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ApraSyti darbdtaus ir kflrybingo Zmogaus gyvenim4 nelengva, tadiau ypa-
tingai sunki ra5andiojo apie profesoriq Vaciq Miliq dalia. Del begalinds valios,
darb5tumo ir interesq gausos paliktas platus, plika akimi sunkiai aprepiamas
baras Lietuvos kulttrros dirvoje, pasodinta trfkstandiai daigu, i5silapojusiq i
beribq giri4. Tik paklaidZioje po j4 suvoksime jubiliato asmenybg, kartu ir
Lietuvos etnologij4.

Jubiliatas Vacys Milius girrrd 1926 rn. gntodLio 8 d. Kretingos apskrities
MosedZio valsdiaus Saukliq kaime. Nuo pat vaikystes likimas nelepino. Tev4
Kazi Miliq Vacys prisimena miglotai. Jis mire, kai jubiliatui ejo antri metai.
Motina Aleksandra Miliene (BeniuSyte) gime 1,896 m. Kretingos apskrities
MosedZio valsdiaus Brotykq kaime. Tevui mirus, liko neiSmoketos dalys jo
seserims (jos buvo iStekejusios i gretimus ukius), tad25 ha trkis buvo iSdalytas
kaip pasoga, motinai liko tik 3,5 ha. Sunkus gyvenimas j4 priverte duonos
ieikotis svetur. Ji iSvyko dirbti i Siraidiq dvareli prie TelSiq, veliau persikele
Seimininkauti i Siaulius. Strnq ji nuveZe I savo teviSkg, kur ji priglaude siuve-
jos amatu besiverdianti teta, gyvenanti su karSindium tevu. Seneliui mirus,
Vacys Milius persikele pas kit4 tetE, o pradejgs mokslus turejo persikelti pas
kit4, gyvenusi4 Satese, ir dia 1934-1938 m. lanke Sadiq prading mokykl4. Teta

Julija tapo lyg ir antr4ja mama. Kadangi mokslai sekesi, motina nusprende
vaik4 leisti mokytis toliau ir persikele i Skuod4. ea V. Milius 1938-1940 m.
mokslus tqse Skuodo pradZios mokykloje ir baige 5e5t4 skyri'a. 1940-7944 m.
mokesi Skuodo gimnazijoje. Sunkiais karo metais mokantis teko dirbti kore-
petitoriumi - padeti mokytis kitiems mokiniams. 1945 m. istojo i TelSiq mo-
kytoju seminarij4 ir 1946 m. j4 baige.

Vaikysteje ir paauglysteje V. Milius turejo du pomegius: knygq skaitym4
ir, jo i,odLiais, ,,klajojimA po pladi4 giming". Sukinejantis tarp ivairios turtines
padeties giminaidiq teko matyti ivairiq sodybq, pastatq, jU interjerq, pakelese
ir kiemuose stovindiq kryLil4 ir koplyteliq. Galbut jie pirmieji idiege meilg
etnografijai ir paskatino tapti etnologu. Tam tikra paZintis su etnografijos ra-
Sytiniu paveldu prasidejo mokytojq seminarijoje, kai lietuviq kalbos mokytoja
uZdave parabyti radini ,,M. Valandiaus ,,Palangos Juzes" etnografiSkumai".

1946-1951. m. moksl4 tqs6 Vilniaus universitete. Jau vaZiuodamas studi-
juoti V. Milius Linojo, kad stos i Istorijos-filologijos fakultet4. Dekanate susi-
palino su studentq paskaitq tvarkaraddiais. Suintrigavo etnografijos specialy-
bes paskaitos: buities istorija,liaudies menas, tautosaka. Tai leme pasirinkim4
Istorijos-filologijos fakulteto Muzeologijos katedroje studijuoti etnografij4 ir
muzeologij4. Pasak V. Miliaus, etnografija patiko del darbo lvairumo atliekant
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ir Vacys Milius Lietuaos nacionalinio muzieiaus 125 me-
, Rumiiikese prie Kauno mari4. V. eiubriniko nuotr.

tyrimus, galimybes medziag4 rinkti bibriotekose, muziejuose ir archyvuose,
taip pat ekspedicijose. Jau diplomini darb4 jis nutare ra$yti remdamasis savo
surinkta lauko tyrimq medliaga apie savo seneles gimtojo Plateliq valsdiaus
gyvenamuosius namus.

