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Sukaktys

Nepastebimai eina laikas. Šiais jubilieji-
niais Lietuvai metais švenčiame ir žurnalo 
„Lietuvos etnologija. Socialinės antropo-
logijos ir etnologijos metraštis” aktyvaus 
bendradarbio Petro Kalniaus jubiliejų.

Petras Kalnius gimė 1948 m. lapkričio 
16 d. Kretingos aps., Darbėnų vls., Vainei-
kių-Medsėdžių kaime (dabar Kretingos r.). 
Vaikystė nebuvo lengva. 1950 m. tėvas 
buvo įkalintas lageryje, o šeima su maža-
mečiais vaikais klajojo po įvairias Žemai-
tijos vietoves slapstydamasi nuo tremties. 
1967 m. baigė Darbėnų vidurinę mokyklą 
ir įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-
filologijos fakulteto istorijos specialybę. 
Universitetą baigė 1972 m. ir įgijo istorijos 
ir visuomenės mokslų dėstytojo specia-
lybę. 

1972–1975 m. dirbo Kėdainių krašto-
tyros muziejuje vyr. moksliniu bendra-
darbiu, Kultūros ministerijos Mokslinės-
metodinės kultūros paminklų apsaugos 
taryboje vyr. moksliniu bendradarbiu ir 
istorikų grupės vadovu. Nuo 1975 m. pra-
dėjo dirbti Istorijos instituto Etnografijos 
skyriuje (vėliau – Lietuvos istorijos institu-

to Etnologijos skyrius, Etnologijos ir antro-
pologijos skyrius) vyresniuoju laborantu, 
vėliau jaunesniuoju moksliniu bendradar-
biu, nuo 1986 m. – moksliniu bendradar-
biu. 1989 m. bendradarbių buvo išrinktas 
Etnografijos skyriaus vedėju, juo dirbo iki 
1991 m. pabaigos. Nuo 1991 m. pabaigos 
iki išėjimo į pensiją 2012 m. dirbo institute 
vyr. mokslo darbuotoju. 

Nuo darbo institute pradžios domėjo-
si miesto etnografiniais tyrinėjimais, dir-
bo vadovaujamas žymiausio šios srities 
specia listo Lietuvoje A. Daniliausko. Dar 
neapgynęs disertacijos jis kartu su šiuo 
etnologu jau publikavo monografiją Lie
tuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir 
šeimos etnografinės problemos. 1984 m. balan-
džio 6 d. Baltarusijos mokslų akademijos 
Menotyros, etnografijos ir folkloro institute 
apgynė istorijos mokslų kandidato diserta-
ciją tema ,,Dabartinė Lietuvos TSR pramo-
nės dirbančiųjų šeima“ (1993 m. kovo 12 d. 
Lietuvos mokslo taryba diplomą nostrifi-
kavo ir pripažino daktaro laipsnį). 1982–
1984 m. kartu su Lietuvos bei N. Mik-
lucho-Maklajaus instituto mokslininkais 

Sukaktys
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vykdė projektą „Lietuvos gyventojų buitis 
ir kultūra“ ir publikavo monografiją Šiuo
laikinė Lietuvos TSR miesto gyventojų šeima 
(1988). Po Lietuvos nepriklausomos vals-
tybės atkūrimo kelerius metų tyrinėjo etni-
nius procesus, vykusius XX a. Pietryčių 
Lietuvoje. Kitaip negu kiti šiuo klausimu 
domėjęsi autoriai, P. Kalnius daugiausia 
dėmesio skyrė natūraliosios etninės asi-
miliacijos peripetijoms įvairiose etninėse 
bendruomenėse, šeimos vaidmeniui etni-
niuose procesuose. Jo darbą vainikavo dvi 
didelės monografijos Etniniai procesai Piet
ryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje (1988) 
ir Lietuvių šeima ir papročiai (su A. Vyš-
niauskaite ir R. Paukštyte, 1995, antrasis 
papildytas leidimas 2008 m., parašyta ir 
nauja P. Kalniaus pratarmė). 

