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LIETUVOS    ISTORIJOS   METRASTIS,    1972   ME'I`AI,    VILNIUS,    1973
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MOKSLINIO  OYYENIMO  KRONII(A

Di sertacij os

LIETuvOs   TSR   MOKSLrNINKAI-ISTORljos   MOKSLu   DAKTARAI

1.   Vansevi6ius  Stasys   (g.1927  in.),  teises  in.   k.   (1958  in.),   doi`.

(VVU  Valstybines  teises  teorijos  ir  istorijos  katedra).  Dis.  tema -,,Lietu-
vos   valstie€ing   socialine-ekonomine   ir   teisine   padetis   imperializmo   laiko-
tarpiu"   (07.571 -TSRS  istorija).

Apginta   1970.V.14  d.  VVU  Istorijos  fakulteto  Moksliniams  laipsniams
teikti  taryboje.  Oficialtis  oponentai:   ist.  in.   dr.  prof.   K.  Navickas,  ist.   in.
dr.   pro`f.   8.   Dundulis,   ist.   in.   dr.   V.  Merkys.   Istaiga   recenzentas:   LTSR
MA   Istorijos  institutas.

Auk§6iausioji  atestacine  komisija  laipsni  isuteike   1971.IX.10  d.
2.  J u 5 a s  Me6islovas   (g.1926  in.),  ist.  in.  k.   (1956  in.),  Lietuvos  TSR

MA  Istorijos  in-to  v.  in.  b.  Dis.  tema -„Baudziavos  irimo  pradzia  Lietu-
voje   (XVIII    a.    7-asis    de§imtm.-XIX   a.   4-asis    de§imtm.)"   (07.571-
TSRS   istorija).

Apginta    1971.IX.21   d.   VVU   Istorijos    fakulteto    Mokslineje    taryboje.
Oficialtis  oponentai:   ist.  in.   dr.   N.  Ula§6ikas,   ist.   in.   dr.  prof.  8.   Dundu-
1is,    ist.  in.   dr.  J.   Indova.   Istaiga  recenzentas:   VVPI   TSRS   istorijos   ka~
tedra.

Auk§6iausioji   atestacine   komisija   laipsni   suteike   1972.V.12   d.
3.   Strazas  Abelis   (g.1914   in.),   ist.   in.   k.   (1958  in.),   doc.   (VVPI

Visuotines   istorijos   katedra).   Dis.   tema-„Oberosto   Zeme``   ir  jos   vieta
Vokietijos    Rytng    politikoje    pirmojo    pasaulinio   karo   metais"    (07.571 -
TSRS   istorija).

Apginta   1970.XII.I  d.  VVU  Istorijos  fakulteto  Moksliniams  laipsniams
teikti  taryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  8.  Vaitkevi6ius,  ist.  in.  dr.
prof .   K.   Navickas,  ist.  in.   dr.  prof.   N.   Poletika.   Istaiga   recenzentas:   Lie-
tuvos  TSR  MA  Istorijos  in-tas.

Auk§6iausioji  atestacine  komisija  laipsni  suteike  1972.X.6  d.

0.  A d o in o n i e n e
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1971   in.   APGINTOS   ISTORIJOS   MOKSLU   KANDIDATO   DISERTACIJOS

1.   G 1 o v a c k i e n e  Jekaterina   (g.1919  in.),  Vilniaus  Auk§tosios  par-
tines  mokyklos  vyr.   dest.   Dis.   tema -„Kominterno  `vaidmuo,   organizuo-
jant  Lietuvos  Kompartijos  kova  uZ  liaudies  front?  pries  fa§izma   (1933-
1937  in.) "   (07.572 -Darbininku  ir  komunistinio  judejimo  istorija).  Moksl.
vad.  ist.  in.  k.  Z.  Zamislova.

Apginta   1971.VI.15   d.   Auk§tosios   partines   mokyklos   prie   TSKP   CK
Istorijos   mokslng   sekcijos   Mokslineje   taryboje.   Oficialtis   oponentai:    ist.
in.   dr.  prof.   I.   Krivoguzas  ir  ist.  in.  k.  M.  Tamo§itinas.   |staiga   recenzen-
tas:  Minsko Aukstoji partine mokykla.