Dar studijq metais (1947 m. rugpjndio 1 d.) jis pradejo dirbti Istorijos
institutui priklausiusiame Etnografijos muziejuje (laboiantu, nuo 1948 m. fon-
dq vedeju, po 1950 m. konservatoriumi) ir jame dirbo iki 1951 m. lapkridio
16 d. kai istojo i sssR mokslq akademijos N. Miklucho-Machlajar, 

"tlogru-fijos instituto aspirantiire. I Maskv4 nuvyko r9s2 m. sausio menesi. Mokstinio
darbo vadovu paskirtas prof. Pavelas Ku5neris pasifrle raSyti disertacij4 apie
lietuviq maist4 ir namq apyvokos reikmenis. 1955 m. sausio 4 d. (anksdiau
laiko) V. Milius apgyne kandidating (dabar daktaro) disertacij4 ,,XrX a.- XX a.
pirmosios Puses lietuviq valstieiiq maistas ir namq apyvokos d.aiktai". Oficia-
lus oponentai buvo Zymfls mokslininkai profesoriai Nikolajus eeboksarovas
ir Konstantinas Jablonskis. sovietq s4jungoje tai buvo pirmoji disertacija, ap_
ginta mitybos tema, pagrindas toliau tyrineti etnografini maist4. sutrumpinia
ji buvo paskelbta L9b6 m.leidinle ,,Baltijskij etnografideskij sbornik,'. \gi4 m,
lapkriiio 16 d. jubiliatas pradejo dirbti Mokslq akademijos Istorijos ir teises
instituto (dabar Lietuvos istorijos institutas) Archeologijos ir etnografijos sek-
toriuje (nuo 1996 m. Etnologijos skyrius) jaunesniuoju moksliniu bendradar-
biu. Siame institute dirba ir dabar:- nuo 1955 03 10 : vyresniuoju moksliniu
bendradarbiu, nuo 7994 0r 03 - vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu, nuo
1997 04 01 iki 2001 03 30 - skyriaus vedeju. eialfgg m. birZelio 3 d. jubiliatas
apgyne ir kit4 disertacij4 - ,,Lietuvos kaimo amatai ir technika XIX a. - XX a.
pirmojoje puseje", uZ kuri4 jam buvo suteiktas humanitariniq mokslu srities

Vincas Lilenas, Birute Kulnyti
t4 jubiliejaus proga 1980 m
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ehrologijos krypties habilituoto daktaro laipsnis. 1997 m. jam suteiktas Lietu-
viq katalikq mokslo akademijos akademiko mokslinis vardas. UZ etnines kul-
turos tyrinejimus ir jq organizavrm41997 m. V. Milius apdovanotas Lietuvos
didZiojo kunigaikidio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu. Nuo 1992 m. ren-

kamas Lietuvos istorijos instituto Tarybos nariu.

Gana sudetingas uZdavinys yra ap?velgti jubiliato mokslinq produkcija,

nes, kaip minejome, jo moksliniai interesai buvo ir dabar yra labai platfis,
1954 m. buvo paskelbtas pirmasis straipsnis disertacijos tema. Jo plunksnai
priklauso gausios mokslines informacijos ir straipsniai. Ir netgi tokiomis te-

momis kaip ,,I5vyka pas Baltarusijos lietuvius" (1956),,,Kaledq kilme" (1957)'

