpiais. 

Vilniaus jėzuitų išpažinėjų namų 1641–1729 m. metraščiai. 

 

1437: Historia Domus Probationis Vilnensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 129 lap. – 

Rankraštinio dokumento kopijos, su protarpiais. 

Vilniaus jėzuitų naujokyno namų 1650–1786 m. istorija. 

 

1443: Historia Residentiae Caunensis Societatis Jesu; Historia Collegii Caunensis Societatis Jesu 

[Rankraštis]. – [1930]. – 107 lap. – Rankraštinių dokumentų kopijos, su protarpiais, įrišta. 

Kauno jėzuitų rezidencijos ir kolegijos 1600–1769 m. istorija. 

 

1444: Annuae Collegii Caunensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 89 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos, su protarpiais, įrišta. 

Kauno jėzuitų kolegijos 1646–1768 metraščiai. 

 

1445: Historia Collegii Crosensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 90 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos, su protarpiais; įrišta. 

Kražių jėzuitų kolegijos 1611–1710 m. istorija. 

 

1446: Historia Collegii Crosensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 106 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos, įrišta. 

Kražių jėzuitų kolegijos 1711–1769 m. istorija. 

 

1447: Annuae Collegii Crosensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 98 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos, su protarpiais, įrišta. 

Kražių jėzuitų kolegijos metraščiai. 1634–1710 m. 

 

1448: Annuae Collegii Crosensis Societatis Jesu [Rankraščiai]. – [1930]. – 47 lap. – Rankraštinių 

dokumentų kopijos, įrišta. 

Kražių jėzuitų kolegijos metraščiai, 1711–1742 m. 

 

1449: Annuae Collegii Crosensis Societatis Jesu ; Historia Missionis Tylzensis Societatis Jesu. Annuae 

Missionis Tylzensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 44 lap. – Rankraštinių dokumentų kopijos, 

įrišta. 

Kražių jėzuitų kolegijos metraščiai, Tilžės jėzuitų misijų istorija ir metraščiai, 1743–1769 m. 

 

1450: Annuae Litterae Collegii Possauiensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 100 lap. – 

Rankraštinių dokumentų kopijos, įrišta. 

Pašiaušės jėzuitų kolegijos metraščiai, 1654–1767. 

 

1451: Historia Collegii Possauiensis Societatis Jesu [Rankraštis]. – [1930]. – 118 lap. – Rankr. dok. 

kopijos, su protarpiais, įrišta. 

Pašiaušės jėzuitų kolegijos 1661–1769 m. istorija. 

 

1452: [Kražių jėzuitų kolegijos ir bažnyčios, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir jėzuitų akademijos 

(universiteto), Šv. Kazimiero bažnyčios ir profesų namų Vilniuje pastatų XVII a. I pusės planai]. 

[Rankraštis]. – [1929–1930?]. – 10 lap. – Rankr. dok. Fotokopijos. 

Dokumentų originalai saugomi Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje. 

 

JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. – 1502–1911 

I: Politinio pobūdžio, valstybės ir vietinių valdžios organų valdymo dokumentai. – 1553–1871 

24: [LDK konfederacijos kanceliarijos raštas pagal ATR Seimo ir konfederacijos maršalkos Mykolo 

Jeronimo Radvilos įsakymą dėl jėzuitų turtų išpardavimo] [Rankraštis]. – Varšuva, 1774.III.30. – 2 lap., 1 

dok. – Spaudinio fragmentas. 
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II: Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. – 1502–1911 

2: Apytalaukis, Kauno pavietas. – 1523–1892 

152: [Keičiamų žemės sklypų sąrašas, 1642.X.29 sudarytas Kauno pavieto pakamariui Kristupui 

Šiukštai keičiant sklypus su jėzuitų misijos prie Apytalaukio bažnyčios Kauno paviete žemėmis, perleidžiant 

žemes bažnyčiai ] [Rankraštis]. – s.l., [XVIII a. ?]. – 1 lap. – Rankraštinis nuorašo nuorašas. 

 

153: [Kauno pavieto pakamario Kristupo Petro Šiukštos (Szukszta) apsikeitimo žemėmis raštas,  

perduodant žemes jėzuitų misijai prie Apytalaukio bažnyčios Kauno paviete pagal brolio Petro Šiukštos 

testamentą] [Rankraštis]. – Apytalaukis, 1642.X.31. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštinis originalas su 4 

antspaudais. 

3: Aristava, Kauno pavietas. – 1577–1889 

407: [Naugarduko gorodnyčiaus Jono Bakanovskio (Bakanowski) raštas, kuriuo Naugarduko jėzuitų 

kolegijai dovanoja Astravo dvarą Naugarduko vaivadijoje su Rūdnios miesteliu] [Rankraštis]. – 1712.II.23. – 

4 lap., 1 dok. – Rankraštis restauruotas 2010 m. – Rankraštinis nuorašas. 

 

18: Kaunas. – 1666–1820 

1220: [Kauno jėzuitų rezidencijos vyresniojo kun. Dominyko Narbuto teisėjui Saliamonui Zabielai 

(Zabieło) duotas pakvitavimas, kad šis sumokėjo velionio Kauno pavieto žemės teisėjo Mikalojaus 

Kudrevičiaus (Kudrewicz) vienuolynui paskirtus 100 lenkiškų auksinų] [Rankraštis]. – Kaunas, 1691.III.28. 

– 1 lap. – Rankraštinis originalas su antspaudu. 

 

1234: [Kauno jėzuitų bažnyčios ir vienuolyno turto dokumentai] [Rankraštis]. – Vilnius ir kt., 

1774.V.23–VIII.17. – 9 lap., 7 dok. – Rankraštinis originalas, išrašas, nuorašai. 

Edukacinės komisijos pirmininko vyskupo I. J. Masalskio raštas Kauno jėzuitų kolegijos liustratoriams 

apie panaikinto jėzuitų ordino turto Kaune realizavimą; dokumentų, daiktų sąrašai; A. Pamarnackio, 

paėmusio bažnyčios sidabrą išvežti į Varšuvą , pakvitavimas. 

 

1235: [Infliantų kanauninko, Kauno mokyklų rektoriaus kun. Mikalojaus Veličkos (Wieliczko) raštas, 

kuriuo Kauno buvusiai jėzuitų bažnyčiai užrašo 14000 lenkiškų auksinų ir 385 raudonuosius auksinus] 

[Rankraštis]. – Kaunas, 1783.VI.12. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštinis 1828.II.6 išrašas iš Kauno pavieto žemės 

teismo knygų. 

 

1249: [Vincento Dovydavičiaus (Dawidowicz) laiškas iš buvusio jėzuitų vienuolyno Kaune 

neišaiškintam asmeniui] [Rankraštis] / Vincentas Dovydavičius. – Kaunas, 1829.IX.23. – 2 lap., 1 lšk. – 

Rankraštinis originalas. 

