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LDK DIDIKŲ PACŲ GIMINĖ IR
LIETUVOS BAROKAS
Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta LDK kanclerio
Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 400-osioms gimimo metinėms

Kristupas Zigmantas Pacas (Krzysztof Zygmunt Pac) ir jo žmona Claire Isabelle Mailly de Lascaris
(ČDM Mt 1357) (ČDM Mt 1358)

2021 m. gegužės 13–14 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai daugeliu požiūrių svarbi didikų Pacų giminė. Šios
giminės atstovai – įžymūs valstybininkai, visuomenininkai, religinės kultūros reiškėjai, meno
mecenatai. Paminėtini LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas, jo tėvas LDK pakancleris
Steponas Pacas, LDK didysis etmonas Mykolas Kazimieras Pacas, Vilniaus vyskupas Mikalojus
Steponas Pacas, Žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas, Žemaičių seniūnas Petras Pacas ir kt.
Ypač aktyvi ir vaisinga Pacų veikla Baroko laikotarpiu. Lietuvos Barokas sunkiai
įsivaizduojamas be jų funduotų bažnyčių ir vienuolynų. Architektūros didingumu stebino ne tik
jų rūmai Vilniuje ar Varšuvoje, bet ir provincijoje, pavyzdžiui, Jiezne. Tačiau vis dar stinga
išsamesnių Pacų įtakos LDK visuomeninam-politiniam gyvenimui bei meninės kultūros raidai
tyrimų.
Kristupas Zigmantas Pacas labai ilgą laiką, valdant net trims karaliams, buvo LDK kancleris
(1658–1684); fundavo ne vieną bažnyčią ir vienuolyną; rezidavo keliuose rūmuose; nuolat
dalyvavo diplomatinėse kovose Abiejų Tautų Respublikos viduje ir užsienyje. Kanclerio žmona
buvo karalienės dvaro pirmoji ponia prancūzė Claire Isabelle Mailly de Lascaris. Aktualindami

Pacų giminės ir ypač iškilaus jos atstovo Kristupo Zigmanto Paco svarbą Lietuvos Baroko
kultūrai, rengiame tarptautinę konferenciją „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“.
Kviečiame dalyvauti istorikus, menotyrininkus, literatūrologus ir kitų humanitarinių bei
socialinių mokslų atstovus, siūlydami svarstyti klausimus tokiomis temomis:
• Pacų giminės genealoginių tyrimų problemos, iškiliausių giminės atstovų biogramos
• Pacų įtaka Abiejų Tautų Respublikos politiniam gyvenimui
• LDK bajorijos politinė savimonė ankstyvaisiais naujaisiais laikais
• Kultūriniai LDK diduomenės kontaktai Baroko epochoje
• Baroko menas, Bažnyčia ir visuomenė LDK
• Baroko retorikos tradicija ir jos raiška LDK kultūroje
• Pacų bažnytinės fundacijos ir mecenatystės fenomenas
• Pacų paveldo likimas Lietuvoje ir užsienyje
Maloniai kviečiame pranešimų temas bei trumpas anotacijas iki spalio 15 d. siųsti adresu:
ricardas.jaramicius@vdu.lt
Konferencijos kalbos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriografijos kalbos ir anglų k.
Konferencija vyks Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas) ir Pacų rūmuose Jiezne.
Organizacinis komitetas:
Prof. dr. Irena Buckley (pirmininkė)
Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
Prof. dr. Mindaugas Paknys
Doc. dr. Indrė Žakevičienė
Doc. dr. Aušra Vasiliauskienė
Dr. Loïc Boizou
Ričardas Jaramičius
Milda Gineikaitė
Rėmėjai:
Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto savivaldybė, Prancūzijos ambasada Lietuvoje,
Jiezno seniūnija