,,lJlgavdnds ir ju paprodiai" (1957),,,Lietuviai ir jq mokyklos Lenkijoje" (1958)

liudija etnologo drqs4 imtis populiarinti sovietmedio valdZios netoleruojamas

etnines kultflros temas.
Daug etnografiniq straipsniq, veliau ir monografijq publikuota serijoje ,,I5

lietuviq kulturos istorijos". Jubitiato studij4 apie irenginius maistui gaminti
matome jau pirmajame 1958 m. i5ejusiame serijos tome. Aktyviai bendradar-
biauta ir tolesniuose serijos leidiniuose. Antrajame tome raSoma apie maist4,

taip pat idetas publikuotas sutrumpintas ir patvarkytas diplominis darbas

apie Plateliq valsdiaus gyvenamuosius namus (1959), trediajame pateikta pub-
likacija apie amatus (1960). Veliau, 1979 m.,5ioje serijoje kartu su I. R. Mer-
kiene iSleido hygE ,,Zernes ukio inventorius" (studija: ,,Javt| nuemimo ir
kulimo frankiai XIX a. antrojoje puseje - XX a. ptadlioie"; t. L0), kartu su

|. Kudirka, A. VySniauskaite - ,,Valstiediq verslai" (studija ,,MedLio apdirbi-
mo amatintnkai"; t. 12). Vadinasi, etnologas jau pirm4ji kflrybinio darbo de-

Simtmetl neapsiribojo siaurais tyrinejimais. Tai rodo tuometiniame MA darbq
tome 1962 m. publikuotas straipsnis apie pirmosios gyvuliq iSginimo dienos

paprodius.
Profesoriq V. Miliq teisetai galime vadinti ir Lietuvos etnologijos metraS-

tininku. 1963 rn. buvo iSleista pirmoji etnografijos bibliografiia Q9a5-1961')'
Nuo 1965 m. kasmet Lietuvos etnologijos ir folkloristikos bibliografijos duo-

menys siundiami Bonoje leidZiamai ,,Tarptautinei etnologijos bibliografiiai"
(,,Internationale Volkskundliche Bibliographie"), kur jie publikuojami iki 5iq

dienq ir reprezentuoja Lietuvos kulttrros tyrindtojq darbus pasaulyje. Tais pa-

diais metais 1944-1964 metq bibliografija pasirode prestiZineje ,,Sovietskaja
etnografija".

V. Milius pradejo skelbti ir temines bibliografijas. 1966 m. pasirode jo

parengta Lietuviq agrarines etnografijos bibliografija. Didelio mokslines vi-
suomenes ir etnines kulturos myletojq demesio sulauke jubiliato 1988 m. i5-

leista bibliografine rodykle ,,Lietuviq liaudies paprodiai". Ktyga tapo biblio-
grafine retenybe. 1997 m. jis paskelb'i ,,Zemailiiq etnologijos bibliogtafii4",
veliau A. Daniliausko, I. R. Merkienes, N. Veliaus (pastaraj4 kartu su R. Rep-
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Vacys Milius, lurgis Gimbutas ir Stasys Gutautas Vilniuje 1997 m.
Kazimiero Vainoro nuotr.

Siene) personalines_biografijas. Etnologai2o0l, m. sulauke pasirodant idsvajo_
tos ,,Lietuviq etnologijos bibliografijos",_kurioje apradyta net 6770 pozicijq.
Tokiomis iSsamiomis bibliografijomis negali pasigirtidaugelis taimyninrq satiq.

Kiekvienam etnines kulttros tyrineiojui reifahngos"ne tik mokslines lite-
raturos, bet ir anketq bibliografijos. Siuo aspektu v. i4iliaus inasas i Lietuvos
etnologij4 taip pat neikainojamas. pirmoji lo parengta ,,programq ir anketq
etrografinei medZiagai bibliografija,, dienos i-vies4"iirryao du, 1963 metais.
Retas etnologas, rengdamas savo klausimynus ir anketas, nesusipaZino su
1974m' publikuota 1945-1973 m. ir 1983 m. dienos dvies4 iivydusia igzqagsz
metq etnografiniq ank-etq bibliografijomis. Taip pat autorius pats parenge ne
vien4 de5imti etnografiniq anketq.