2.  G u d a v i 6 i u s  Edvardas   (g.1929  in.),  TSRS  prietaisu  g-bos  in-jos
Skai€iavimo  ma§ini!  spec.  konstr.  biuro  technologijos  sektoriaus  vir§inin--
kas.  Dis.  tema -„Lietuvos  valstie€ing  ibaudziavinimo  procesas,ir  jo  atspin-
dejimas  I  Lietuvos  Statute   (1529)"   (07.571 -TSRS   istorija.  Lietuvos  is-
torija).  Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  doc.  S.  Lazutka.

Apginta    1971.VI.17   d.   VVU   Istorijos   fakulteto   Mokslineje   taryboje.
Oficialtis  oponentai:   ist.   in.   dr.  prof.   8.  Dundulis  ir  ist.  in.  k.  M.  Judas.
|staiga  recenzentas:  VVPI  TSRS  istorijos  katedra.

3.   Jarmalavi6ius   Juozas    (g.1940   in.),   Partijos   istorijos'  insti-
tuto  prie  Lietuvos  KP  CK  v.  in.  b.  Di`s.  tema-„Lietuvos  Komunistt2  par-
tijos  kova  pries  politine  bazny€ios  reakcija   socializino  statybos  respubli-
koje   laikoitarpiu   1945-1952   metais"     (07.570-TSKP    istorija).    Moksl.
vad.  ist.  in.  dr.  prof.  V.  Selickis.

Apginta  1971.X.19  d.  Leningrado  Auk§tosios  paftines    mokyklos  Mok,s-
lineje  taryboje.   Oficialtis   oponentai:   Lietuvos  TSR   MA   akad.   i's`t.   in.   dr.
prof.  J.  Jurginis  ir  ist.  in.  k.  doc.  G.  Voroncovas.  |staiga  recenzentas:  VVU
TSKP  istorijos  katedra.

4.   Le§6ius   Vytautas   (g.1932   in.),  VVU   Istorijos   fakulteto   prode-
kanas.   Dis.   tema -„Vietining   darbo   Zmoning   deputatng   tarybu  veikla,   vys-
tant  liaudies  tiki  Tarybu  Lietuvoje   1953-1965  metais"     (07.57l -TSRS
istorija.  Lietuvos  istorija).  Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  doc.  R.  Krutulyte.

Apginta   1971.Ill.2   d.   VVU    Istorijos    fakulteto    Mokslineje   taryboje.
Oficialtis  oponentai:  Lietuvos  TSR  MA  akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.  Ziugzda  ir
ist.  in.  k.  doc.  S.  Lazutka.  |staiga  recenzentas:  MA  I`storijos  institutas.

5.   Luk§aite   Inge   (g.1940   in.),   Lietuvos   TSR  MA  Istorijos   in-to
j.   in.   b.   Dis.   tema -„Lietuviu   kalbos   plitimas   Lietuvos   reformaciniame
judejime  XVIII   a."   (07.57l -TSRS   istorija.    Lietuvos    istorija).    Moksl.
vad.  Lietuvos  TSR  MA  akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.  Ziugzda.

Apginta   1971.IX.27  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  8.  Dundulis  ir  ist.  in.  k.  doc.
A.  Sidlauskas.  |staiga  recenzentas:  VVPI  TSRS  istorijos  katedra.
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6.   Manzurovas    Grigorijus    (g.1931    in.),    Visuomenining  mokslu
akademijos  prie  TSKP   CK  TSKP   istorijos   katedros   aspirantas.   Dis.   te-
rna -„Kaimo  pirminiu  partinil2  organizaciju  ktirimas  ir  organizacinis  poli-
tinis  stiprinimas   koltikines   statybos   metais    Lietuvoje   (1947-1952  in.)"
(570.  TSKP  istorija).  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  a.  Tulepbajevas.

Apginta  1971.VI.16  d.  Visuomenining  mokslng  akademijos  prie  TSKP  CK
TSKP  istorijos  ir  partines  statybos  katedri!  Mokslineje  taryboje.  Oficialtis
oponentai:  ist.   in.   dr.   prof.   L.   Slepovas  ir  ist.  in.  k.   doc.   K.  Ti§kevi€ius.
Istaiga   recenzentas:   Partijos   iistorijos   in-tas   prie   Lietuvos   KP   CK-
Marksizmo-1eninizmo  in-to  prie  TSKP  CK  filialas.

