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Šis mokslinių straipsnių rinkinys „Dangiškieji globė-
jai, žemiškieji mecenatai“ yra sudarytas Vilniaus dai-
lės akademijos Dailėtyros institute 2010 m. gegužės 
13–14 dienomis vykusios mokslinės konferencijos 
pagrindu. Konferencija buvo skirta nušviesti Lie-
tuvos kultūros ir Bažnyčios istorijai svarbius meno 
mecenatystės ir patronažo reiškinius, jų tarpusavio 
sąveikos formas. siekta išplėsti Lietuvos dailės ir kul-
tūros istorijos reiškinių tyrimus, suaktualinti ir iš 
užmaršties prikelti atskirų globėjų vardus, aptarti jų 
reikšmę Lietuvos kultūrai. 

rinkinyje moksliniai straipsniai suskirstyti į ke-
lis reikšmingus diskursus. Pirmo skyriaus „Knyga 
kaip mecenatystės forma“ publikacijos susijusios su 
knyga, kaip viena ankstyvųjų mecenatystės formų. 
senovės romoje gyvenęs politikas ir rašytojas Gajus 
Cilnijus Mecenatas garsėjo kaip menų ir poezijos 
rėmėjas; nuo jo vardo kildinamas mecenatystės reiš-
kinys. čia spausdinamas straipsnis apie rankraštinės 
knygos mecenatus, aptariamos Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB) saugo-
mos seniausios knygos, nurodomi mecenatai, globoję 
LDK rankraštinės knygos kultūrą. Kitame tyrime 

PrATArMĖ

atskleidžiamas mecenatystės fenomenas renesanso 
kultūroje per lotyniškai rašiusių poetų kūrybą. 

Baroko kultūra iškėlė visai kitą šventųjų ir me-
cenatų reikšmę. Kaip juos tinkamai pagerbti buvo 
mokama LDK jėzuitų mokyklose. Publikuotame 
straipsnyje aptariami pagrindiniai mecenatų ir šven-
tųjų vaizdavimo modeliai, kuriais buvo remiamasi 
kuriant proginę poeziją. Baroko epocha sureikšmino 
mecenatą, ne tik remiantį dailę ir kultūrą, bet ir įvai-
riais būdais įamžinantį patį save. Vienu ryškiausiu 
barokinės mecenatystės pavyzdžių LDK yra Pažaislio 
architektūros ansamblis. straipsnyje atskleidžiama 
šio ansamblio sumanytojo ir fundatoriaus Kristupo 
zigmanto Paco šeimos į(si)amžinimo istorija, taip 
pat pirmą kartą publikuojami Krokuvos archyve 
surasti sarkofagų eskizai. Baroko epochoje suaktua-
lėjo šventųjų gerbimas. rinkinyje publikuojamas 
straipsnis, kuris nagrinėja pamaldumo šventiesiems 
valdovams reikšmingumą: Lietuvos globėjas šv. Ka-
zimieras lyginamas su kitų valstybių globėjais. Kele-
tas autorių skyrelyje „Naujo šventojo šviesa“ tyrinėja 
ir šiame leidinyje pristato naująjį XVII a. LDK kan-
kinį Juozapatą Kuncevičių. Pirmas impulsas tyrinėti 
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šv. Juozapato Kuncevičiaus šaltinius buvo inspiruotas 
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, 2008 m. 
parėmusio mokslininkų grupės projektą „Šv. Juoza-
pato Kuncevičiaus portretas: XVII amžiaus šaltiniai“ 
(sutarties Nr. T-05/08, vad. Jolita Liškevičienė). Šis 
projektas leido plačiau pažvelgti į šio asmens gy-
venimą, surasti naujų iki šiol menkai pažintų lite-
ratūrinių ir ikonografinių šaltinių, išsiaiškinti kai 
kuriuos Lietuvos kultūrai reikšmingus faktus. Šiame 
rinkinyje yra pateikti tyrimai, kuriuose nagrinėjami 
kai kurie opinio sanctitatis aspektai istoriniuose ir 
literatūriniuose pal. Juozapato gyvenimo šaltiniuo-
se, šventasis kankinys iškeliamas kaip Kristaus ir 
kitų šventųjų atspindys, publikuojami ankstyvieji 
šventojo atvaizdai ir loca sancta aspektu aptariama 
jo kulto formavimosi vieta. rinkinyje pirmą kartą 

skelbiamas vyskupo Motiejaus Valančiaus surašytas 
palaimintojo Juozapato gyvenimas. 

Glaudus dangiškojo patrono ir tikinčiojo santykis 
atskleidžiamas skyrelyje „Šventųjų globa tikinčiųjų 
kasdienybėje“. Jis itin ryškus liaudiškojo pamaldumo 
formose. Šioje dalyje publikuojami tyrinėjimai apie 
liaudiškąjį šv. Onos įvaizdį Žemaičių vyskupystėje, 
šventųjų globėjų atvaizdus Lietuvos antkapiniuose kry-
žiuose, apie Šv. Onos bažnyčios Vilniuje restauravimą 
ir tikinčiųjų indėlį į naują bažnyčios išvaizdą. 