Teiraujasi apie asmenį, į kurį turėtų kreiptis atgauti skolą pagal adresato mirusio brolio obligaciją 

 

41: Pašėtė, Ukmergės pav. – 1673–1905 

2500: [Jurgio Blinstrubo iš Tauvilo skundas Žemaičių seniūnijos teismui bajorais Jurgiu Petkevičiumi, 

Songaila ir kitais asmenimis, kurie, žinant Kražių jėzuitams, užpuolę nuomojamus Viduklės, Pašiaušės, 

Užumedžių dvarus ir ūkius] [Rankraštis]. – Raseiniai, 1653.II.19. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. išrašas iš 

Žemaičių sen. teismo kn. 

 

2501: [Kauno pav. teismo šaukimas Samueliui Blinstrubui pagal LDK provincijolo kun. Jokūbo 

Ugovskio, Vilniaus universiteto rektoriaus Grigaliaus Šionhofo, jėzuitų skundus dėl padarytų nuostolių 

Vilniaus vaivadijos Dūkštų, Panerių ir Žemaičių seniūnijos Pašiaušės, Barstyčių, Viduklės dvarams] 

[Rankraštis]. – Kaunas, 1653.XI.10. – 1 lap. – Rankr. orig. 

 

2502: [Šaukimas į Žemaičių žemės teismą LDK jėzuitų provincijolui Jokūbui Ugovskiui, Vilniaus 

jėzuitų akademijos rektoriui Grigaliui Šionhofui, Kražių kolegijos rektoriui Andriui Gruževskiui byloje su 

Samueliu ir Jurgiu Blinstrubais iš Kulvos dėl Elžbietos Beinartienės-Blinstrubienės fundacijos jėzuitams iš 

Pašiaušės dvaro Kražių paviete, Viduklės dvaro Viduklės paviete] [Rankraštis]. – Raseiniai, 1653.XI.15. – 1 

lap. – Rankr. nuorašas. 

 

2503: [Samuelio Blinstrubo ir jo žmonos Halškos Vizgirdaitės-Beinartienės-Blinstrubienės byla su 

Pašiaušės kolegijos jėzuitais dėl velionio LDK iždininko Stanislovo Beinarto, Pašiaušės bažnyčios 
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fundatoriaus, palikimo iš Pašiaušės, Viduklės, Barstyčių dvarų] [Rankraštis]. – s. l., 1654.III.13–

1663.VIII.18 (?). – 8 lap., 6 dok. – Rankr. nuorašai, išrašai iš Žemaičių sen. teismo kn. 

 

III: Archivalija. – 1467–1894 

3157: [Vilniaus universiteto rektoriaus Vladislovo Daukšos išduotas pažymėjimas jėzuitui Hilarijui 

Ivanovičiui ir Kazimierui Pšeciševskiui, vykstantiems pas gimines iš Vilniaus į Žemaitiją] [Rankraštis]. – s. 

l., 1729.III.18. – 1 lap. – Rankr. orig. 

 

3179: [Jėzuitų vienuolio, Infliantų kanauninko Stanislovo Rostovskio byla su giminėmis dėl dvarų ir 

kito turto] [Rankraštis]. – s. l., [17-]. – 1 lap. – Spaud. su rankr. prier. 

 

 

Lietuvių emigrantų fondas. – 1911–2009 

X: Prancūzijos lietuvių bendruomenės dokumentai. – 1939–2009 

404: [Interviu su Dubingių klebonu, jėzuitu Antanu Šeškevičiumi, kuris 1970 m. buvo nuteistas, nes 

mokė vaikus katekizmo] / Antanas Šeškevičius, Lietuvių katalikų misija Prancūzijoje. – Paryžius, 1971.III. – 

4 lap., 1 dok. – Multipl. mašinr. 

Apie katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje, katalikišką vaikų švietimą. 

 

Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. 

XI: Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 

67: Sluckas 

1287 : [Mozyriaus taurininko Antano Oskierkos santuokos su Vitebsko stalininkaite Ona Grabovska 

sutarties išrašas iš Slucko evangelikų reformatų bažnyčios metrikų knygų]. – Sluckas, 1716.IX.16. – 1 lap. – 

Rankraštinis išrašas. 

Lap. kt.p. – 1723.V 22 kun. Kanoto (Kannota ?) laiško Naugarduko senjorui išrašas – praneša, kad 

buvo atvykęs Mozyriaus maršalkos įgaliotas jėzuitas. 

 

82: Švobiškis 

1547 : [Susirašinėjimas ir bylos tarp Adomo Kazimiero Kosciuškos (Kosciuszka) ir Kražių jėzuitų 

kolegijos medžiaga dėl pabėgusių valstiečių ir padarytų abipusių nuostolių atlyginimo]. – Vilnius, Alsėdžiai, 

Linkuva, kt., 1712–1713, 1718. – 28 lap., 16 dok. – Rankraštiniai dokumentų originalai, patv. antsp., 

nuorašai. 

 

86: Vilnius 

1689 : [Adomo Tolvaišos (Talwoisz) laiškas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios pamokslininkui 

kun. Pogoželskiui (Pogorzelski) apie Vilniaus akademijos studentų jėzuitų ruošiamą evangelikų bažnyčios 

užpuolimą ir jo (Tolvaišos) pastangas sutrukdyti tą užpuolimą]. – Rykantai, 1619.IV.29. – 1 lap. – Su antsp. 

– Rankraštinis dokumento originalas. 

 

1691 : [Vilniaus magistrato laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai, kuriame užtikrinama, kad 

Vilniaus miestiečiai ir jėzuitų kolegijos studentai nesiims smurto veiksmų prieš evangelikus]. – Vilnius, 

1619.IX.5. – 2 lap., 1 dok. – Yra Vilniaus magistrato antsp. – Rankraštinis dokumento originalas. 

 

1693 : [Vilniaus evangelikų reformatų laiškas Vilniaus vyskupui Eustachijui Valavičiui, pranešantis 

apie Vilniaus jėzuitų kolegijos studentų įvykdytą evangelikų bažnyčios užpuolimą, pamokslininkų 

sumušimą; ragina laikytis tvarkos]. – Vilnius, 1623.V.4. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštinio dokumento 

juodraštis. 

 

1708 : [Vilniaus paseniūnio Jarošo Sorokos skundas prieš jėzuitų kolegijos studentą kun. Gorševskį 

(Gorszewski), užpuolusį su savo draugais Aleksandro Sarkovskio namą ir paėmusį į savo privatų kalėjimą 

keletą žmonių]. – 1636.XI.6. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštinis išrašas iš Ašmenos seniūnijos pilies teismo 

knygų. 

 

1725 : [Vilniaus pav. teismo vaznių Jono Kasinsko ir Jono Šukštulo kvitas dėl Trakų klebono 

Benedikto Vainos ir kitų aukštų dvasininkų atsisakymo vykdyti LDK Vyr. Tribunolo dekretą byloje dėl 
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Vilniaus akademijos jėzuitų sudegintos Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios]. – Vilnius, 1591.VI.25. – 2 

lap., 1 dok. – Patvirtinta antspaudu. – Rankraštinis išrašas iš LDK Vyr. Tribunolo aktų knygų. 

