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treèiajame „Lietuviðkosios Kronikos“ leidime nurodyta, kad Giedrius, Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Traidenio brolis (XIII a. pab.)
pastatydino pilá ir pavadino jà „Giedraièiai“, ir priëmë kunigaikðèio (Prince) Giedraièio titulà.
Giedraièiai priklausë retai lietuviø kunigaikðèiø giminei, kurios
dalis atstovø anksti tapo bajorais. Taip ið jø atsirado bajoriðkoji
Bylimino ðaka, kuri toliau ðakojosi. Pabrëþdamas lietuviðkà Giedraièiø kilmæ, Henrikas Lovmianskis juos kildino ið „kunigø“ grupës, vadinamosios „nobiles“ /14/. H. Lovmianskio nuomone, kunigaikðèiø Giedraièiø giminë, kaip ir Lietuvos karaliaus Mindaugo,
kunigaikðèiø Alðëniðkiø bei kitø, yra kilusi ið kunigaikðèiø pirmtakø, gentiniø baltø vadø. Giedraièiai Lietuvoje dar buvo gana garsûs
ir XIX a. – 1863 m. sukilime pasiþymëjo net penki Giedraièiai.

KUNIGAIKÐTIS JURGIS GIEDRAITIS

6 pav. Kunigaikðtis Jurgis Giedraitis

(Atkelta ið 19 p.)
Þemaitijoje iniciatorius, lietuviðkosios raðtijos rëmëjas, Naujojo
Testamento vertëjas /12/.

GIEDRAIÈIØ

GIMINËS KILMË

Giedraièiai save kildina ið Lietuvos metraðtyje minimo legendinio kunigaikðèio Giedriaus, kuris buvæs aðtuntojo Lietuvos didþiojo
kunigaikðèio Traidenio brolis /7/. Giedraièiø genealoginë linija ateinanti ið Kentauro herbo per Þivinbudà (Giriø), jo sûnus Kukovaitá ir
Utená, vëlesnæ kartà: Ðventaragá – Gerimantà – Galiginà – Trobiø,
vieno ið pastarøjø palikuoná – Romanà iki plaèios gerai þinomø:
Alðio – Giedriaus – Daumanto – Traidenio ir maþiau þinomø: Borzo – Lesio – Sirpuèio – Svilkenio ir kt. kartos /7/. Nuo XV amþiaus
iki dabartiniø laikø atsekamos dvi Giedraièiø giminës linijos: Aleksandro (pradininkas kunigaikðtis (prince) Jakub Aleksandrowicz
Gedrojt) ir Bar tlomiejaus (pradininkas kunigaikðtis (prince)
Bartùomiej Gedroitski /2/.
Antrame „Lietuviðkosios Kronikos“ leidime raðoma, kad Giedraus protëviai priklausë Kentauro herbui. Lenkijos karaliaus ir
Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Vladislovo Jogailos 1401 m. potvarkiu buvo patvir tina kunigaikðèio Mykolo Giedraièio vel. Ratybor (krikðtytas 1387 m.) teisë á Hipokentauro atðakà, kuria naudojosi garsusis jo senelis Ginvilas (2-asis Giedraièiø kunigaikðtis ir
kandidatas á Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio titulà). Antrajame ir

