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2002 m. suejo 100 metq nuo etnologo

ir folkloristo luozoBaldLiaus gimimo' Gi-

me iis 7902 m. gruodZio 3 d. Sodybos k',

Kui5enu vls. (dab' Siauliq r.)' Tevai tur6-

io 4 ha Z-utt ut. 1912-1918 m. mokesi Kur-

Senq prad Zios mokyklo ie, 1978-7926.m' -
Siautiq gimnazijoje. Cia ji reme ,,7ibure-
lio" draugija neturtingiems mokiniams
globoti (ioi pirmininkas buvo teisininkas

ir kraStotyrininkas Peliksas BugailiSkis)'

1925-1929 m. studijavo Vytauto DidZiojo

universitete, Humanitariniq mokslq fakul-

teto Filologijos skyriuje. Studijq sritys -
etnologija, folkloras, pirmykite kultdra'
1929-l%5 m. gyveno versdamasis priva-
diomis pamokomis. Nuo 1935 m' kaip vyr'
asistenias tame padiame fakultete skaite

ivairius folkloristinius kursus' 1937 m' 6a

upgyt " filosofijos daktaro disertacija

,,i'iiktrt"t vestuves"' Oponentai buvo pro-

iesoriai M. BirZiSka ir V. Mykolaitis-Puti-
nas. Humanitariniq mokslq fakultet4 per-

kelus i Vilniaus universitet4, ddstd jame'

1940 m. iam buvo suteiktas docento var-

das.1941' m. balandZio 1 d' buvo paskir-

tas Etnikos katedros vedeju, bet liepos

L6 d. atleistas i5 universiteto' Tuo metu ji
btrstu ir maistu Selpe prof' J' Bieliukas'

1942-1944 m. dirbo Vilniaus miesto savi-

valdybes archyve. Apie 1944 m' vasar4

Vilniuje tarp Raudonosios ir vokiediq ka-

riuomeniq vykusius muSius j' BaldZius ra-

5e Vilniaus universitetui 1946 m' sausio

25 d. iteiktame kadrq iskaitos lape: ,,I5be-

gq i5 degandio kino, atbegom i centrinius

iniversiieto pastatus, kur del smarkaus

daudymo prabuvome kelias paras, ir 
-to

laiko begyJe ketis syk uZgesinome pade-

gamqjq kulkq padegt4 centriniq univer-

siteto pastatq stog4". Kiti gesintojai buvo
prof. f. Bieliukas ir sargas Zaremba' 

,.' 
1944 m. liepos 1"6 d' Svietimo liaudies

komisaras i. BaldZiq paskyre Vilniaus uni-

versiteto Lietuvos etnografijos katedros

ved6ju, o tq padiq metq gruodli'o 1'6 d' -.
profesoriumi. tg+S m. Maskvos AukStoji

atestacin6 komisija 5i vard4 patvirtino'
1944-1947 m' dar buvo Vilniaus universi-

teto bibliotekos direktorius' Be to,1945 -
L950 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto
Etnografijos skyriaus vyr' moksliniu ben-

dradirbiu (tuo metu skyriui vadovavo

P. BugailiSkis). Universitete skaitd folklo-

ristikoi kursus, vede seminarus' Etnogra-

fijos katedr4 ljungus i Muzeologijos -k1-
tedr4, J. BaldZius i5 katedros vedejo
pareisu buvo atleistas ir perkeltas i nau-

iaja kXteata. Siole n. Galaunes vadovauja-

moje katedroje buvo trys specializacljos.:

arcireologijos, etnografijos ir meno jstori-

ios. 1949"m. meno istorijos specialyb6 bu-

vo perkelta i Vilniaus dailds institut4, o i5

t<itq dvieju sudaryta Archeologijos ir et-

nografijoi katedra. Abi Sios katedros i5-

leiio buri triju specialybiq Zmoniq ' 1944=

1950 m. J. BaldZius vadovavo Svietimo

ministerijos Respublikiniam paskaitq biu-

rui. Nuo 1950 m. sausio 1 d' konsultavo

etnografijos specialybes diplomantus'
1951;.lapkridio 1 d., pablogejus sveika-

tai, buvo atleistas i5 darbo'

]. BaldZius turejo noro ir sugebejimq

mokytis svetimq kalbq. 1940 m' pabaigo-

ie Vi'lniaus universitetui iteiktoje anketoje

iis ra56, kad I'odliu gerai moka rustl/ vo-

ti"iiq, anglq kalbas, naudojasi literatura
pranciz'4,-rtalq, lenkq, lotynq kalbomis, o

ig+e ^. 
rade, kad, be minetq, gerai moka
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lenkq, ukrainiediq,latviq kalbas, silpnai -
graikq, dekq, bulgarq, serbq.

7925-1932 m. palaike rydius su Lietu-
vos socialdemokratq paftija, nors jos na_
riu nebuvo, 1936-7947 m. buvo Lietuvos
laisvamaniq etines kulturos draugijos val-
dybos narys.

Nuo 1925 m. J. BaldZius publicistinius
straipsnius mokslo, meno, politikos klau-
simais, eilera5dius, apysakas skelbe libe-
raliosios krypties periodikoje. pasiraiind-
jo pavarde, inicialais ir slapyvardZiais;
Arvydas, J. Kernius, K.rujalis, Marguolis,
]. Pleivys, J. Visuomis, Zilvvtisir kt. 193j._
7940 m. mokslinius straipsnius eme skelbti
,,Gimtajame kradte",,,Iiulturoie,,. pirma-
jame buvo trys straipsniai apie Seimos ir
santuokos istorij4, lietuviq liaudies daini-
ninkus, darbo dainas, antrajame - septyni
straipsniai ivairiais liaudies dainq aspek-
tais. Dainq tekstuose ieikoio socialinio ir
Seimos gyvenimo atspindZiq.