 

1728 : [LDK Vyr. Tribunolo raštas Lenkijos karaliui, kuriame skundžiamasi, kad į teismą nestoja 

Vilniaus jėzuitų kolegijos rektorius Alabianas Garsija ir studentai, įtariami padegę Vilniaus evangelikų 

reformatų bažnyčią]. – Vilnius, 1591.VII.5. – 2 lap., 1 dok. – Patvirtintas antspaudu. – Rankraštinis 

dokumento originalas. 

 

1750 : [Vilniaus evangelikų reformatų skundas prieš Vilniaus jėzuitų akademijos rektorių Petrą 

Kitnovskį, kitus jėzuitus bei miestiečius ir Vilniaus magistratą, kurie 1682.IV.2 anksti rytą užpuolė 

evangelikų reformatų bažnyčią, ją apiplėšė ir sugriovė]. – 1682.V.9. – 6 lap., 1 dok. – Antspaudas 

neįžiūrimas. – Rankraštinis išrašas iš LDK Vyr. Tribunolo aktų knygų. 

 

1753 : [Vilniaus vaivadijos teismų vaznio Samuelio Zbinskio vietos apžiūros protokolas po 1682 m. 

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios sunaikinimo]. – Vilnius, 1682.VIII.6. – 2 lap., 1 dok. – 

Rankraštinis išrašas iš LDK Vyr. Tribunolo aktų knygų. 

Rašte nurodyta, kad jėzuitų įvykdyto užpuolimo metu Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia prie 

Trakų vartų, kiti pastatai sulyginti su žeme, turtas išgrobstytas, o mirusiųjų kūnai išmėtyti iš karstų ir 

apvogti. 

 

1755 : [Vilniaus evangelikų reformatų skundai karaliui ir LDK pareigūnams dėl jėzuitų organizuoto 

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios sunaikinimo 1682 metais, karaliaus Jono III Sobieskio raštas 

Vilniaus miesto magistratui ir kita]. – [Vilnius], 1682. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštiniai nuorašai. 

 

1757 : [Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco laiškas evangelikams reformatams]. – Varšuva, 

1683.II.13. – 1 lap. – Rankraštinis dokumento originalas. 

Paneigia jam pateiktus kaltinimus, esą jis liepęs jėzuitams sunaikinti evangelikų reformatų bažnyčią 

Vilniuje. 

 

1761 : [Karaliaus paskirtų komisarų šaukimas į teismą Šv. Jono bažnyčios bei Vilniaus akademijos 

jėzuitams ir kitiems Vilniaus katalikams dėl sunaikintos Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios]. – 

Vilnius, 1686.II.8. – 2 lap., 1 dok. – Rankraštinis nuorašas. 

 

1762 : [Karaliaus paskirtų komisarų šaukimas į teismą Vilniaus akademijos jėzuitams dėl įvykdyto 

1682.IV.2 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir jos turto sunaikinimo]. – Vilnius, 1686.II.8. – 1 lap. – 

Rankraštinis dokumento originalas, patv. komisarų parašais. 

 

1764 : [Karaliaus Jono III Sobieskio mandatai LDK evangelikų reformatų atstovui Jonui Kaminskiui, 

Ašmenos vaiskiui, ir kitiems Vilniaus evangelikams reformatams stoti prieš karaliaus teismą byloje su 

Vilniaus jėzuitais ir kitais katalikais dėl Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios sunaikinimo ir kitų 

nusikaltimų]. – Vilnius, 1686.II.9– III.22. – 3 lap., 3 dok. – Rankraštiniai nuorašai. 

 

1766 : [Komisarų teismo dekretas LDK evangelikų reformatų byloje su Vilniaus akademijos jėzuitais, 

magistratu ir kitais asmenimis, apiplėšusiais ir sunaikinusiais evangelikų reformatų bažnyčią, esančią 

Vilniuje, už Trakų vartų]. – Vilnius, 1686.IV.2. – 40 lap., 2 dok. – K. J. Sapiegos, A. Kotovičiaus antspaudai. 

– Rankraštiniai nuorašai, patv. Vilniaus vaivados, LDK lauko etmono Kazimiero Jono Sapiegos, Vilniaus 

vyskupo kun. Aleksandro Kotovičiaus parašais. 

 

1767 : [Komisarų teismo dekretas LDK evangelikų reformatų byloje su Vilniaus akademijos jėzuitais, 

magistratu ir kitais asmenimis, apiplėšusiais ir sunaikinusiais evangelikų reformatų bažnyčią, esančią 

Vilniuje, už Trakų vartų]. – Vilnius, 1686.VII.29. – 20 lap., 1 dok. – Rankraštinis išrašas iš LDK Vyr. 

Tribunolo aktų knygų. 

 

1769 : [Karaliaus Jono III Sobieskio raštas, patvirtinantis jo skirtų komisarų dekretą Vilniaus 

evangelikų reformatų bažnyčios byloje su Vilniaus akademijos jėzuitais ir kitais, apiplėšusiais ir 

sunaikinusiais evangelikų reformatų bažnyčią, esančią Vilniuje, už Trakų vartų]. – Vilnius, 1688.IV.22. – 4 
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lap., 2 dok. – LDK mažasis antspaudas. – Rankraštinis dokumento originalas, patv. Jono III Sobieskio 

parašu, su prier.; rankraštinis nuorašas 

 

XIV: Įvairūs kiti dokumentai, rankraščiai 

2009 : Pamiętnik Jana Cedrowskiego…[Radvilų dvariškio Jono Cedrovskio parašytas gyvenimo 

aprašymas]. – XVII a. (po 1682 m.). – 6 lap., 1 dok. – XIX a. rankraštinis nuorašas 

J. Cedrovskio, jo šeimos svarbiausios gyvenimo datos, tarnyba pas LDK arklidininką Boguslavą 

Radvilą, minimas 1655 m. karas su Maskva, 1682 m. jėzuitų organizuotas Vilniaus evangelikų reformatų 

bažnyčios sudeginimas, kt. Originale yra proanūkio Kristupo Mackevičiaus (Mackiewicz) 1682 m. piešta 

Vilniaus? evangelikų reformatų bažnyčia. 

 

Pavienių dokumentų rinkinys. – 1565–2014 

[Livonijos kanauninko, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios klebono kun. Mikalojaus Veličkos 

(Wieliczko) testamentas ] [Rankraštis]. – Kaunas, 1793.IX.22. – 6 lap., 1 dok. – Prov.: Bibliotheca Seminarii 

Samogitiensis (LNB:F130-132//16/2914). – Metropolijos kunigų seminarijos biblioteka Kaune (LNB:F130-

132//16/2914). – Rankraštinis 1794.III.11 išrašas iš Kauno pav. žemės teismo knygų, patv. antsp., raštininko 

Adomo Svirskio (Swirski) parašu. Įrišta. 

Testamentu savo kilnojamąjį turtą ir pinigus palieka bažnyčiai, artimiesiems, knygas atiduoda jėzuitų 

kolegijos bibliotekai. 

 

Compendium totius juris Soc. Jesu [Rankraštis]. – XVII a. – 179 lap., 1 dok. – Rankraštinis nuorašas, 

įrišta odos viršeliais. 