7.  Matulaityte  Stase   (g.1933  in.),    VVU  Mokslines  bibliotekos
Bibliografijos  skyriaus   vedeja.   Dis.    tema-„Astronomijos    destymas   ir
kosmologines  pazitiros   senajame  Vilniaus  universitete   (XVIII   a.   antroji
puse-XIX  a.  pradzia"  (07.571 -TSRS  istorija.  Lietuvos  istorija).  Moksl.
vad.  Lietuvos  TSR  MA  akad.  fiz.-mat.  in.  dr.  prof.  P.  Slavenas.

Apginta   1971.V.18  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  instituto  Mokslineje
taryboje.   Oficialtls   oponentai:   ist.   in.   dr.   prof.   8.   Dundulis   ir   iist.   in.   k.
A.  Mieziniene.   Istaiga   recenzentas:   VVPI   TSRS   istorijos  katedra.

8.  R u k § a n a s  Kazimieras  (g.1935  in.),  Vilniaus  Inzinerinio  statybos
in-to   destytojas.    Dis.    tema-„Hitlerininkng     politika     Lietuvoje    1941-
1944  in.   (07.571 -TSRS  istorija.  Lietuvos  istorija).  Moksl.  vad.  iist.  in.  k.
doc.  A.  Gaigalaite.

Apginta   1971.VI.10  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  instituto  Mokslineje
taryboje.   Oficialtis   oponentai:   ist.   in.   dr.   prof.   K.   Navickas   ir   ist.   in.   k.
doc.  A.  Raktinas.  |staiga  recenzentas:  VVU  LTSR  istorijos  katedra.

9.  S I i e s o r i ti n a s  Feliksas   (g.1931  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos
in-to  moksl.   sekr.   Dis.   tema-„1830-183l    metng   sukilimas   Lietuvoje"
(07.571 -TSRS  istorija.  Lietuvos  istorija).  Moksl.  vad.  Lietuvos  TSR  MA
akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.    Jurginis.

Apginta   1971.11.22  d.   Lietuvos  TSR  MA  Istorijos   instituto  Mokislineje
taryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  8.  Dundulis  ir  ist.  in.  k.  doc.
L.  Bi€kauskas-Gentvila.  Istaiga  recenzentas:  VVU  TSRS  istorijos  katedra.

10.   Stankus  Jonas   (1937  in.),   Lietuvos   TSR  MA   Istorijos   in-to  j.
in.  b.   Dis.   tema -,,Gelezies   dirbining   gamybos  technologijos   istorija   Lie-
tuvoje  II-XIII   amziais"    (Lietuvos   TSR    archeologiniuose   paminkluose
rastng  gelezies  dirbining  metalografining  tyrinejimi±  duomenimis)     (07.575 -
Archeologija).  Moksl.  vad.    ist.    in.   dr.   8.   Kol6inas.   |staiga   recenzentas:
VVPI  TSRS  istorijo`s  katedra.

Apgirita   1971.V.18  d.  Lietuvos  TSR  MA   Istorijos  instituto  Mokslineje
taryboje.  Oficialti`s  oponentai  ist.  in.  dr.  V.  Sedovas  ir  ist. in. k. N. Rindina.
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11.   Simkus   Sigizmundas-Juozas   (g.1931    in.),    LKP    CK   Kulttiros
skyriaus  vedejas.  Dis.   tema -„Lietuvos   Komunistng   partijos  veikla,   auk-
lejant  Lietuvos  kaimo  darbo  Zmones  proletarinio  internacionalizmo  ir  ta-
rybinio  patriotizmo  dvasia  1961-1967  metais"    (07.570 -TSKP  istorija).
Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  doc.  A.  Berzinskaite.

Apginta   1971.VI.17   d.   VVU   Iistorijos    fakulteto    Mokslineje   taryboje.
Oficialtis  oponentai:  -ist.  in.  dr.  8.  Vaitkevi6ius  ir  ist.  in.  k.  doc.  S.  Lopa-
jevas.  |staiga  recenzentas:  Partijos  istorijos  in-tas  prie  Lietuvos KP  CK-
Marksizmo-1eninizmo  in-to  prie  TSKP  CK  filialas.