Labai svarbi jo vykdoma mokslinių 
tyrimų sritis – Lietuvos regioninių bend-
ruomenių ir lietuvių regioninės savimonės 
klausimai. Šia tema jau publikuota per 
dešimt straipsnių prestižiniuose Lietuvos 
leidiniuose, tyrimus vainikavo solidi mo-
nografija Žemaičiai. XX a. – XXI a. pradžia 
(2012). Šią knygą įvardinčiau vienu svar-
biausių mokslininko darbų. 2012 m. pa-
sirodė Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto išleista monografija Homo nar
rans: folklorinė atmintis iš arti, kurios vie-
nu iš bendraautorių yra ir P. Kalnius (su 
B. Stundžiene ir kitais).

Greta šių klausimų straipsniuose anali-
zuoti ir teoriniai etnologijos mokslo klau-
simai, šio mokslo plėtros perspektyvos, o 
etnologiją studijuojantys studentai dar ir 
šiuo metu studijuoja jo parengtą leidinį 
Statistikos taikymas etnologijoje (1999). 

1991–1992 m. P. Kalnius vadovavo Lie-
tuvos istorijos instituto mokslinei prog-
ramai „Lietuvių šeima ir papročiai“, 
1993–1998 m. – programai „Šeima ir etni-
niai procesai“, 2001 m. – LR Kultūros mi-
nisterijos finansuojamiems projektams 
„Dabartinė lietuvių regioninė savimo-
nė: raiškos formos ir raidos tendencijos“, 

2005 m. – „Seinų krašto lietuviai: etninio 
ir kultūrinio tapatumo bruožai”. Šio pro-
jekto rezultatas – jubiliato sudarytas ir su-
redaguotas Lenkijoje išleistas straipsnių 
rinkinys Punsko ir Seinų krašto lietuviai: 
etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai (2006). 
Tai į etnologijos istoriją įeis kaip pirmoji 
užsienyje (Punske) išleista knyga, be to, iki 
šiol nebuvo atvejo, kad monografija būtų 
išleista per nepilnus metus pabaigus lau-
ko tyrimus. Tai P. Kalniaus pastangų nuo-
pelnas. 

Dalyvavo etnografinėse ekspedicijose 
beveik visuose Lietuvos rajonuose, Puns-
ko-Seinų krašte. Čia, kaip ir daugelyje Lie-
tuvos vietovių, vadovavo ekspedicinėms 
grupėms. Be šešių monografijų (iš jų dvi 
su bendraautoriais), publikavo apie šimtą 
mokslinių straipsnių, buvo daugelio leidi-
nių redakcinės kolegijos nariu, moksliniu 
recenzentu. Daugumas mokslinių straips-
nių publikuota prestižiniuose žurnaluose 
ir tęstiniuose moksliniuose leidiniuose 
„Lituanistica“ (ir šio žurnalo pirmtake – 
LTSR MA darbuose), „Vilniaus istorijos 
metraštis“, „Liaudies kultūra“, „Lietuvių 
katalikų Mokslų Akademijos metraštis“, 
„Lietuvių katalikų Mokslų Akademijos 
suvažiavimo darbai“, „Lietuvos etnologi-
ja: Socialinės antropologijos ir etnologijos 
studijos“ (penktame mokslinio žurnalo 
pirmtakės „Lietuvos etnologijos“ tome 
jis publikavo minėtą monografiją Etniniai 
procesai Pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje 
pusėje), „Darbai ir dienos“, „Tautosakos 
darbai“, „Lithuanian Historical Studies“, 
„Lietuvių kalbotyros klausimai“, „Žiem-
gala“, „Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ 
(ir šio leidinio pirmtake – „Etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje“), „Mūsų praeitis“, 
Estijos moksliniame žurnale „Journal of 
Ethnology and Folkloristics“ ir kituose 
leidiniuose. Taip pat bendradarbiauta ir 
UNESCO organizuotuose leidiniuose, ku-
riuose prancūzų ir anglų kalbomis publi-
kuoti P. Kalniaus straipsniai.
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Daug jėgų pareikalavo ir organizacinis 
darbas. P. Kalnius yra tęstinių ir perio-
dinių leidinių „Etninė kultūra”, „Šiaurės 
Lietuvos kultūros paveldas“, „Gimtasai 
kraštas“, 1990–1994 m. žurnalo „Litua-
nistica“, 1996–2002 m. didelių studijų ir 
monografijų ,,Lietuvos etnologija“ (1–9 t.) 
redakcinių kolegijų narys. Didžiulį orga-
nizacinį darbą jubiliatas atliko ir rūpin-
damasis etninės kultūros sklaida. Nuo 
2000 m. jis akyvus Etninės kultūros glo-
bos tarybos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo narys (2000–2008 ir nuo 2018 m.), 
2001–2007 m. buvo LR Kultūros ministe-
rijos Etninės kultūros ekspertų komisijos 
narys. Keletą kartų buvo renkamas „Vil-
nijos“ draugijos tarybos bei šios draugijos 
konsultacinės tarybos nariu. Nuo 1997 m. 
yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
narys. Čia savo veikla yra vienas akty-
viausių etnologų.