Jėzuitų ordino nuostatai: apie išpažinčių klausymą, atgailą, pastoraciją; vienuolynų vidaus tvarka, 

kolegijos, mokomieji dalykai, dėstymas, studentų atestavimas, kt. 

 

Pliaterių giminės archyvas. – 1640–1936 

2: Pliaterių giminės valdos. – 1640–1923 

2.3: Pliateriai, Ziberkai Infliantuose; bylos dėl baudžiauninkų. – 1640–1829 

114 : [Infliantų (Livonijos) kunigaikštystės teismų dekretai, šaukimai į teismo posėdžius, apklausos 

protokolai ir kiti dokumentai Juozapo Zyberko bylose su Daugpilio kunigais jėzuitais, Darata Vezel, 

leitenantu Bokumu ir kitais asmenimis dėl pabėgusių baudžiauninkų [Rankraštis]. – Dunaburgas (Daugpilis), 

Ryga, 1728.IX.21–1776.V.30. – 18 lap., 13 dok. – 4 antsp. – Rankr. dok. orig., rankr. išrašai ir nuorašai iš 

Infliantų (Livonijos) kunigaikštystės žemės teismo knygų. 

 

VILNIAUS KAPITULOS DOKUMENTŲ FONDAS. – Vilnius, 1535–1901 

II: BAŽNYTINIŲ IR KITŲ VALDŲ DOKUMENTAI. – 1535–1901 

AUNUVĖNAI (Ownowiany), Dubėnai, Minaičiai, Vaišlaukis, Šatrija, Beržanai (Birżany), Kipgirė, 

Užgumiltai, Krumseliai, Tausolėnai (Towsolany), Leiteliai, Žagorai, Rubėnai (Rubiany), Vaiguva, 

Merešlėnai, Dvešeniatai, Kurai, Dyrvėnai. – 1599–1678 

521 : [Registruojamas ir transumuojamas Jono Rudaminos testamentas, kuriuo prašoma palaidoti jį 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčios (Vilniuje) koplyčioje; savo vaikams ir anukams jis užrašo Aunuvėnų 

(Ownowiany), Dubėnų (Dubiany), Dvešeniatų ((?), Dweszeniaty) dvarus, Merešlėnų (Mereszlany), Kurų 

((?), Kury) palivarkus, namą Lukiškėse (Vilniuje (?)), prekes, brangenybes, pinigus; Vilniaus konventų 

bernardinams, jėzuitams, pranciškonams, Švč. Trejybės ligoninei (kuria pats pastatė) skiriami pinigai] 

[Rankraštis] / Jonas Rudamina (Jan Rudomina). – S.l., 1599.VIII.29. – 7 lap., 2 dok. – Rankr. išrašo iš 

Vilniaus m. [juridinių bylų] nuor., nuor. [XVIII a.] 

 

BAREIKIŠKĖS (Boreykowszczyzna, Jagiełłowszczyzna, Jagiełłowo, Chodorowo, Boreykiszki), 

Juodiškės (Czarna), Voičiunai (Woyczany); žr. taip pat Jarmališkės. – 1521–1810 

537 : [Šaukimas į teismą Jablonovkiams, Giecevičiams, kun. Kazimierui Jurazai ir kitiems Vilniaus 

kolegijos jėzuitams, kun. Bernardui Fronckevičiui ir kitiems Vilniaus konvento pranciškonams bei 

bernardinėms, Mykolui Tukalai ir jo žmonai byloje su Albrechtu Mintautu Čyžu dėl Juodiškių (Czarna), 

Sadūniškių, Lipkų (?), Jogailovščyznos (Bareikiškės) valdų žemės ribų; teismo vaznio paliudijimas apie 

šaukimo įteikimą] [Rankraštis]. – S.l., 1752.V.24, VI.2. – 1 lap. – Rankr. orig. 

 

BRAŠEVIČIAI (Braszewicze), Chomskas, Sanava, Simonavičai, Kolpienica, Zabiežas; žr. taip pat 

Leipūnai. – 1641–1837 
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586 : [Bresto jėzuitų kolegijos rektoriaus M. Himelriko laiškas Vilniaus kapitulai] [Rankraštis] / 

Mykolas Himerlikas (Michaël Himmelryk). – S.l., 1772. – 2 lap., 1 lšk. ir 1 vokas. – Pašto antsp. – Autogr. 

Dėl Braševičių dvaro žemės ribų atstatymo bei abipusių pretenzijų patenkinimo. 

 

588 : [Kunigaikščio Antano Radvilos laiškas Vilniaus kapitulai] [Rankraštis] / Antanas Radvila. – 

Brasta, 1772.IX.8. – 2 lap., 1 lšk. ir 1 vokas. – Antsp. (ant voko). – Autogr. 

Prašo paremti Brastos jėzuitų kolegijos rektorių, jų ir Vilniaus kapitulos bendroje byloje su kitais 

asmenimis. 

 

HORVOLIS (Horwol), Polonna, Obolcai; žr. taip pat Janoviecas. – 1728 

696 : [Registruojamas ir transumuojamas Vilniaus konvento jėzuito, kun. Aleksandro Savickio raštas, 

kuriuo Vilniaus kapitulos labui atsisakoma 1250 auksinų, garantuotų Horvolo valda, Rečycos pav.] 

[Rankraštis] / Aleksandras Savickis. – Vilnius, 1728.V.21. – 4 lap., 1 dok. – Antsp. – 1728.V.25 rankr. 

išrašas iš LDK Vyr. tribunolo knygų. 

 

JARMALIŠKĖS (Jarmaliszki), Kijonys, Zasčiūnai, Zaščevičiai, Papiškės, Peteša, Rukainiai, Kena 

Zbrožkovščyzna, Bareikiškės (Boreykowszczyzna), Vociunai arba Šankopolė, Migūnai, Svironys, Dukeliai, 

Paliepiai, Juodiškės [et al.]; Vilniaus konvento pranciškonai; žr. taip pat Liepynai, Udelas, Vilūniškės. – 

1597–1841 

 

716 : [Registruojami ir transumuojami Vilniaus vaiv. teismo vaznių raštai, kuriais Vilniaus kolegijos 

jėzuitai kaltinami, įsakę užpulti Vilniaus vaiv. teismo vaznį Mikalojų Miklaševičių, vykusį į jėzuitų 

nuosavybę – Akmenytės valdą Vilniaus konvento pranciškonų bylos su jėzuitais dėl Kijonių k. valstiečių 

susigrąžinimo reikalais; paliudijama, apžiūrėjus nukentėjusiojo sužalojimus] [Rankraštis]. – S.l., 1625.V.11, 

1625.V.12. – 4 lap., 1 dok. – Antsp. – 1625.V.14 rankr. išrašas iš Vilniaus vaiv. pilies knygų. 

 

735 : [LDK Vyr. teismo sprendimas Vilniaus kapitulos, dominykonų, pranciškonų ir jėzuitų konventų, 

LDK artilerijos generolo Kazimiero Leono Sapiegos ir kitų asmenų tarpusavio byloje dėl Juodiškių (Czarna 

Taszlikowszczyzna z folw. Weysztorowskim) valdos žemės ribų pažeidimo bei nuostolių padarymo] 

[Rankraštis]. – S.l., 1737.IX.10. – 10 lap., 1 dok. – Rankr. nuor. 