XX a. pasaulinio pripaþinimo sulaukë Paryþiuje gyvenæs intelektualas, politikas ir þurnalistas kunigaikðtis Jurgis Giedraitis (Jerzy
Giedroyã) (6 pav.). Jis dirbo ávairiose Lenkijos valstybinëse institucijose, Rumunijoje, Italijoje ir ten buvo þinomas savo veikla. Didelis autoritetas jis buvo Lenkijos valstybës ir kultûros gyvenime.
J. Giedraitis – Paryþiuje leisto garsaus lenkø kultûros þurnalo „Kultura“ steigëjas ir redaktorius. Sovietinës okupacijos metais jis këlë
daugelá pasaulyje atgarsio susilaukusiø idëjø, taip pat ir Lietuvos
klausimà. Jis tapo vienu ið pagrindiniø istorinio lietuviø ir lenkø
susitaikymo iniciatoriø. Uþ nuopelnus Lietuvai J. Giedraitis apdovanotas Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino I laipsnio ordinu.
Jurgis Giedraitis gimë 1906 m. Minske. Tarpukario laikotarpiu
Lenkijoje ëjo ávairias valstybines pareigas, redagavo kelis þurnalus. Prasidëjæs Antrasis pasaulinis karas já nubloðkë á Rumunijà.
Èia jam teko imtis diplomato darbo. Vëliau atsidûrë Palestinoje,
ástojo á Antràjà Karpatø ðauliø brigadà, dalyvavo mûðiuose Libijoje.
Po karo iðvyko á Anglijà, ten vadovavo Lenkijos vyriausybës iðeivijoje Informacijos ministerijos Europos departamentui. 1946 m. Romoje ákûrë Literatûros institutà. 1947 m. pradëjo leisti þurnalà „Kultura“ (vienà ið labiausiai intelektualø þinomø þurnalø Europoje).
1947 m. pabaigoje J. Giedraitis ásikûrë Prancûzijoje, ðalia Paryþiaus esanèiame Mezon Lafite. Èia buvo perkelta ir þurnalo „Kultura“ redakcija. Ðiame leidinyje yra iðspausdinta ir lietuviø raðytojø
V. Maèernio, H. Nagio, A. Nykos-Niliûno, H. Radausko, T. Venclovos kûriniø.
J. Giedraitis prisidëjo leidþiant rusø disidentø þurnalà „Kontinent“, ukrainieèiø „Vidnova“. Mirë J. Giedraitis 2000 m. Paryþiuje.
Pagal jo testamentà viena Jurgio Giedraièio pomirtinë kaukë liko
Paryþiuje, o dvi buvo atveþtos á Lietuvà: viena – á þemaièiø vyskupø
kriptà Varniuose, kur yra palaidota Giedraièiø giminës atstovø –
buvusiø Baþnyèios hierarchø, palaikø, o kita – á Videniðkius /1/.

VIENUOLIS JURGIS GIEDRAITIS
Jurgio Giedraièio bendravardis, kunigaikðèiø Giedraièiø giminiø
atstovas buvo ir vienas vienuolis jëzuitas. Jis, baigæs mokslus Vilniuje, atvyko á Kaunà ir èia iðpopuliarëjo apaðtalaudamas tarp þydø
ir staèiatikiø, pelnë Kauno jëzuitø pagarbà. Vëliau jis gráþo á Vilniø,
èia, slaugydamas ligonius, uþsikrëtë ir 1653 metais mirë /8/.
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AK ADEMIK
AS KONST
ANTINAS GIEDRAITIS
ADEMIKAS
ONSTANTINAS
Man, biologui-agrochemikui-dirvoþemininkui, ðioje publikacijoje norisi paminëti ir pasaulyje plaèiai þinomà mokslininkà-dirvoþemininkà, Rusijos mokslø akademijos akademikà Konstantinà Kaetonovièiø Giedraitá (Konstantin Kaetanovich Gedroits).
Kostantinas Giedraitis – miðkininkas-geologas, papildæs pasauliniu mastu þinomà ir pripaþintà Vasilijaus Dokuèaevo sukurtà genetinæ dirvoþemio klasifikacijà dirvoþemio koloidø ir sorbcijos savybiø tyrimais. Traktuodamas dirvoþemá kaip trifazæ dinamiðkà fiziko-cheminæ sistemà, K. Giedraitis naujai nuðvietë dirvoþemiø genezæ ir atskleidë daugelio svarbiø dirvoþemio savybiø prigimtá. Remdamasis savo sukurta kationø mainø teorija, jis iðvystë naujosios
dirvoþemio klasifikacijos teorinius pagrindus, atskleidë dirvoþemio ðarmingumo prigimtá, sukûrë druskoþemiø gipsavimo teorijà.
1927 m. K. Giedraitis buvo iðrinktas Tarptautinës dirvoþemininkø
draugijos prezidentu.
Konstantinas Giedraitis gimë 1872 m. Grigoriopolyje, kairiajame
Dniestro krante (Moldovos Respublika). Mirë 1932 m. Maskvoje /3/.