12.   Truncaite-Saltigiene   Vanda-Danute    (g.1930    in.),    VVU
TSKP  istorijos  katedros   vyr.   destytoja.  Dis.  tema-„Spaudos  vaidmuo,
auklejant  Tarybng  Lietuvos  darbo   Zmones   socialistinio  internacionalizmo
dvasia   (1959-1965  in.)"     (07.570-TSKP   istorija).  Moksl.  vad.   ist.   in.
k.  doc.  I.  Lempertas.   Istaiga  recenzentas:  Vilniaus  Valst.  konservatorijos
Marksizmo-1eninizmo  katedra.

Apginta    1971.IV.20  d.  VVU   Istorijos    fakulteto   Mokslineje   taryboje.
Oficialtis  oponentai:   filos.  in.  dr.  G.  Zimanas  ir  ist.  in.  k.  doc.  S.  Adoma-
vi6itite.

13.  V a r a § i n s k a s  Kazys   (g.1924  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos
in-to  j.  in.  b.  Dis.  tema -„Evakuott!  Lietuvos  TSR   gyventoju  veikla  ta-
rybineje     uzfronteje    Didziojo    Tevynes    karo    metais    (1941-1944    in.)"
(075.  7]  -TSRS  istorija.  Lietuvos  TSR  istorija).

Apginta   1971.IX.27  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  instituto  Mokslineje
taryboje.   Oficialtis  oponentai:   ist.   in.   dr.   prof.   K.   Navickas   ir   ist.   in.   k.
doc.  J.  Dobrovolskas.   |staiga  recenzentas:  VVPI  TSRS   istorijos  katedra.

14.  V i t k a u s k a s  Povilas  (g.  1930  in.) ,  VVU TSKP  istorijos  katedros
vyr.   dest.   Dis.  tema -„Lietuvos   Komunistng  partijos  nacionaline  politika
socialistines    revoliucijos    ir   Tarybng   valdzios    Lietuvoje    metals   (1918-
1919m.)"   (07.570-TSKP   istorija).  Moksl.  vad.   ist.  in.   dr.  prof.   K.   Na-
vickas.

Apginta   1971.XII.24   d.  VVU    Istorijos    fakulteto  Mokslineje   taryboje.
Oficialtis  oponentai  ist.  in.   dr.   8.  Vaitkevi6ius,   Lietuvos  TSR  MA   akad.
ist.  in.  dr.  prof. J.  Jurginis  ir  ist.  in.  k.  M.  Tamo§itinas.  |staiga  recenzentas:
VVPI  TSRS  istorijos  katedra.

15.   Zeimantas    Liubomiras-Viktoras    (g.1931   in.),   VVU   Istorijos
fak.  Zurnali`stikos  katedros  vyr.  dest.  Dis.  tema -„Lietuvos  KP  pogrindi-
nes  spaustuves  1918-1940  metais"  (07.570-TSKP  istorija).

Apginta   1971.11.9  d.  VVU  Istorijos  fakulteto  Mokslineje  taryboje.  Ofi-
cialtis  oponentai:  Lietuvos  TSR  MA  akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.  Jurginis  ir
ist.   in.   k.   doc.   R.   Sarmaitis-Romaitis.   |istaiga   recenzentas:   VVPI   TSKP
istorijos  katedra.
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LIETUVOS   ARCHEOLOGIJOS   TEMATIKA   APGINTOS   KANDIDATO   DISERTAC.IJOS

(1949-1968)

Lietuvos   istorijos   klausimus   nagrinejusing   kand.   disertacijng   dalis   yra
skirta   Lietuvos  archeologijai   (07.575).1§  viso  pokario  metais  §ia  temati-
ka   Lietuvos   TSR  Mokslng   akademijos   Istorijos   in-to  Mokslineje   taryboj.e
Vilniuje  apgintos  9  disertacijos   (iki   1968  in.  imtinai).  A§tuoni  disertacijng
autoriai  buvo  to  paties   instituto  darbuotojai   arba   aspirantai,   devintai
Vilniaus  Valstybinio   V.  Kapsuko   universiteto  vyr.  destytoja  R.  Volkaite-
Kulikauskiene.  Keturi  disertantai  savo  darbus  ruo§e,  mokydamiesi  institl.1-
to   aspiranttiroje.    Septyni    archeologai -istorijos    mokslu    kandidatai -
dabar  dirba  Istorijos  institute,  po  viena -Vilniaus Valstybiniame V. Kap-
suko  universitete  ir  Vilniaus  Valstybiniame  pedagoginiame  institute.