 

741 : [Šaukimas į LDK Vyr. tribunolą Dominykui Savanievskiui, Sofijai Chrebtovičiūtei 

Savanievskienei (z Chrebtowiczow Sawaniewska), Albrechtui Čyžui, Aleksandrui Horainai, Stanislovui 

Bronišui, Juozapui Mašovskiui, Vilniaus konventų jėzuitams, karmelitams, bazilijonams, bernardinėms, 

Pranciškai Pociejienei byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl padarytų nuostolių (Jarmališkių ir 

Kijonių palivarkams (?)) atlyginimo; teismo vaznio paliudijimas apie šaukimo įteikimą, paliudijimo 

registravimo pakvitavimas] [Rankraštis]. – S.l., 1744.VII.1–1744.IX.1. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. orig. 

 

763 : [Šaukimas į LDK Vyr. tribunolą Albrechtui Mintautui Čyžui, vysk. Aleksandrui Horainai, kun. 

Stanislovui Bronišui ir Juozapui Mašovskiui, Vilniaus konventų jėzuitams, karmelitams, dominykonams, 

bazilijonams, bernardinėms, Kenos dv. valdytojui Kazimierui Bohuševičiui, Jokūbui Olenkevičiui, 

Pranciškai Chaleckytei Pociejienei (z Chaleckich Pociejowa) byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl 

Jarmališkių ir Kijonių palivarkų, Mildziejų, Bareikiškių (Boreykowszczyzna), Dubrovos žemės sklypų 

pasisavinimo, žemės ribų pažeidimo, nuostolių padarymo; dėl Petro, Antano, Stanislovo Velkšnių 

priklausomybės; teismo vaznio paliudijimas apie šaukimo įteikimą; paliudijimo registravimo pakvitavimas] 

[Rankraštis]. – S.l., 1750.VIII.4–1750.VIII.13. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. orig. 

 

775 : [LDK Vyr. tribunolo sprendimai Vilniaus konvento pranciškonų byloje su Vilniaus vaiskiu 

Albrechtu Mintautu Čyžu, LDK vaiskiu Dominyku Savanievskiu, vysk. Aleksandru Horaina, Vilniaus 

klebonu Juozapu Mašovskiu, Vilniaus kancleriumi, kun. Stanislovu Bronišu, Vilniaus konventų jėzuitais, 

karmelitais, dominykonais, bazilijonais, bernardinėmis, augustijonais, Jokūbu Olenkevičiumi, Pranciška 

Chaleckyte Pociejene (z Chaleckich Pociejowa) (dėl Jarmališkių ir Kijonių palivarkų, Mildziejų, Bareikiškių 

(Boreykowszczyzna) ir Dubrovos žemės sklypų, miškų pasisavinimo, žemės ribų pažeidimo; dėl Petro, 

Antano ir Stanislovo Veikšnių priklausomybės, kt.] [Rankraštis]. – S.l., 1751.IX.7, 1752.VI.13. – 24 lap., 2 

dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo antsp. (2). – Rankr. orig. 
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781 : [Teismo vaznio raštas, kuriuo jis paliudija, apžiūrėjus Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitų 

nuosavybės Verbuškių valdos valstiečiais padarytus nuostolius Vilniaus konvento pranciškonų nuosavybei 

Kijonių palivarkui; paliudijimo registravimo pakvitavimas, registruojamas ir transumuojamas tas pats 

paliudijimas] [Rankraštis]. – S.l., 1755.XII.9. – 3 lap., 2 dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo ir Vilniaus 

vaivados [Mykolo] Kazimiero Radvilos antsp. – Rankr. orig., 1755.XII.11 išrašas iš Vilniaus vaiv. pilies 

knygų. 

 

782 : [Registruojamas Vilniaus konvento pranciškono, kun. Pranciškaus Samiščos raštas, kuriuo jis 

kaltina Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitus, Verbuškių valdos savininkus, Kijonių valdos miškų iškirtimu, 

žemės ribų ženklų sugadinimu, kitų nuostolių pranciškonų valdai padarymu] [Rankraštis]. – S.l., 

1755.XII.12. – 2 lap., 1 dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo ir Vilniaus vaivados Mykolo Kazimiero Radvilos 

antsp. – Rankr. išrašas iš Vilniaus vaiv. pilies knygų. 

 

784 : [Šaukimas į Gardino pakamario Tadeušo Jundzilo teismą Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitams 

byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl Verbuškių ir Kijonių valdų žemės ribų ženklų sugadinimo ir 

pašalinimo; teismo vaznio paliudijimas apie šaukimo įteikimą] [Rankraštis]. – S.l., 1756.V.10, 1756.V.14. – 

3 lap., 2 dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo antsp. – Rankr. orig., 1756.V.15 išrašas iš Vilniaus vaiv. pilies 

knygų. 

 

786 : [Vilniaus konvento pranciškonų nuosavybės Kijonių valdos žemės ribų su Vilniaus novicjato 

jėzuitų kolegijos nuosavybe Verbuškių valda aprašymas] [Rankraštis]. – S.l., 1756.V.28. – 4 lap., 2 dok. – 

Rankr. nuor. 

 

797 : [Šaukimas į LDK Vyr. tribunolą Aleksandrui Horainai, Adomui Antipai (Ancypa), Vilniaus 

konventų jėzuitams, karmelitams, dominykonams, bazilijonams, Antanui Bukatui (Bukaty), Jonui Horainai, 

kitiems asmenims byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl Kijonių, Jarmališkių palivarkų žemės ribų 

pažeidimo, miško išpjovimo, smuklės Zasčiūnų kaime neteisėto pastatymo; teismo vaznio paliudijimas apie 

šaukimo įteikimą, registruojamas ir transumuojamas tas pats paliudijimas, paliudijimo registravimo 

pakvitavimas] [Rankraštis]. – S.l., 1770.XI.9, 1770.XI.21. – 4 lap., 2 dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo ir 

Vilniaus vaivados Karolio Stanislovo Radvilos antsp. – Rankr. orig., 1770.XI.21 išrašas iš Vilniaus vaiv. 

pilies knygų. 

 

799 : [Kauno pav. teismo vaznio (Antano Milevskio) raštas, kuriuo jis paliudija, kad apžiūrėjo Vilniaus 

konvento pranciškonų nuosavybei, Kijonių ir Jarmališkių palivarkams, aplinkiniais kaimynais padarytus 

nuostolius (miško iškirtimas, laukų nupjovimas, medienos bei šieno pasisavinimas, kt.); registruojamas ir 

transumuojamas tas pats paliudijimas] [Rankraštis]. – S.l., 1771.VII.29, 1771.VIII.3. – 3 lap., 2 dok. – Rankr. 

orig., išrašo iš Vilniaus vaiv. pilies knygų nuor. 

Minimi: Karolis Radvila, Brigita Radvilaitė Solohubienė (z Radziwiłłow Sołohubowa), Lokucijevskis, 

Karamovska, Čyžas, Vilniaus konvento bernardinai, Vilniaus kolegijos novicjato jėzuitai. 