Pagrindiniai J. BaldZiaus darbai - dvi
studijos apie pirktines ir vogtines vestu-
ves (1935. Pirktines vestuves, Mils4 tauto-
saka 10:3-723. Kaunas: Hum. m. fak. Tau-
tosakos komisija; 1940. Vogtines vestuves,
Darbai ir dienos 9: 3-728. Kaunas: Hum.
m. fak.).

Tai to paties darbo dvi dalys. ,,pirkti-
nese vestuvese" nuotakos pirkimo atgar-
siq ie5koma lietuviq liaudies dainose, ves-
tuviq apeigose, senuosiuose ra5ytiniuose
Saltiniuose. Remiantis kitq tautq tyrineji-
mq duomenimis, pasekamas iio paproiio
gyvavimas Europos Azijos ir Afrikos tau-
tose. Manoma, kad tikrasis pirkimas lie-
tuviq, rytq ir vakarq slavq kra5tuose ny-
ko XIII a. V6lesniq Simtmediq paprodiai
buvo tik atgarsiai, neliudijantys, liad po
XIII a. nuotakos i5 tikrqjq bttq perkamos.
Autoriaus i3vados tokios: ,,Senovinio pir-
kimo pedsakq daug i5liko ir vestuviq apei-
gose bei dainose. Visi 5ie pedsakai tera
apeiginiai,labai tolimi tikrojo pirkimo at-
garsiai" (p. 98). ,,Visus pedsakus vestu-
viq apeigose (be pirSlybq) galima suskirs-
tyti keturiomis grupemis: a) vietq, nuo
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kiemo vartq iki stalo pirkimas, b) nuota-
kos i5 tevq, broliq, seserq, pamergiq, vi-
so nuotakos pulko pirkimas, c) simbolinis
nuotakos pavidale vainiko, kasos, sodo
pirkimas i5 nuotakos pulko ir d) nuota-
kos kraidio bei pasogos iipirkimas,, (ten
pat). Anot jo, dainos ir apeigos nes4 vaiz-
duotes padarinys ar prasimanymas.

Baigiamajame Zodle autorius idvardi-
ja naujus paskelbtus straipsnius, pasiro-
dZiusius spausdinant jo darbE.

Antrosios studijos objektE nusako pa_
antra5te: Vogtiniq vestuviq pedsakai mr1-
sq dainose ir paprodiuose. pirmasis Bio
darbo skyrius ,,Egzogamija,, yra ivadinis.
Jame, iliustruojant pirmykddiq tautq pa-
vy zdiiais, aiSkinamas egzogamijos papro-
tys, nurodoma, iki kurio giminystes laips-
nio Rytq ir Vakarq krikddioniq baZnydios
drausdavo santuok4.Toliau per5okama
prie didZiosios Seimos apib0dinimo. Da-
roma i5vada, kad ,,kiemas" ir jo sinoni-
mai,,kaimas",,,sodiius",,,sod.a,, minimi
liaudies dainose kaip egzogamijos poZy-
mis. Vogtinds vestuves esandios ivairios:
nuo tikrojo vogimo jega iki tariamojo,
apeiginio vogimo, kuomet patsai ,,vogi-
mas" beliko tik simbolinis vestuviq apei-
8e priedas. Antrasis skyrius skirtas nuo-
takq vogimo pedsakams lietuviq vestuviq
dainose. Trediajame skyriuje,,Nuotakq vo-
gimo pedsakai misq apeigose,, to papro-
dio liekanomis laikoma jojimas pir5liaii ve-
lyvu paros metu, merginos tevq namuose
apsimetimas atvykus kitais tikslais, nuo-
takos vedliavimas (veZimas i jaunojo na-
mus), nedraugiSkas vedliq sutikimas jau-
nosios puseje, gaubtuves, nuota'kos
apgaubimas veLant anytos pusen. Ketvir-
tasis skyrius pavadintas ,,Nuotakq vogi-
mo pedsakai mtrsq praeityje", tadiau ir dia
remiamasi vestuvirl eigos paprotine me-
diiaga. Pateikiama duomenq apie jauno-
sios vogimo pedsakus kitq Europos tautq
paprodiuose. I5 Lietuvos nurodomas vie-
nintelis Saltinis - jeronimas Malickis
(XVI a.). Feodalizmo laikotarpio Lietuvos
bajorq paproti vogti nuotata y. nataZius



laiko tik peitynemis del paveldimo turto'
Penktajame, paskutiniame, skyriuje,,Nuo-
takq vogimo pedsakq geogtahia" keliami
tokie klausimai: ar vogimo laikq i5 viso
buta, ar pateiktieji duomenys yra senq lai-
kq liudininkai. Tokius klausimus autorius

iskdld ddl to, kad literatnroje pasirode nei-

gimq buvus toki4 santuokos form4. Savo
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teiginiams paremti autorius naudoja Af-
rikos ir Australijos primityviqjq tautq me-

dliag4 tuo baigdamas studija.
Santykis tarp pirktiniq ir vogtiniq ves-

tuviq neaiSkinamas. Taigi mflsq kultUros
atSvaitai parodomi pladiame keliq Zemy-

nq primityviqjq tautu paprodiq kontekste.

Vacys Milius