VERA GIEDROYC
Kunigaikðtytë Vera Giedroyc buvo Lietuvos kunigaikðtytë (princess), medicinos mokslø daktarë, profesorë, pasaulinio garso chirurgë, pirmoji tokio rango moteris chirurgë Rusijoje ir viena ið pirmøjø pasaulyje. Ji kaip chirurgë labai iðgarsëjo Rusijos-Japonijos
kare. Vëliau V. Giedroyc dirbo Carskoe Selo imperatoriðkosios ðeimos ligoninëje. Po Pirmojo Pasaulinio karo apsigyveno Ukrainoje,
dirbo Kijevo medicinos institute, vadovavo ðio instituto Chirurgijos
fakultetui ir raðë mokslinius darbus onkologijos ir vaikø chirurgijos
klausimais. Ji þinoma ir kaip poetë. Savo poemas pasiraðinëjo
Sergijaus Giedraièio (Sergei Giedroyc) slapyvardþiu /3/.
Vera Giedroyc mirë 1932 metais. Palaidota savo gimtinëje –
Slobodiðe (Oriolo gubernija)

KUNIGAIKÐTIS PROFESORIUS
MYKOLAS GIEDRAITIS
Vienas ið garsiausiø ðiø dienø Giedraièiø giminës atstovø –
Mykolas Giedraitis (Michaù Giedroyã) (7 pav.). Lietuvoje ðio garbaus mokslininko vardas tapo þinomas tik po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo.
Ðiandien apie já jau galime kalbëti kaip apie Lietuvos bièiulá,
mecenatà. Anot prof. Meèislovo Juèo /8/, Oksfordo universiteto
profesorius Mykolas Giedraitis, yra didelis savo giminës istorijos þinovas, savo darbus skelbiantis Lenkijos mokslinëje spaudoje (Przegùàd Wschodni), ir kitur. Jis globoja ir finansiðkai remia
paminklø, susijusiø su Giedraièiø giminës istorija, statybas, atkûrimà Lietuvoje. Jis parëmë vyskupo Merkelio Giedraièio ir Mikalojaus Daukðos paminklo sukûrimà Varniuose, Videniðkiø
vienuolyno restauravimà ir Giedraièiø protoplasto Baltadvario pilies archeologinius tyrimus. Á ðá darbà Mykolas Giedraitis átraukë ir
savo sûnø – taip pat Mykolà Giedraitá. Nedaug ðiandien turime kitø
Lietuvos didikø giminiø atstovø, kurie taip rûpintøsi Lietuvos praei-

7 pav. Mykolas Giedraitis su dukra Mel

timi ir ypaè jos krikðèioniðkàja kultûra, kaip Mykolas Giedraitis.
Nijolë Stanionienë /20/ paþymi, kad Baltadvario bastioninës
pilies objektas ádomus istoriniu ir architektûriniu poþiûriu. Ji raðo,
kad ðiuo objektu domisi kunigaikðèiø Giedraièiø 21 kar tos palikuonis Oksfordo universiteto profesorius Mykolas Giedraitis, kuris
panaudodamas savo asmenines lëðas ir, pritraukdamas giminës
fondø teikiamà paramà, rûpinasi, kad ðis reikðmingas objektas
bûtø atstatytas. Archeologinius tyrimus, kuriuos reikëjo atlikti rengiant pilies atstatymo planus, taip pat finansavo profesorius Mykolas Giedraitis.
Mykolas Giedraitis gimë 1929 m. Lobzove, prie Dereèino (dabar
Baltarusija). Tëvas – Tadeuðas Giedraitis. Jis buvo teisininkas, Lenkijos senatorius. Motina – Ana Ðostakovska. Laimingas ðeimos
gyvenimas baigësi 1939 m., kai tëvà suëmë sovietinio saugumo
darbuotojai ir po dviejø metø (1941 m.) suðaudë. T. Giedraièio þmona su vaikais buvo iðveþta á Sibirà. 1942 m. ji kartu su generolo
Vladislovo Anderseno armijos kariais iðvyko á Iranà, o ið ten
1946 m. – á Didþiàjà Britanijà. Mykolas Giedraitis Londono universitete studijavo aeronautikà ir taikomàjà matematikà, ásigijo aviacijos inþinieriaus specialybæ. Londone jis sukûrë ðeimà – vedë
Rosemary Virginijà Anà Cumpton, su kuria iðaugino sûnø ir tris
dukteris. 1979 m. persikëlë á Oksfordà, tapo universiteto Orielo
koledþo nariu. Èia jis atsidëjo istorijos studijoms. Ypaè domëjosi
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës praeitimi. Jo moksliniø straipsniø ðia tema yra paskelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslinëje spaudoje /17/.