 

804 : [Smolensko pakamario Adomo Visogierdo raštas, kuriuo jis Vilniaus vaiv. žemės teisėjui 

Pranciškui Čyžui, Ašmenos stovyklavininkui Adomui Lokucijevskiui, Vilniaus konvento pranciškonams, 

jėzuitams, Vilniaus kapitulai, Goranainių vysk. Aleksandrui Horainai, Konstancijai Čechovičiūtei 

Horainienei (z Czechowiczow Horainowa), Petihorskio karininkui Juozapui Kozielui praneša apie 

Pranciškaus Čyžo bylos su Konstancija Milevskyte Tukailiene (z Milewskich Tukayłowa), Monika 

Tukailaite (Tukayłowna), Horainomis, Vilniaus konvento pranciškonais ir kitais kaimynais svarstymo 

terminą; teismo vaznio paliudijimai apie pranešimo įteikimą] [Rankraštis]. – S.l., 1771. – 2 lap., 1 dok. – 

Rankr. nuor. 

 

806 : [Šaukimai į Smolensko vaiv. pakamario Adomo Visogierdo teismą Vilniaus konvento 

dominykonams, jėzuitams, karmelitams, bernardinėms, bazilijonams, Rudaminos klebonui Adomui Antipai 

(Ancypa), Vilniaus vaiv. Karoliui Radvilai, Jonui ir kitiems Horainams, Vilniaus kapitulos kancleriui 

Antanui Bukotui, Vilniaus vaiv. žemės teisėjui Pranciškui Čyžui, Lokucijevskiams, kitiems asmenims byloje 

su Vilniaus konvento pranciškonais dėl Kijonių, Jarmališkių, Zasčiūnų, Bareikiškių valdų žemės, miško 

sklypų, pievų pasisavinimo, valstiečio užmušimo ir kt.; teismo vaznio paliudijimai (vienas – registruojamas 

ir transumuojamas) apie šaukimų įteikimą bei paliudijimų registravimo pakvitavimai] [Rankraštis]. – S.l., 
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1771.IX.16–1772.V.15. – 12 lap., 4 dok. – Vilniaus vaiv. žemės teismo antsp. – Rankr. orig., išrašas iš 

Vilniaus vaiv. žemės knygų. 

 

808 : [LDK Vyr. tribunolo sprendimas Vilniaus konvento pranciškonų byloje su Giranainių vysk. 

Aleksandru Horainu, Vilniaus ir Rudaminos klebonu Adomu Antipa, Vilniaus konventų jėzuitais, 

karmelitais, dominykonais, bazilijonais, Konstancija Čechovičiūte Horainiene (z Czechowiczow 

Horainowa), Martynu Oskierka, Pranciškumi Čyžu, kitais asmenimis dėl Jarmališkių, Kijonių valdų žemės 

ribų pažeidimo, nuostolių padarymo] [Rankraštis]. – S.l., 1771.X.20. – 4 lap., 1 dok. – Antsp. – Rankr. 

išrašas iš LDK Vyr. tribunolo knygų. 

 

809 : [Transumuojamas Vilniaus konvento pranciškonų bylos su Vilniaus konvento bazilijonais ir 

Vilniaus kolegijos jėzuitais dėl Kijonių palivarko Čupurniškių, Skripiškių, Popolcų laukų nupjovimo, šieno 

pasisavinimo, kitų nuostolių padarymo trumpas turinys] [Rankraštis]. – S.l., 1771.X.23. – 1 lap. – Vilniaus 

vaiv. žemės teismo antsp. – Rankr. išrašas iš Vilniaus vaiv. žemės teismo protokolų. 

 

810 : [Vilniaus konvento pranciškonų replika jų byloje su Verbuškių valdos savininkais, Vilniaus 

konvento jėzuitais dėl Kijonių valdos žemės ribų pažeidimo, žmonių užpuolimo, nuostolių padarymo, kt.] 

[Rankraštis]. – S.l., [po 1771.X.23]. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. juodr. 

 

818 : [Smolensko vaiv. pakamario Adomo Visogierdo raštas, kuriuo jis Vilniaus konvento 

pranciškonams ir jų valdų (Jarmališkių, Kijonių) kaimynams (Čyžams, Horainoms, Vilniaus konvento 

bazilijonams, bernardinėms, jėzuitams, Lokucijevskiams, kt.) praneša apie savo atvykimą minimų asmenų 

tarpusavio bylos dėl žemės ribų sprendimui; teismo vaznio paliudijimas apie pranešimo įteikimą, 

registruojamas ir transumuojamas tas pats paliudijimas, paliudijimo registravimo pakvitavimas] [Rankraštis]. 

– S.l., 1772.III.9, 1772.III.13. – 4 lap., 2 dok. – Antsp. – Rankr. orig., išrašas iš Vilniaus vaiv. žemės knygų. 

 

820 : [Vilniaus konvento pranciškonų bylos su Geranainių vyskupu, Vilniaus archidiakonu Aleksandru 

Horainu, Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitais, Vilniaus vaiv. žemės teisėju Pranciškumi Čyžu, Vilniaus 

konvento bazilijonais dėl Kijonių palivarko užpuolimo trumpas turinys] [Rankraštis]. – S.l., 1772.III.23, 

1772.IV.3. – 1 lap. – Rankr. įšrašo iš Vilniaus vaiv. pilies protokolų nuor. 

 

824 : [Šaukimas į Smolensko vaiv. pakamario Adomo Visogierdo teismą Aleksandrui Horainui 

(Rukainiai), Vilniaus konvento bazilijonams (Svironys), Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitams (Verbuškės), 

Pranciškui Čyžui (Juodiškės) byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl Kijonių ir Jarmališkių valdų 

žemės ribų pažeidimo, padarytų nuostolių atliginimo; teismo vaznio paliudijimai apie šaukimų ir arešto kvitų 

įteikimą, paliudijimų registravimo pakvitavimai, registruojamas ir transumuojamas paliudijimas] 

[Rankraštis]. – S.l., 1772.IV.7–1772.V.6. – 7 lap., 3 dok. – Vilniaus vaiv. pilies teismo ir Vilniaus vaivados 

Karolio Stanislovo Radvilos antsp. – Rankr. orig., 1772.IV.14 išrašas iš Vilniaus vaiv. pilies knygų. 

 

825 : [Šaukimas į Smolensko vaiv. pakamario Adomo Visogierdo teismą Vilniaus konvento 

pranciškonams byloje su Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitais dėl jų valdos (Verbuškės) žemės ribų 

pažeidimo] [Rankraštis]. – Vilnius, 1772.IV, 1772.V.6. – 1 lap. – Rankr. orig. 

 

830 : [Vilniaus konvento pranciškonų bylos su Pranciškumi Čyžu (Juodiškės, Juodlaukis), vysk. 

Aleksandru Horainu (Rukainiai), Vilniaus konvento bazilijonais (Svironys, Zbrožkovščyzna, Šankopolė arba 

Kena), Vilniaus kancleriu Antanu Bukačiu (Bukaty; Tribėlai), Vilniaus konventų bernardinėmis (Kena) ir 

jėzuitais (Verbuškės) dėl Kijonių valdos žemės ribų turinys] [Rankraštis]. – S.l., [po 1772.V.11]. – 22 lap., 1 

dok. – Rankr. orig. (?). 