Kiekvieno mokslo savarankiiko gyvenimo pradiia galima raikyti pirmajl
vadoveli. v. Milius aktyviai bendradarbiavo leidZiant veikal4, nulemrrsitor<y-
biSkai T"i1 etnologijos raidos etap4. Tai r964m. ibleisti ,,Lietuviq etnografijos
btuoZai" ' Autoriaus plunksnai piiklu.rso atrankine lietuviq etnografil"os UiU-
liografija, etnografiniq tyrinejimq objekto, metodikos ir tyrinejim q apzvarga,
zemdirbystei, gyvulinin]<ystei, zveiybai, amatams, maistui ir namq apyvokos
daiktams skirti skyriai. ]ie ir dabar-placiai skaitomi studentq ir etnin6, k.rttn-
ros tyrinetojq, nors ir praejo nemazas laiko tarpas. Nuo to meto jubiliatas yra
glaudliai susijqs su Siuo mokslu. Ir dabar be jo vardo nesuvoktume Lietuvos
etnologijos, be Lietuvos efnologijos - ir jo paiies gyvenimo raiikos. juk ir jo
gyvenimo drauge - etnologe Marija Miliuviene (Mistonyte), savo upru'go, i,mitylos tyrinejimai-s labai prisidejo prie etnografijo, *Lkrto pleto$s.
.. N.eikainojamas jubiliato indelis i lokaling etnografij4.7964 m.idejo N. ve_
Iiaus iniciatyva parengta V. Miliaus redaguota p;-o;i lokaline monografija



VACIUI MILIUI - 75 13

,,Zervynos". Ji atvere keli4 tolesniq lokaiiniq tyrimq organizavimui ir propa-
gavimui. ]is vadovavo daugeliui Kra5totyros draugijos ekspedicijq etnografi-
niq grupiq (lauko tyrimq duomenq pagrindu rengtos knygos). Tukstandius
valandq triusta organizuojant lauko tyrimus ir komplektuojant monografijq
tomus, ir tai neliko be atpildo. ,,Ignalinos kraStas" (1966),,,Dieveni5kds" (\969),

,,Gaidds ir RimSes apylinkes" (1969),,,Merkine" (1970), ,,Dubingiai" (7971),

,,Kernave" (1972). Ypad dometasi Rytq Lietuvos ir lietuvirl etninemis teritori-
jomis Baitarusijoje, Lenkijoje. Ekspedicijq ir iSvykq metu 5iq teritorijq gyven-
tojai buvo remiami lietuvi5ka spauda, lietuvybe palaikoma kultlrrine progra-
ma, raginant tuometinq Svietimo ministerij4 steigti lietuviSkas klases. O kiek
V. Miliaus straipsniq iSvydome KraStotyros draugijos leidiniuose ,,Kraitoty-
ra", ,,M!is14 kradtas"! UZ nuopelnus 1989 m. jam suteiktas Lietuvos kraitotyros
draugijos garbes nario vardas.

Nuo 1966 m. V. Milius pradejo bendradarbiauti enciklopedijose. Iki 5i1a

dienq joms paraie Simtus straipsniq. Taip pat bro ,,May',osios tarybines lie-
tuviSkos enciklopedljos" (1966-1971,; 3 t.), ,,LietuviSkosios tarybines enciklo-
pedijos" (1976-1984; 1.2 t.) Etnografijos skyriaus konsultantu. Siomis dienomis
jis aktyviai talkininkauja Visuotines, Zemes dkio ir MaZosios Lietuvos encik-
lopedijq redakcijoms.

Profesorius V. Milius pirmasis i5 etnologu pradejo publikuoti Saltinius.
1970 m. jo parengtas leidinys ,,Lietuvininkai" daugeliui etnologq buvo pirmo-
ji paZintis su MaZosios Lietuvos etnine kulttrra. Meile Malajai Lietuvai nei5-
bleso iki Siq dienq. Tai liudija ir jo redaguota etnografine ,,Lietuvininkq Ze-

mes" dalis, taip pat aktyvi veikla rengiant MaZosios Lietuvos enciklopedij4.
Entuziastingai buvo sutiktas,,Etnografiniq tyrinejimq Lietuvoje" pasiro-

dymas. Nuo 1975 metq V. Milius buvo ne tik 5iq hyg.{ gausybes lvairias
etnines kulturos sritis apimandiq straipsniq autotius, bet ir daugumos tomq
redakcines kolegijos narys. O 5i serija jungia 5imtus etnologq straipsniq ir yra
pirmasis i5imtinai lietuviq etnografijai skirtas mokslinis leidinys.