PAÞINTIS

SU

MYKOLU GIEDRAIÈIU

Mane su profesoriumi Mykolu Giedraièiu suvedë nuolat skaitomas þurnalas „Mokslas ir gyvenimas“, o konkreèiai – ðio þurnalo
2009 m. 7–8 numeryje iðspausdintas Lietuvos mokslø akademijos
(LMA) Vrublevskiø bibliotekos bibliotekininkës Anos Venclovienës
straipsnis /21/. Jame raðoma apie bibliotekai padovanota Mykolo
Giedraièio ðeimos knygø kolekcijà, kurioje yra apie 1000 vnt. spaudiniø. Tarp dovanotøjø knygø pastebëjau tokiø, kuriose galima buvo
(Nukelta á 22 p.)
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(Atkelta ið 21 p.)
tikëtis rasti atsakymà á mane dominusius Lietuvos istorijos klausimus valstybës formavimosi laikotarpiu – iki Mindaugo Lietuvos. Suþinojæs, kad dovanotosios knygos LMA bibliotekoje skaitytojams bus
prieinamos tik po gero pusmeèio, kreipiausi tiesiai á profesoriø M. Giedraitá. Jis mielai sutiko pasidalinti savo patirtimi, pateikë nuorodas á
konkreèius raðytinius ðaltinius, kur galëèiau rasti atsakymus á mane
dominusius klausimus.
Susiraðinëjimo metu paaiðkëjo, kad profesorius Mykolas Giedraitis jau senokai palaiko ryðius su Lietuvos istorikais, yra perdavæs jiems nemaþai savo istorijos tyrinëjimo darbø. Kai papraðiau
jo duomenø apie Lietuvos istorijà iki Mindaugo laikø, profesorius
pirmiausia pasiûlë kreiptis á Lietuvos istorijos instituto direktoriø
dr. Rimantà Mikniø, o kiek vëliau – á Vilniaus dailës akademijos
rektoriø (nuo 2010 m. pab. – prorektoriø) prof. Adomà Butrimà,
kuriems jis yra davæs savo darbø kopijø. Kai ið jø gavau þinià, jog
neberanda jiems dovanotø spaudiniø, Mykolas Giedraitis vienà
savo publikacijos kopijà atsiuntë ir man, o dar daugiau papildomai padovanojo Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekai. Man jis atsiuntë moksliná straipsná, iðspausdintà Oksfordo
universiteto Slavistikos darbuose /7/, o kiek vëliau ir kità, paskelbtà internete /4/. Man ypaè ver tingi pasirodë profesoriaus
Mykolo Giedraièio moksliniai straipsniai apie gilià Lietuvos praeitá /5, 6, 7/, kuriuose radau iki ðiol Lietuvos istorijos vadovëliuose nesàmoningai, o gal ir sàmoningai neaptariamø faktø.
Ver tas dëmesio ir internete paskelbtas M. Giedraièio straipsnis
apie naujà þvilgsná á legendinæ Bychovco kronikos dalá /4/. Ðios
publikacijos paskatino mane paskelbti savo surinktus duomenis
bent Lietuvos visuomenei prieinamuose ðaltiniuose /10, 11/.