 

863 : [Vilniaus konvento pranciškonų bylos su Pranciškumi Čyžu, Vilniaus konvento jėzuitais ir 

bazilionais bei kitais kaimynais dėl Jarmališkių, Kijonių, Zasčiūnų valdų žemės ribų (kt.) 1771 m. pakamario 

teismo sprendimo apeliacijos punktų sąrašai] [Rankraštis]. – S.l., 1773.X.18. – 23 lap., 5 dok. – Rankr. orig., 

nuor., juodr. 

 

884 : [LDK Vyr. tribunolo 1785 ir 1786 m. sprendimais paskirtų teismo maršalkos ir komisarų raštas, 

kuriuo jie praneša apie savo paskirimą Vilniaus konvento pranciškonų, dominikonų, jėzuitų, bernardinių, 

karmelitų, Lokucijevskių, Horainų, Tadeušo Vonzovskio (Wązowski), Martyno Oskierkos, kitų asmenų 
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tarpusavio bylos dėl jų valdų Vilniaus vaivadijoje žemės ribų sprendimui; teismo vaznio paliudijimas apie 

pranešimo įteikimą; paliudijimo registravimo pakvitavimas; registruojamas ir transumuojamas tas pats 

paliudijimas] [Rankraštis]. – S.l., 1787.VI.6. – 3 lap., 2 dok. – Antsp. – Rankr. nuor., orig., 1787.VI.8 išrašas 

iš Vilniaus vaiv. žemės knygų. 

 

907 : [1522–1755 m. teisminių ir kitų dokumentų sąrašai Vilniaus konvento pranciškonų byloje su 

Vilniaus konvento bernardinėmis ir novicjato kolegijos jėzuitais dėl Kijonių, Kenos, Verbuškių valdų žemės 

ribų] [Rankraštis]. – S.l., [XVIII a.]. – 6 lap., 3 dok. – Rankr. orig. 

 

908 : [Vilniaus konvento pranciškonų reikalavimų sąrašai byloje su kaimyninių valdų savininkais 

(Čyžu, Vilniaus arkidiakonija, kun. Bukatu, Vilniaus konventų bazilionais, jėzuitais, karmelitais, 

dominikonais, Nemėžio totoriais, kt.) dėl Kijonių ir Jarmališkių valdų žemės ribų] [Rankraštis]. – S.l., 

[XVIII a.]. – 4 lap., 2 dok. – Rankr. juodr. 

 

JUODIŠKĖS (Czornoie, Czarna), Pultoroščyzna; žr taip pat Bareikiškės, Ciundziai, Jarmališkės, 

Juodlaukis, Kena. – 1589–1796 

1009 : [Vilniaus vaiv. žemės teismo pirmininko Pranciškaus Čyžo bylos su jo valdų kaimynais 

(Vilniaus konvento pranciškonais, Vilniaus kapitula bei Vilniaus jėzuitų noviciato kolegija dėl Juodiškių 

palivarko žemės ribų) 1508–1751 m. dokumenų sąrašas] [Rankraštis]. – S.l., [1766]. – 8 lap., 1 dok. – Rankr. 

orig. 

 

JUODLAUKIS (Czarnopolany), Verbuškės, Ručkovščyzna, Lulovščyzna; žr. taip pat Jarmališkės, 

Juodiškės. – 1599–1672 

1031 : [Vilniaus vaiv. Juodlaukio (Czarnopolany; Čyžo nuosavybė) ir Verbuškių (Wierzbuszki; 

Vilniaus jėzuitų noviciato vienuolyno nuosavybė) valdų žemės ribų aprašymas] [Rankraštis]. – S.l., [1772]. – 

4 lap., 1 dok. – Rankr. nuor. (?). 

 

KENA (Zbrožkovščyzna, Bohuševščyzna, Giedraiciovščyzna, Šankopolė), Zopovičiai, Čepurniškės, 

Voičanai, Kosinas; žr. taip pat Jarmališkės, Tribėlai, Giedraitėliai, Papiškės. – 1540–1760 

1130 : [Kenos valdos 1520–1755 m. dokumentų sąrašas Vilniaus konvento bernardinių byloje su 

Šumsko konvento dominykonais, Vilniaus konvento pranciškonais ir jėzuitais dėl Kenos valdos užpuolimų, 

žemės sklypų pasisavinimo, nuostolių padarymo] [Rankraštis]. – S.l., [po 1755]. – 4 lap., 1 dok. – Rankr. 

nuor. 

 

MAIŠIAGALA, Bagdoniškės, Pamusė, Buivydai. – 1572–1833 

1238 : [Kotrynos, Lauryno, Ievos ir Onos Kozuchovskių raštas, kuriuo jie Maišiagalos bažnyčios Švč. 

Trejybės altoriui užrašo Bagdoniškių valdą su visu turtu (garantuoja 150 liet. grąšiais) ir perduoda Vilniaus 

jėzuitų kolegijos globai] [Rankraštis]. – Vilnius, 1572.X.2. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. nuor. [XVIII a.]. 

 

MUSNINKAI, Lukiškės, Mackiškės, Kazliškės, Gainikai (Goyniki); žr. taip pat Sporos. – 1684–1771 

1300 : [Šaukimai į LDK Vyr. tribunolą Mykolui ir Pranciškui Podbereskiams, Jurgiui Potockiui ir 

Konstancijai Podbereskytei Zamoiskienei Potockienei (z Podbereskich Zamoyska Potocka), Stanislovui, 

Mateušui ir kitiems Bialozorams, Vilniaus novicjato kolegijos jėzuitams, Vilniaus konventų dominikonams, 

karmėlitėms ir kitiems asmenims byloje su Vilniaus konvento pranciškonais dėl Aleksandro ir Petronelės 

Podbereskių 5000 lenk. auksinų skolos; teismo vaznio paliudijimai apie šaukimų įteikimą; paliudijimų 

registravimo pakvitavimas] [Rankraštis]. – S.l., 1725.IV.6–1727.VII.[18]. – 3 lap., 2 dok. – Rankr. orig. 

 

PELYŠOS (Pelisze), Troškūnai, Šimonys, Anykščiai, Falkovičiai, Pyrkovičiai, Kašyrų Kamienis [et 

al.]. – 1685–1706 

1393 : [Ukmergės taurininko Petro Pancežynskio testamentas, kuriuo jis prašo palaidoti jį jėzuitų arba 

bernardinų bažnyčiose (?) ir aukoja 200 auksinų mišioms; savo žmonai užrašo visą (savo) turtą, o jos vedybų 

atveju, skiria jai 1500 auksinų iš Piurkovičių (Pyrkovičių) valdos, o savo vaikams, globojamiems brolio Jono 

Pancežynskio – visą turtą; bei taip pat nurodo persiūti rūbus ir perduoti bažnyčiai, vaikams, parduoti Pelyšų 

valdą, sutvarkyti skolų reikalus – sumokėti broliui 50 talerių, garantuotų Paluikų valda, kt.] [Rankraštis] / 

Petras Pancežynskis. – Kašyrų Kaminis (Kamień Koszyrski), 1685.VII.20. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. orig. 
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STOŠANAI (Stoszany), Mutkovičiai arba Novosielai (Mutkowicze alias Nowosiele), Hidra, Astravas, 

Koračinas (Koraczyn), Pinskas. – 1743 

1516 : [Įvairių asmenų paliudijimų protokolai LDK etmono Mykolo Servacijaus Korybuto 

Višnioveckio byloje su Pinsko kolegijos jėzuitais dėl Višnioveckio valdos valstiečių, kuriuos Karačino (?) 

miške užpuolė Stošanų (?) k. valstiečiai] [Rankraštis]. – S.l., 1743. – 7 lap., 2 dok. – Rankr. nuor. 