Mokslininkas labai prisidejo prie dar vieno Lietuvos etnologijos perlo -
L985 m. dienos SviesE iSvydusio ,,Istorinio-etnografinio Pabaltijo atlaso (Zem-
dirbyste)" ir buvo vienas i5 autoriq. Atlasas taip pat isimintinas kaip Lietuvos
etnologijos, kartu ir V. Miliaus mokslines raidos, kokybinis etapas, liudijantis
tiek mokslo, tiek mokslininko knrybing brand4.

Dar vienas mokslines, kartu ir pilietines rezistencijos bruoZas - bendra-
darbiavimas antisovietineje spaudoje. Netgi ariios nacionalines priespaudos
metais (197+-1979) jubitiatui netruko dr4sos bendradarbiauti pogrindZio leidi-
niuose, raStu reik5ti mintis, kuriq tuomet nebuvo imanoma pasakyti vie5ai. Jo
straipsniai pubiikuoti ,,Au5roje" ir ,,Alma mater". Tai sudare galimybq at-
skleisti rusifikacijos procesq Lietuvoje (pvz., ,,Rusifikacija geleZinkelio stoty-
je" - ,,Alma mater" 1974,Nt.4, ,,Rusinimas Lietuvoje" - ,,AlJEra",1979, Nr. 19,

ir kt.). Ktrrybinq ir dvasinq rezistencij4 XX a. SeStajame deSimtmetyje rei5k6
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kuruodamas Vilniaus universiteto Kradtotyros mokslinl brlreli, skaitydamas
etnines kuitaros paskaitas,,Ramuvos" studentams, aktyviai dalyvaudamas
jos veikloje, suteikdamas metodinq pagalb4 ,,Zygeivit4" bei ,,Dainq klubams,,.

Lietuvos tautinio atgimimo ir Nepriklausomybes atkfrrimo laikotarpius
V. Milius pasitiko pasiraitojgs rankoves. NemaZai Sirdies jubiliatas ldejo pa-
dedamas Lietuvos nacionaliniam muziejui rengti ,,Etnografijos,, metraiti.'

Toliau tqstos etnografiniq saltiniq publikacijos. v. Miliaus iniciafia pra-
deta leisti ,,Lietuvirl etnografijos saltiniq" serija, jo parengti pirmieli teiai
niai - vlado statkevidiaus ,,Silaliskiai" (1992) ir Igno jautonitclo ,,Budiiq kai-
mas" (1993). Tqsiamos etnologijos istorijos studijos. susidare galimybe pladi4jq
visuomeng supaZindinti tiek su dabartiniais etnines kulturoi tyrinetojais ul-
sienyje Jurgiu Gimbutu, Jonu Baliu,luozu vaina, tiek su rajiusiais apie Lietu-
v4 praeityje -pavyzdZiui, su iSkiliu danq mokslininku Age Meyer Benedictse-
nu. ISleista stambesniq etnologijos istorijai skirtq veikalq: lggg 

^.dienos Svies4
iSvydo k ygu,,Mokslo draugijos ir lietuviq etnografija", tapusi parankine k ygu
etnologijos krypties doktorantams ir studentams. Jubiliatas buvo vienai ls
7996 m. iSleisto 1944 m. parengtojo ,,Gimtasai kradtas,, tomo redaktoriq, kartu
ir 5io leidinio straipsniq (1934-1943) bibliografijos autoriq.

stambi4 jo studij4 ,,Zemaitijos malfrnai'igalime rasti jo kartu su J. Morku-
niene ir Irma Sidiskiene r99z m. parengtame antrajame ,,Lietuvos etnologijos,,
tome ,,Amatas ir kiryba". Si teiai4 nuo 2001 m. reformavus i mokshnt Zur-
nal4, jubiliatas yra pastarojo redakcines kolegijos narys. NemaZai demesio
skiriama stambiq lokaliniq monografijq ,,Lietuvos valsdiai,, serijai. Jubiliatas -
vienas i5 jos redaktoriq ir autoriq.