Seniausias  laikotarpis -akmens  amzius -nagrinejamas  R.  Jablonsky-
tis-Rimantienes   disertacijoje.   Toliau   chronologi§kai   `seka   P.   Kulikausko
jr   E.   Danilaites-Grigalavi€ienes   disertacijos,   kuriose   tiriama   ankstyvojo
gelezies   amziaus   ir  pirmujng   in.   e.   amzing   gyventojng   materialine   kulttira,
laidosena.   M.   Michelberto   disertacija   skirta   Lietuvos   gyventojng   ry§iams
su   antikiniu  pasauliu   (in.   e.   I-IV  a.).   Kitose  trijose  disertacijose  nag-
rinejamas  ilgesnis  laikotarpis-nuo  in.  e.  pradzios  iki  XII  a.   (A.  Tauta-
vi€ius,   0.   Navickaite-Kunciene,   L.   Nakaite).    Velyvojo    gelezies   amziaus
(IX-XII    a.)    gyventoju    materialinei    kulttirai    skirta   R.  Volkaites-Kuli-
kauskien6s    disertacija.    Ir    velyviausia    archeologine    medziaga     (XIV~-
XVII  a.)   apibendrina  V.  Urbanavi€ius.

Disertacijng   gynimo   sara§as   pateikiamas   chronologi§kai.
I.  K u I i k a u s k a s  Pranas   (g.1913  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos

in-to  moksl.  sekr.  Dis.  tema-„Kurmai6it!  archeologiniai  paminklai   ir  ju
tyrinejimng  duomenys".

Apginta   1949.VI.2   d.   Oficialtis  oponentai:   prof.   K.  Jablonskis,   ist.   in.
k.   G.   Fiodorovas,   Kauno  Valst.  M.   K.   Ciurlionio   daile's  muziejaus  bend-
radarbis  P.  Tarasenka.

2.  Volkaite-Kulikauskiene   Regina      (g.1916   in.),   VVU  vyr.
destytoja.    Dis.    tema-„Medziagine    Lietuvos    gyventoju   kulttira   IX-
XII   amz.,   remiantis   tyrinetu   laidojimo   paminklu   duomenimis   (velyvasis
gelezies   amzius) ``.

Apginta   1951.I.5   d.   Oficialtis   oponentai:   ist.   in.   dr.   prof.   H.   Moora,
ist.  in.  k.  J.  Jurginiis,  ist.  in.  k.  G.  Fiodorovas.

3.  T a u t a v i a i u s  Adolfas   (g.1925  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos
in-to  v.`m.  b.  Dis.  tema-„Rytu  Lietuva  in.  e.  pirmajame  ttikstantmetyje".
Moksl.I  vad.  prof.   K.  Jablonskis.
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Apginta   1954.XII.17  d.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  H.  Moora.
ist.  in.  k.  G.  Fiodorovas,  ist.  in.  k.  R.  Volkaite-Kulikauskiene.

4.  N a v i c k a i t a-K u n c i e n i  Ona   (g.1926  in.),  Lietuvos  TSR  MA
Iistorijos  in-to  j.  in.  b.   Dis.  tema-„Ver§vu  kapinynas".  Moksl.  vad.   ist.
in.  k.  P.  Kulikauskas.

Apginta  1957.X.25  d.  Oficialtis  oponentai:  prof.  K.  Jablonskis,  ist.  in.  k.
R.  Volkaite-Kulikauskiene.