L IETUVOS

SENOVËS ISTORIJOS

TYRINËJIMAI
Mykolo Giedraièio atsiøstame moksliniame straipsnyje,
iðspausdintame Oksfordo universiteto Slavistikos darbuose /7/
, raðoma apie politinæ ir socialinæ Lietuvos padëtá XII a. pab. –
XIII a. pradþioje. Autorius remiasi Antràja Lietuvos kronika /19/
ir kitais istoriniais ðaltiniais. Daugiausia M. Giedraièio dëmesys krypsta á „pirmàjá ir vienintelá Lietuvos karaliø Mindaugà
(Mindog, Mindovg, Mindowe)“ ir á didájá kunigaikðtá Traidená (Troiden). Autorius bando atsekti jø genealoginæ kilmæ. Daug dëmesio skiriama raðytiniuose ðaltiniuose minimam, istoriniam dokumentui – Lietuvos ir Halièo-Voluinës kunigaikðtystës 1219 m.
sutarèiai. Pagal ðioje sutar tyje paminëtus asmenis, atstovavusius Lietuvà, sprendþiama apie to meto Lietuvos valdovus, jø
giminystës ryðius.
Ðiame straipsnyje, be kitø paminëtø labai svarbiø duomenø,
yra pateikta þiniø ir apie Lietuvos didájá kunigaikðtá Ringaudà. Mykolas Giedraitis, naudodamasis istoriniais ðaltiniais, Ringaudà
vadina pirmuoju Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu (Grand Duke).
Jis buvæs Dausprungo ir Mindaugo tëvas, „toks galingas, kad
nebuvo jam lygiø Lietuvoje“. M. Giedraitis teigia, kad Lietuvos
valstybingumo pradþia (political history) yra palyginti gerai suprasta, iðsamios suvestinës randamos jo pateikiamuose raðyti-