Greta kitq jau anksdiau tyrinetq temq ypatingas demesys skiriamas bib-
liografijq skelbimui. Daug straipsniq para5yta apie kapines, kryZius, nors ra-
Syta ir apie paprodius - vestuves, vardines. pasak V. Miliaus, jo tyrinejamas
etnines kulhrros sritis nuleme to meto mokslo poreikiai, siekis apZvelgti ne-
tirtus dalykus (amatai, maliinai) ir pomegis (istoriografija, ialtiniq publikaci
jos). Domejimasis istoriografija leme gausias v. Miliaus para5ytas etning kul-
tur4 tyrinejandiq darbq recenzijas. Jq geografija gana piati: vilnius, Kaunas,
Bona, Maskva. Sovietmediu tyrinetojas prioritet4 teike ryiiams su visame pa-
saulfe idsibarsdiusiais lietuviq etnines kulturos tyrinetojais. Keidiantis litera-
ttrra, glaudtrs rySiai palaikyti su Juozu Lingiu is Stokholmo, Vytautu Armonu
i5 Torunes, JAV etnologais dr. Jonu Baliu, dr. Jurgiu Gimbutu ir Antanu Ma_
iiuliu, prof. Gerhardu Baueriu id vokietijos. Taip pat palaikyti mokslini ai ry-
Siai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Svedijos, Vokietijos tyrinetojais.

Per ktrrybinio darbo pusamZi straipsniq paskelbta ne tik Lietuvos, bet ir
Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos moksliniuose leidi-
niuose, jAV ir Kanados lietuviq periodikoje.

V. Miliaus kiiryb4 liudija ne tik Simtai leidiniq, bet ir gausus rankraltinis
palikimas. Jis nuo 1948 m. kasmet dalyvauja etnografinese ir kraStotyros eks-
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pedicijose, kurias organizavo ir organizuoja Lietuvos istorijos institutas, Lie-
tuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos kra5totyros draugija, ,,Versmes" leidyk-
la. Tukstandiai lapq apraSq, fotonuotraukq, jam vadovaujant dailininkq nu-
pie5tq etnines kulturos objektq, keli Simtai \odLl4, ulraiytts, Lietuviq kalbos
institutui, keli thkstandiai Lietuvos nacionaliniam muziejui surinktq ekspo-

natq.
Lietuvos etnologijai Zemaitis mokslininkas skyre visE ktrrybing4 savo gy-

venimo dali. Profesoriaus mokslin€s veiklos kraidio skrynioje beveik ttrkstan-
tis straipsniq ir knygr4, per 5imt4 leidiniq, kuriuose jis atliko mokslinio redak-
toriaus, redakcines kolegijos nario, recenzento, mokslinio konsultanto darb4.
Nesuskaidiuosi V. Miliaus perskaitytq paskaitltr, praneiimq mokslinese konfe-
rencijose Lietuvoje ir uZsienyje.