 

VARŠUVA (Warszawa). – 1649–1741 

1700 : [N asmens raštas, kuriuo patvirtinama Vilniaus Vyr. teisėjo, Varšuvos kanauninko, grafo 

Sapiegos sutartis su pulkininkiene Mariana de Fontenay dėl namo Varšuvoje už jėzuitų (?) kolegijos 

bažnyčios nuomos metams už 500 baltojo sidabro timpų] [Rankraštis]. – Varšuva, 1731.IX.29. – 2 lap., 1 

dok. – Rankr. orig. (?). 

 

VIDZINIČIAI (Widzinicze). – 1750 

1704 : [Registruojamas ir transumuojamas Sofijos Šyškaitės Nieviarovičienės (z Szyszkow 

Niewiarowiczowa) testamentas, kuriuo ji sunėnui Jonui Šyškai užrašo Vidziničių (Widzinicze) valdą, Oršos 

pav., su visu kilnojamu ir nekilnojamu turtu bei įpareigoja jį (J. Šyšką) sumokėti likusias jos, jos vyro 

(Marcijono Nieviarovičiaus), sūnaus (Antano Nieviarovičiaus) skolas ir įvairiems vienuolių konventams bei 

asmenims skirtus pinigus] [Rankraštis]. – Vidziničiai (Widzinicze), 1750.IX.9. – 8 lap., 1 dok. – Antsp. (ø 

4,5x4,0 cm). – 1750.XI.12 rankr. išrašas iš Oršos pav. pilies knygų. 

Minimi: Juozapas Druckis Lubeckis, Oršos konventų jėzuitai, pranciškonai, dominykonai, bernardinai, 

Polocko konvento pranciškonai, Juozapas ir Mykolas Nieviarovičiai [et al.] 

 

Rūdninkai (Rudniki). – 1601–1700 

2013 : [Registruojamas ir transumuojamas Šv. Kazimiero bažnyčios klebono Jono Jamialkovskio 

raštas, kuriuo jis savo ir visų Vilniaus jėzuitų (prie Šv. Kazimiero bažnyčios) vardu parduoda Ukmergės 

pakamarienei Kotrynai Radziminskaitei Fronckevičiūtei Raiskienei (Radziminska Fronckiewiczowna 

Rayska) mūrinį namą Rūdninkų g., Vilniuje, už 1000 kapų liet. grąšių] [Rankraštis]. – Vilnius, 1626.VII.15. 

– 2 lap., 1 dok. – Antsp. (ø 3,3 cm). – 1626.VII.16 rankr. išrašas iš LDK Vyr. tribunolo knygų 

 

Vokiečių g. (ul. Niemiecka); žr. taip pat Vingriai. – 1642– 

2212 : [Jėzuitų kun. Andriaus Florijono Pomiano Pežarskio (Pomean Peżarski) raštas, kuriuo jis savo 

motinai Kotrynai Fonderfletaitei Pežarskienei (Fonderfletowna Pezarska) perduoda jam priklausančią 

mūrinio namo Vokiečių g., Vilniuje, dalį] [Rankraštis] / Andrius [Florijonas] Pomianas Pežarskis. – S.l., 

1708. – 2 lap., 1 dok. – Rankr. orig. 

 

Vilniaus vienuolijų ir kitų bažnytinių įstaigų dokumentai. – 1599– 

Augustinai, bazilionai, bernardinai [et al.]. – 1599–1898 

2341 : [Vilniaus jėzuitų vaistinės vaistų, nuo 1724 m. kovo 3d. iki balandžio 11 d. paimtų kun. 

Kielpinskiui, apyskaitą] [Rankraštis]. – S.l., 1724.VI.29. – 1 lap. – Rankr. orig. 

 

Pranciškonai. – 1605– 

2378 : [Registruojamas ir transumuojamas Vilniaus vaiv. teismo vaznio raštas, kuriuo jis paliudija, kad 

Vilniaus konvento pranciškonų prokuratoriui įteikė pranešimą dėl Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Zigmanto Vazos sprendimo minimų pranciškonų byloje su Vilniaus konvento jėzuitais (prie Šv. 

Kazimiero bažnyčios) nevykdymo bei abiejų suinteresuotų pusių pas karalių atvykimo] [Rankraštis]. – 

Vilnius, 1628.III.30. – 1 lap. – Antsp. (2,0x2,2 cm). – Defekt.: įplyšimai. – Rankr. išrašas iš Vilniaus vaiv. 

pilies knygų. 

 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. – 1500–1943 

XII: Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. – [1500–1943] 

479: [Jono Koscialkovskio (Joan Kosciałkowski), Liudviko Ivanausko (Ludovicus Iwanowski), 

Stanislovo Bobano (Stanislaus Boban) ir kitų  jėzuitų eiliuoti religiniai tekstai] / Jonas Koscialkovskis (Joan 

Kosciałkowski), Liudvikas Ivanauskas (Ludovicus Iwanowski), Stanislovas Bobanas (Stanislaus Boban) et 

al. [Rankraštis]. – s. l., s. a. – 15 lap. – Rankr. 
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VAIZDO ĮRAŠAI 

 

Kauno jėzuitų gimnazija. Ad majora natus sum … [Vaizdo įrašas] = … gimęs kilnesniems tikslams … : 

2011–2012 / filmą kūrė: Alvydas Rakauskas, Emilija Sluškonytė, Milda Adamonytė, Ieva Keliauskaitė, 

Simona Jurčiukonytė. – Kaunas : Kauno jėzuitų gimnazija, 2012. – 1 vaizdo diskas (DVD) (90 min.) : stereo, 

gars., spalv. (PAL)  

 

Senieji Lietuvos vienuolynai [Vaizdo įrašas] = Ancient monasteries of Lithuania : [dokumentinių filmų 

ciklas]. T. 6, Vilniaus jėzuitų kolegija = Vilnius Jesuit College / scenarijaus autorius Liudas Jovaiša ; 

režisierius Valdas Babaliauskas ; prodiuserė Teresa Zibolienė ; operatorius Audrius Zelenius ; diktorius 

Algimantas Butvilas. – 2009. – 1 vaizdo diskas (DVD) (60 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. – 

Koment. ant vaizdo disko dėklo ir vaizdo įrašo titrai liet. ir angl. – ISBN 978-9955-854-59-3 
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