Mokslinių straipsnių rinkinyje atsispindi dviejų – 
patronažo ir mecenatystės – reiškinių koreliacijos: at-
skleisti nauji šventųjų kulto raiškos Lietuvos kultūroje 
aspektai, parodyta globėjų gerbimo tradicija, pateikti 
šventųjų ikonografijos pavyzdžiai ir iki šiol nežinoti 
dailės mecenatystės faktai.

sudarytoja dr. Jolita Liškevičienė 
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This collection of articles “Celestial Patrons and Ter-
restrial Benefactors” is based on a scientific conference 
which took place in Vilnius Art Academy’s Art his-
tory Institute on the 13th and 14th of May, 2010. The aim 
of this conference was to shed light on the phenomena 
of art patronage which bore significance upon the his-
tory of Lithuanian culture and the Church. It was also 
aimed at expanding the scope of research into Lithua-
nian art and its cultural history, and at restoring to life 
the names of specific patrons and discussing their sig-
nificance to Lithuanian culture.

The articles in this collection are divided into sepa-
rate important discourses. The publications contained 
in the first chapter “The Book as a form of Patronage” 
are related to the idea that the book was one of the 
earliest forms of patronage. Gaius Cilnius Maecenas, 
a writer and politician who lived in ancient rome, was 
famous for his support of arts and poetry; it was from 
his name that the phenomenon of patro nage was de-
rived. This chapter presents an article on the patrons 
of the manuscript book which presents an overview 
of the oldest books kept in The wroblewski Library 
of the Lithuanian Academy of sciences and indicates 

the identity of the patrons of manuscript book culture 
in the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The other 
study shows how the phenomenon of patro nage in 
the renaissance culture is revealed through the work 
of poets writing in Latin.

The culture of the Baroque presented a completely 
different definition of saints and patrons. The Jesuit 
schools of the GDL taught how they were supposed 
to be properly honoured. One of the published artic les 
outlines the main examples of patron and saint depic-
tion that were referred to when creating occasional 
poetry. The epoch of the Baroque placed emphasis on 
patronage that not only supported art and culture but 
also perpetuated itself in manifold ways. One of the 
brightest examples of Baroque patronage in the GDL 
is the architectural ensemble of Pažaislis. One of the 
articles in this publication reveals the story of how one 
of this ensemble’s funders – Krzystof zygmunt Pac – 
had his family’s name immortalized. The sketches of 
the sarcophagi discovered in Krakow’s archive are pre-
sented here for the first time. During the epoch of the 
Baroque the veneration of saints became even more 
urgent. This collection includes an article which analy-

fOrEwOrD
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ses the significance of piety towards the ruler saints: 
the Lithuanian patron st. Casimir is compared to the 
patrons of other states. In the chapter called “The Light 
of a New saint” some authors discuss and present the 
new 17th century martyr of the GDL Josaphat of Po-
lotsk (Kuntsevych). The first impulse to investigate 
the sources of Bl. Josaphat Kuntsevych was provided 
by the Lithuanian state science and studies founda-
tion, which in 2008 supported the project of a group 
of scientists “The Portrait of Josaphat Kuntsevych: the 
sources of the 17th Century” (Contract Nr. T-05/08, 
Project Manager Jolita Liškevičienė). This project al-
lowed wider research to be carried out into the life 
of this individual. This led to the discovery of new 
and hitherto poorly investigated literary and icono-
graphical sources, and the elucidation of some facts 
important to the culture of Lithuania. This collection 
of articles also presents analytical research into some 
of the opinio sanctitatis aspects of the historical and 
literary sources of Bl. Josaphat’s life, and the martyr 
saint is presented as the reflection of Christ and other 
saints. The early images of the saint are published and 

the place that the formation of his cult holds within 
the context of loca sancta is discussed. In this collec-
tion of articles the life of Blessed Josaphat of Polotsk, 
as written down by the Bishop Motiejus Valančius, is 
published for the first time.

The close connection between patron and believer 
is revealed in the chapter “The Patronage of saints in 
Everyday Life of Believers”. This becomes especially 
vividly expressed through the forms of folk piety. 
This chapter presents research into the folk image of 
st. Anne in the samogitian Diocese, the images of 
saint patrons on Lithuanian tombstone crosses, the 
restoration of st. Anne’s church in Vilnius, and the 
contribution of the believers to its renewal. 

This collection of scholarly articles reflects the 
correlations that exist within the phenomenon of 
patronage: new aspects of the cult of the saints in the 
culture of Lithuania are revealed, the tradition of the 
veneration of patrons is illustrated, and the examples 
of the saints’ iconography and unknown facts of art 
patronage are presented.

Editor Dr. Jolita Liškevičienė