5.  J a b 1 o n s k y t a -R i in a n t i e n i  Rimute   (g.1920  in.),  Lietuvos
TSR  MA  Istorijos  in-to  j.  in.  b.  Dis.  tema -„Akmens  ir  Zalvario  amziaus
gyvenvie€ing   periodizacija    ir    topografija   Lietuvos  teritorijoje   (remiantis
vidurio  Lietuvos  radiniais)".

Apginta  1962.X.30  d.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  P.  Boriskovskis  ir
ist.  in.  k.  R.  Volkaite-Kulikauskiene.

6.  M i c h e I b e r t a s  Mykolas   (g.1939  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istori-
jos  in-to  j.  in.  b.  Dis.  tema-„Romos  importas  Lietuvoje".

Apginta   1965.XI.16  d.  Oficialtis  oponentai:   ist.  in.  dr.  A.  Mongaitas  ir
iist.  in.  k.  P.  Kulikauskas.

7.  Nakaite  Laima   (g.1934  in.),   Lfetuvos  TSR  MA   Istorijos   in-to
j.  in.  b.  Dis.  tema -„Sidabras  Lietuvos  archeologineje  medziagoje   (1-
XII   a.)".

Apginta   1967.11.24  d.  Oficialtis  oponentai:   ist.  in.   dr.  G.  Fiodorovas  ir
ist.  in.  k.  P.   Kulikauskas.

8.  U r b a n a v i 6 i u s  Vytautas   (g.  1935  in.) ,  Lietuvos  TSR  MA  Istori-
j.os  in-to  aspirantas.   Dis.   tema-„Lietuvos  kaimo  gyventoju  materialine
ir   dvaisine  XIV-XVII    a.    kulttira     (kapinynu   tyrinejimi2   duomenimis)".
Moksl.  vad.   ist.  in.   dr.  M.   Gerasimovas.

Apginta   1967.X.4   d.   Oficialtis   oponentai:   ist.   in.   dr.   M.   Rabinovi5ius
ir  medicinos  in.  dr.  J.  Nainys.

9.   Danilaite-Grigalavi€iene    Elena    (g.1933   in.),   Lietuvos
TSR  MA  Istorijos  in-to  j.  in.  b.  Dis.  tema -,., Brtik§niuotoji  keramika  Lie-
tuvoje   (kai  kurie  duomenys  lietuviu  etnogenezes  klausimu)".  Moksl.  vad.
ist.  in.  k.  P.  Kulikauskas.

Apginta   1968.IV.5   d.    Oficialtis   oponentai:   ist.  in.   dr.  J.   Kucharenka,
ist.  in.  dr.  V.  Sedovas,  ist.  in.  k.  G.  Mitrofanovas.

LIETUVOS     ETNOGRAFIJOS    TEMATIKA   APGINTOS    KANDIDATO    DISERTACIJOS
(1952-1969)

1952-1969  metais  uZ  disertacijas  lietuviu  etnoigrafijos  tematika  buvo
•suteikta   13  istorijos   (indeksas  07.576)   ir   I   menotyros   mokslt!  kandidato

lai'psnis.   1§  pradziu   disertacijos    Sia    tematika    buvo   ginamos  TSRS  MA.
Etnografijos  instituto  Mokslineje  taryboje,  veliau  §ia  teise  gavo  Lietuvos

-256



TSR  MA   Istorijos  instituto  Moksline  taryba.   Disertaciju  tematika -ati-
tinkamu  laikotarpiu   viena   ar   kita   liaudies   kulttiros  sritis.  Iki  §iol  dau-
giausia   disertacijng   (4)   buvo   apginta   lietuviu  valstie6il£   gyvenamuju  na-
mng  raidos  klausimais.

Astuoni  asmenys,  gavg  mokslo  laipsni  §ioje  srityje,  dirba  Istorijos  ins-
tituto  Etnografijos   sektoriuje,   trys -respublikos   auk5tosiose   mokyklose,
t.rys -kitose  kulttirinio  darbo  istaigose.

Disertaciji!  gynimo  apra§ymas  pateikiamas   chronologi§kai.
1.   Gozina  Galina   (g.1923  in.),  TSRS  MA  Etnografijos  in-to  aspi-

rants.  Dis.  tema -„Rytu  Lietuvos  gyvenamieji  ir  tikiniai  pastatai".  Moksl.
vad.  ilst.  in.  dr.  P.   Ku§neris.