Jubiliatas buvo Lietuvos istorijos insti-
tuto doktorantūros komisijos narys, tarp-
tautinės mokslinių darbų bazės „Lituanis-
tika“ etnologijos darbų ekspertų grupės 
koordinatorius, Lietuvos istorijos instituto 
tarybos narys.

Savo sukauptą patirtį P. Kalnius ak-
tyviai perduodavo jaunajai kartai. 1993–
2001 m. jis dėstė įvairius kursus etnologijos 
specialybės studentams Vytauto Di džiojo 
universitete, skaitė paskaitas doktoran-
tams. P. Kalnius pasižymi geranorišku-
mu, dalyvauja moksliniuose seminaruose, 
konferencijose, padeda jauniesiems etno-
logams metodiniais patarimais, o papra-
šytas per trumpą laiką recenzuoti straips-
nį ar monografiją – niekada neatsisako ir 
visada pateikia naudingų kritiškų pastabų 

bei racionalių patarimų. Aktyviai skai-
tė paskaitas Lietuvos istorijos instituto ir 
Jaunimo turizmo centro Jaunojo etnogra-
fo mokyklos moksleiviams, pedagogams, 
kultūros darbuotojams. 

Vienas svarbiausių P. Kalniaus bruo-
žų – pareigingumas. Per kartu pradirbto 
ketvirčio amžiaus Lietuvos istorijos insti-
tuto Etnologijos skyriuje nė karto iš jo lūpų 
neišgirdau žodžių „pamiršau“, „nespė-
jau“ ar „negaliu“. Ar tai būtų pavedimas 
perskaityti kolegos straipsnį, ar pabaigti 
parašyti monografiją, kiekvieną darbą ju-
biliatas atlieka kruopščiai, susikaupęs ir 
atsakingai. Dar niekada nebuvo, kad dar-
bą P. Kalnius atliktų vėluodamas, atmes-
tinai. Jubiliatas visada buvo darbštus, že-
maitiškai atkaklus ir nuoseklus. Toks buvo 
darbe, nepasikeitė ir išėjęs į pensiją. Rašo ir 
mokslinius, mokslo populiarinimo straips-
nius, apžvalgas ir prisiima begales visuo-
meninių darbų.

Jėgų P. Kalniui suteikia begalinis pat-
riotizmas, meilė Žemaitijai, Lietuvai ir 
etnologijos mokslui. Šių dienų kultūros ty-
rimai jį verčia ne tik analizuoti, bet ir jaut-
riai išgyventi Lietuvos etnodemografines 
ir jos gyventojų etninio tapatumo proble-
mas. ,,Dirbu Lietuvai” – šie žodžiai lemia 
jubiliato sprendimus prisiimti vis naujus 
visuomeninius įsipareigojimus. Nors nu-
dirbta daug darbų, jis jų nesureikšmina. 
Būdamas vienas kvalifikuočiausių ir dau-
giausia pasiekusių Lietuvos etnologų jis 
išlieka kuklus. Labai myli gamtą, žemę, 
mėgsta pėsčiomis keliauti po Lietuvą. 

Sveikiname Petrą garbingo jubiliejaus 
proga ir linkime, kad visi iškilaus etnologo 
lūkesčiai ir svajonės taptų realybe. 

Žilvytis Šaknys