Dirbdamas Lietuvos istorijos institute, V. Milius dirba ir pedagogini dar-
b4: 1956-1960 ir 1994-1999 m. Vilniaus, bei 1992-1999 m. Vytauto DidZiojo
universitetuose. Nuo 1999 m. pastarajame universitete yra bakalauro ir ma-
gistro darbq glmimo komisijos pirmininkas. Universitetuose skaite Pabaltijo
tautq etnografijos, etnologiniq lauko tyrindjimq metodikos, Lietuvos ehologi-
jos istoriografijos, Lietuvos kaimo materialines kultltros, lokaiiniq monografi-
jq kursus, vadovavo diplominiams, bakalauro ir magistro darbams. 1994 m.
lapkridio 23 d. Vytauto DidZiojo universiteto senatas jam suteike profesoriaus
vard4. Jubiliatas ne tik i gyvenimo keli4 palydejo Simtus studentq, bet ir yra
iSugdgs_graLt4 bnri mokslininkq: vadovavo Alfonso AndriuSkevidiaus, Auk-
suoles eepaitienes, Vydio eiubrinsko , Juozo Kudirkos, Vidos Kulikauskienes,
Eivydos Lazauskaites, Vytauto Tumeno rengtoms disertacijoms, oponavo dau-
geli daktaro disertacijq. Siuo metu jubiliatas yra deSimties doktorantq dokto-
ranturos komitetq narys. Negaili patarimq ir mokslines pagalbos ir kitiems
etnologams bei etnines kulttrros myletojams. Kartu su juo pasedejus prie ka-
vos puoduko galima suZinoti daug etnologijos istorijos faktq ir 5iq dienq ak-
tualijq. Jubiliatas gyvena etnologija, dosniai dalijasi daugiau kaip per pus5imti
metq sukauptais turtais su studentais, kulturos darbuotojais ir mokslininkais.
Kiekvienas papra5qs bibliografines ar kitos mokslines pagalbos j4 gauna. Ne-
svarbu, ar tai pirmuosius Zingsnius etnologijos baruose Zengi4s pirmakursis
studentas, ar solidus profesorius. Su interesantais jubiliatas kantrus, atsisvei-
kindamas palydi padr4sinandiu Zvilgsniu. Tarsi sakydamas: ,,Imk, naudokis ir
ark kuo gilesnq vag4 etnines kultrlros dirvonuose". O kaip dZiaugiasi kiekvie-
na etnoiogine publikaclja, ar tai butq profesionalo darbas, ar tik maias mokslo
populiarinimo darbas ar anketa!

Jubiliatas buvo ir yra daugelio moksliniq leidiniq redakciniq kolegijq na-
rys. Tai ,,Lietuvos istorijos metraStis (1971-2000 m. knygos)", ,,KuItiros pa-
minklai", ,,Liaudies kultfira", ,,Lietuvir4 katalikq mokslo akademijos metraS-
tis", ,,Lietuviq katalikq mokslo akademijos suvaZiavimo darbai", ,,Must4
kra5tas", ,,Mtsq ptaeitis", ,,Sote{', ,,ZiemgaIa" ir daugelis lokaliniq bei regio-
niniq monografijq.
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v. Milius nevenge aktyvios visuomenines veiklos . rggt.-2000 m. profeso-
rius buvo Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys. Siuo metu jubiliatas yra
Vytauto DidZiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Etnoiogijos t<omi
sijos, Lietuviq katalikq mokslo akademijos valdybos, Lietuvos nacionalinio
muziejaus tarybos, A., p. Galauniq namq globos tarybos, M. MaZvydo biblio-
filq klubo, Lietuvos ekslibrisininkq klubo,Zemaidiq kulturos arau[iyos narys.
Ypad daug demesio ir laiko skirta Zemaidiams. Tai liudija etninJs kulttros
populiarinimo straipsniai Zemaidiq spaudoje (,,A mon sakaa?,,,,,Zemaitiu laik-
radtis",,,Zemaidir4 lemd"). susitikgs kradtieti, jubiliatas dziaugiasi galedamas
prabilti Zemaiti5kai.

vis4 gyvenim4 tureta k.yg,4 rinkimo aistra. Tadiau nesigailima jomis pa-
sidalyti su kitais. Ypad rtpinasi jaun4ja karta. Neretai iitiesia taip ieikalinga
prie5 kelerius deSimtmedius iileist4 leidini, sakydamas: ,,Imk... tavo tema,,.
Daugiau kaip 2000 ivairiq leidiniq padovanojo Vilniaus universiteto bibliote-
kai (leina i daugiausia knygq padovanojusiqjq deiimtuk4), Lenkijoje leidzia-
mos ,,Audros" 40 metq komplektais bei kitomis knygomis praturtino ir vytau_
to DidZiojo universiteto bibliotek4.

_ Profesoriq jaudina etnologijos raida ateityje. Puoselejami sumanymai rengti
Lietuvos etnologijos enciklopedij4, imtis kitq Jiam ,r,okrlri svarbiq darbql

Palinkekime lietuviq etnologijos tevui - profesoriui Vaciui Miliui sveika-
tos nuveikti dar daug svariq darbq, galimybes pasidZiaugti kuo svaresniais
lietuviq etnologijos mokslo pasiekimais' 

Gauta 2001 m. geguies men.
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