niuose ðaltiniuose. Tai sutampa ir su Lietuvos istoriko Zenono
Ivinskio teiginiu, kad „Eilë smulkiø teritorijø, kokiø daug buvo
etnografinëje Lietuvoje (Aukðtaièiuose ir Þemaièiuose), turëjo bûti dar XII a. gale apjungta á stambesnæ valdà vieno kunigo rankose.“ /9/.
Mykolas Giedraitis, remdamasis jam þinomais ðaltiniais, atkûrë Lietuvos valdovø vardus, jø valdymo eiliðkumà ir giminystës ryðius tarp jø:
I-asis didysis kunigaikðtis – Ringaudas, Dausprungo ir Mindaugo tëvas;
II-asis didysis kunigaikðtis – „Þivinbudas (miræs ~ 1220 m. ?“
Jis nebuvæs Ringaudo dinastijos atstovas;
III-asis didysis kunigaikðtis – „Dausprungas, miræs ~ 1238,
Ringaudo sûnus“;
IV-asis didysis kunigaikðtis – „Mindaugas (miræs 1263 m.),
Ringaudo sûnus, karalius nuo 1253 m.“;
V-asis didysis kunigaikðtis – „Þemaitijos Treniota (miræs 1264
ar 1265 m.)“;
VI-asis didysis kunigaikðtis – „Vaiðvilkas (miræs 1267 m.),
vyriausias Mindaugo sûnus, valdæs Juodàjà Rusià iki 1264 m.“;
VII-asis didysis kunigaikðtis – „Ðvarnas (miræs 1268 ar
1269 m.), Mindaugo þentas, Halièo karaliaus Danilos sûnus“;
VIII-asis didysis kunigaikðtis – „Traidenis (miræs 1281 ar
1282 m.)“. Jis nebuvæs Ringaudo dinastijos atstovas;
IX-asis didysis kunigaikðtis – „Daumantas (miræs 1285 m.)“.
Jis nebuvæs Ringaudo dinastijos atstovas. „Didysis kunigaikðtis
Daumantas (miræs 1285 m.) buvo ne tas Daumantas, kuris
þinomas kaip Nalðios kunigaikðtis, Pskovo didysis kunigaikðtis
(Prince) (nuo 1266 m.), Mindaugo svainis ir þudikas, miræs 1299
m., o kitas asmuo.“
Lietuvos valstybingumo pradþià Mykolas Giedraitis atsekë nuo
XII a. pabaigos, pradedant Ringaudo valdymu. Ðis kunigaikðtis
valdæs tais laikais, kai Livonijos vokieèiai keletà kartø pralaimëjo prieð lietuvius prie Koknesës ir kai visos Lietuvos kariuomenë
1207 m. vël ásiverþë á vokieèiø teritorijà. Ringaudo paveldëtojai
buvæ du jo sûnûs, bet tarp Ringaudo ir jo sûnø trumpam laikui
ásiterpæs Ringaudo dinastijai nepriklausæs antrasis didysis kunigaikðtis Þivinbudas.
Analizuodamas minimà M. Giedraièio publikacijà, supratau,
kad Þivinbudas didþiuoju Lietuvos kunigaikðèiu vadinamas tik
todël, kad jis buvo ávardintas pirmuoju asmeniu 1219 m Lietuvos
sutartyje su Halièo-Voluinës kunigaikðtyste. Þinoma, kad minimu
istoriniu laikotarpiu Lietuvai nuolat këlë grësmæ tuo metu sustiprëjæs Livonijos ordinas. Dël ðios prieþasties buvo sudaryta ir paminëta sutartis su rusais. Tai buvo padaryta siekiant iðvengti grësmës ið keliø pusiø. Galima daryti prielaidà, kad Lietuvos valstybës valdovas, o kartu ir kariuomenës vadas Ringaudas tuo metu
galëjo dalyvauti kariniuose veiksmuose su Livonijos ordinu ar
turëjo kitokiø neatidëliotinø valstybës valdymo reikalø, todël sutartá su Halièo-Voluinës kunigaikðtija ápareigojo pasiraðyti kunigaikðtá Þivinbudà ir gausià skirtingø þemiø kunigaikðèiø delegacijà. Tai patvirtina ir þinia, kad 1218–1219 m. þiemà 1 500 lietuviø
bûrys nuþygiavo per uþðalusià Baltijos jûrà á estø gyvenamà Saremos (est. Saaremaa) salà /13/. Be to, Livonijos kronika mini
1218 m. lietuvius buvus prie Pskovo, o 1219 m. – prie Meþotnës.
Raðydamas apie Ringaudo dinastijà, M. Giedraitis nurodo, kad
vyriausiojo Ringaudo sûnaus Dausprungo þmona buvusi Þemaiti-
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8 pav. (kairëje) –
Rosemary Giedroyã
knygø parodos
atidarymo Lietuvos
mokslø akademijos
Vrublevskiø
bibliotekoje metu;
9 pav. (deðinëje)
Profesoriaus Mykolo
Giedraièio ekslibris,
kuriuo paþymëtos
LMA Vrublevskiø
bibliotekai padovanotos kunigaikðèiø
Giedraièiø knygos

jos kunigaikðèio Vykinto sesuo, o Vykintas vedæs Dausprungo
seserá. Ringaudo sûnus Mindaugas Lietuvos didþiojo kunigaikðèio titulà perëmæs ið vyresniojo brolio Dausprungo, nors á tà vietà
atkakliai pretendavæs ir Dausprungo sûnus Tautvilas. Vëliau, po
Mindaugo, Lietuvos didþiaisiais kunigaikðèiais buvæ dar trys Ringaudaièiai: Treniota, Ringaudo dukters ir Þemaitijos kunigaikðèio
Vykinto sûnus (galbût Mindaugo sûnënas „probably nephew of
Mindaugas“); Vaiðvilkas, vyriausiasis Mindaugo sûnus; Ðvarnas,
Dausprungo dukters ir Halièo karaliaus Danilo sûnus. Mykolas
Giedraitis nurodo /4/ rëmæsis ir lenkø istoriko H. Paðkevièiaus
(Paszkiewicz) tvirtinimu, kad jis atsekæs Ringaudo dinastijà Lietuvos XIII a. istorijoje su vieninteliu Lietuvos karaliumi Mindaugu
/18/, ir pritariàs Paðkevièiaus duomenø autentiðkumui.
Daug Lietuvos istorijai svarbiø duomenø profesorius Mykolas
Giedraitis pateikë ir kituose anksèiau minëtuose moksliniuose
straipsniuose /5, 6/. Juos, manau, plaèiau dar analizuos mûsø
laikø istorikai, besidomintys krikðèionybës ávedimu Lietuvoje.