Apginta   1952.VI.3  d.  TSRS  MA  Etnografijos  in-to  Mokslineje  tarybo-
je.  Oficialtis oponentai:  ist.  in.  dr.  N.  Ceboksarovas  ir  ist.  in.  k.  E.  Binkevi6.

2.   Dunduliene   Prane   (g.1910   in.),   VVU   Archeologijos   ir   etno-
grafijos  katedros  vyr.   destytoja.  Dis.  tema -„Zemdirbyste  Lietuvoje  feo-
dalizmo  laikais".  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  N.  Ceboksarovas.

Apginta  1954.VI.22  d.  TSRS  MA  Etnografijos  in-to  Mokslineje  tarybo-
je.   Oficialtis   oponentai:   ist.   in.   dr.   P.   Ku§neris   ir  ist.   in.   k.   J.  Jurginis.

3.  8 i e I i n s k i s  Feliksas.   Dis.  tema -„Lietuvos  kaimo  architekttiros
palikimas".   Moksl.   vad.   arcllit.   in.   dr.  .8.   Michailovas.

Apginta   1954.XI.26  d.   TSRS  MA  Meno   istorijos   in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  (Detalesning  duomenng  negauta.)

4.  M i 1 i u s  Vacys  (g.1926  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  aspi-
rantas.  Dis.  tema -„Lietuvitf  valstie€iu  maistas  ir  namng  apyvokos  daiktai
XIX  ir XX  a."  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  P.  Ku§neris.

Apginta   1955.I.4  d.  TSRS  MA  Etnografijos  in-to  Mokslineje  taryboje.
Oficialtis   oponentai:   ist.   in.   dr.   N.   Ceboksarovas   ir  prof.   K.   Jablonskis.

5.  V y § n i a u s k a i t a  Angele   (g.1919  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istori-
jos   in-to  j.   in.   b.   Dis.  tema ~„Lietuving  koltikie6ing  §eimos  buitis".   Moksl.
vad.   ist.   in.   dr.   P.   Ku§neris.   Apginta   1955.VI.7   d.   Oficialtis   oponentai:
ist.  in.  dr.  N.  Ceboksarovas,  ist.  in.  k.  J.  Jurginis  ir  ist.  in.  k.  L.  Terentjeva.

6.   8 u t k e v i 6 i u s  Izidorius  (g.1928  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos
in-to  j.  in.  b.  Dis.  tema -„Dabartiniai  lietuving  valstie6iu  gyvenamieji  na-
mai".  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  N.  Ceboksarovas.

Apginta   1956.VII.5   d.   TSRS   MA   Etnografijos   in-to  Mokslineje   tary-
boj.e.  Oficialtis  oponentai:   prof.   K.  Jablonskis  ir  ist.  in.  k.   L.  Terentjeva.

7.   C e r b u 1 a n a s   Klemensas   (g.1912  in.),   Statybos  ir  architekttiros
in-to  v.  in.  b.  Dis.  tema -„Lietuving  liaudies  gyvenaml!jt!  namu  raida".

Apginta   1958.XI.Il   d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.    Oficialtis    oponentai:    ist.    in.   dr.   P.   Ku§neris,   ist.   in.   k.   I.   But-
kevi6ius  ir  archit.  in.  k.  K.  Se§elgis.        .
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8.   Paliulis   Stasys   (g.1902   in.),   Vilniaus   Pedagoginio   in-to   doc.
Dis.  tema -„Lietuviu  liaudies  pu€iamieji  muzikos  instrumentai".  Apginta
1964.VI.25   d.   Lietuvos  TSR  MA   Istorijos   iri-to  Mokslineje  taryboje.   Ofi-
cialtis   oponentai:   prof.  A.  Ra6itinas,    ist.    in.    k.  V.    Milius  ir  filol.  in.  k.
Z.   Slavitinas.

9.  D a n i I i a u s k a s  Antanas   (g.1926  -in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istori-
jos  in-to  aspirantas.  Dis.  tema -,,Juodupes  Valst.  vilnoniu  audining  fabri-
ko  „Nemunas"  darbininkng  kulttira  ir  buitis".  Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  A.  Vy§-
niauskaite.