G IEDRAIÈIØ DOVANA
LMA V RUBLEVSKIØ BIBLIOTEKAI
LMA Vrublevskiø bibliotekai Giedraièiø padovanota knygø 1 000
spaudiniø kolekcija labai vertinga. Dauguma knygø yra unikalios,
bibliotekoje iki to laiko apie 830 jø pavadinimø ið viso neturëta. Tai
daugiausia knygos, iðspausdintos anglø kalba. Didelæ kolekcijos
dalá sudaro leidiniai, kuriuose raðoma apie Rytø Europos istorijà
nuo Rytø Europos genèiø formavimosi pradþios iki pat XXI amþiaus.
Tai Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir ypaè Lietuvos bei Lenkijos
istorijos tyrinëjimø medþiaga. Padovanota ir beveik 100 knygø apie
Vakarø Europos ðaliø istorijà /21/. Mykolo Giedraièio þmona Rosemary prie dovanojamø leidiniø pridëjo ir savo paèios surinktas
asmenines literatûrologines bei teologines knygas, tarp kuriø yra
XIX–XX a. anglø raðytojø groþiniø ir memuariniø knygø, jø kûrybos

tyrinëjimø, laiðkø ir keletas þurnalo „Cheserton Review“ numeriø,
kuriuose spausdinami paèios Rosemary straipsniai /21/.
Giedraièiø ðeimos knygø parodos LMA Vrublevskiø bibliotekoje
atidarymo metu (2009 m. rugsëjo 16 d.) kalbëjo Rosemary Giedroyã (8 pav.), nes prof. Mykolas Giedraitis dël pablogëjusios sveikatos tada á Vilniø atvykti negalëjo. Vrublevskiø bibliotekai dovanotosios knygos yra paþymëtos profesoriaus Mykolo Giedraièio ekslibriu (9 pav.).
Anksèiau minëtasis Jurgis Giedraitis buvo Mykolo Giedraièio
giminaitis ir draugas, padovanojæs Mykolui keliasdeðimt su jo vadovaujamo Literatûros instituto Paryþiuje veikla susijusiø knygø.
Tai Èeslovo Miloðo ir daugelio kitø áþymiø kultûros veikëjø knygos,
iðleistos minëto Literatûros instituto knygø serijoje „Kultûros biblioteka“. Ðie leidiniai taip pat atiteko LMA bibliotekai. Dovanotoje
knygø kolekcijoje yra ir spalvingø, puoðniø meno, nuotraukø albumø, kuriuose pasakojama apie Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir
Vakarø Europos kraðtus /21/.

KUO

SAVE LAIKË

JURGIS GIEDRAITIS?

Profesorius Mykolas Giedraitis, raðydamas ir kalbëdamas apie
savo artimà giminaitá ir draugà Jurgá Giedraitá, teigë, kad jis J.
Giedraitis save laikë lietuviu – sulenkëjusiu, bet lietuviu. Apie tai
jam Jurgis sakæs prieð mirtá. Mykolas suprantàs Jurgá, nes visa jø
ðeima ir jis pats yra patyræ panaðiø dilemø. Mykolo tëvas kûræs
Antràjà Lenkijos Respublikà ir, tarnaudamas jai, paaukojæs gyvybæ, taèiau jo tikras brolis apsigyvenæs Kaune ir stojæs nepriklausomos Lietuvos pusën. Taip Mykolas Giedraitis kalbëjo ðiuolaikinës
Lietuvos intelektualams Kultûros vakaro metu, kuris ávyko Taikomosios dailës muziejuje 2001 m. geguþës 24 dienà. Profesorius
Mykolas Giedraitis tada sakë, kad lietuviø tauta atgimë ið savo
kalbos, kurios nei jis, nei jo draugas Jurgis nemokëjæ. Mykolas,
(Nukelta á 24 p.)
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