Apginta   1965.Ill.26  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istolrijos  in-to  Moikslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:  i'st.  in.  dr.  N.  Ceboksarovas  ir  ist.  in.  k.  A.  Gai-
galaite.

10.  M e r k i e n a  Irena-Regina   (g.   1937  in.) , Lietuvos TSR MA Istorijos
in-to j.  in.  b.  Dis.  tema -„Grigi§kiu bandomojo  popieriaus  kombinato  dar-
bininku   buitis   1925-1965   in."   Moksl.   vad.   ist.   in.   k.   A.   Vy§niauskaite.

Apginta  1966.XII.20  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:   ist.  in.   dr.    A.    Zale`skis    ir  ist.  in.  k.  A.   Gai-

galaite.
11.  Mastonyte   Marija    (g.1931   in.),   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos

in-to  j.  in.  b.   Dis.  tema-„Lietuvi#  motert!  tautiniai   drabuziai  XIX   a.   ir
XX  a.  pradzioje".  Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  A.  Vy§niauskaite.

Apginta  1967.11.24  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  tary-
boje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  V.  Belicer  ir  ist.  in.  k.  K.  Cerbulenas.

12.   T a 11 a t-K e 1 p S a i t a-N  i u n k i e  n  a   Giedre   (g.1933   in.),   Lietu-
vos  TSR  MA  Istorijo,s  in-to   aspirants.  Dis.  tema-„Naminis  audimas  ir
audiniai  Lietuvoje  XIX-XX  a."  Moksl.  vad.   ist.   in.  k.  A.  Vy§niauskaite.

Apginta  1968.IV.5  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  tary-
boje.  Oficialtls  oponentai:   ist.  in.  dr.  V.  Bondar6ikas  ir  ist.  in.  k.  P.  Dun-
duliene.

13.   Morktinas  Vitalis    (g.1929    in.),    Lietuvos   TSR   MA   Istorijos
in-to   aspirantas.    Dis.    tema-„Zemes    tikio    darbininku   buitis   Lietuvoje
1919-1940  in."   Moksl.  vad.   ist.   in.   k.   A.   Vy§niauskaite.

Apginta   1968.XI.22  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  V.  Bondar6ikas  ir  ist.  in.  k.  K.  Cer-
bulenas.

14.   Kud i rk a  Juozas   (g.1939  in.),  Lietuvos  TSR  MA   Istorijos  in-tt>
aspirantas.  Dis.  tema-„Puodininky§te   Lietuvoje   XIX   a.    pab.-XX  a."
Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  V.  Ivlilius.

Apginta  1969.XI.28  d.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  L.  Mol€anova  ir  ist.  in.  k.  K.   Cer-
bulenas.                                                             .

V.  M i 1 i u s
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Disertacijng   gynimo    apzvalgos

Bronius  Dundulis,   Lietuvos  kova  del  valstybinio
savaranki§kumo  XV  a.1

Lietuvos  ir  Lenkijos  unijos  istorijos  klausimu  yra  gausios  literattiros.
Burzuazine,  ypa6  lenkl!,  istoriografija  auk§tino  unija.  Nuolat  buvo  karto-
jama  apie  lenkng  feodalng  ir  kataliki!  bazny€ios  misine  veikla  rytuose,  idea-
1izuojama  Lenkija.  Laikas  nuo  laiko  ir  dabar,  ypa6  emigracineje  literatti-
roje,  pasigirsta  pana§tis  atgarsiai.  Todel  tarybiniam  istorijos  mokslui  la-
bai  svarbu,  kad  unijos  istorija  btitt!  i§tirta  pla6iai  ir  i§samiai.  Sio  darbo  ir
emesi   8.  Dundulis.  Autorius  tyre  unijos   istorija  vienu-kovos   del   Lie-
tuvos   valstybingumo-aspektu,   paemes   1429-1501   in.   Iaikotarpi,   t.   y.
nuo  Lucko  suvaziavimo  iki   1501   in.  Melniko  sutarties.  Siame  periode  bu-
vo  sukurti  pagrindiniai  unijos  principai,  igyvendinti   1569  metais.   Be  to,
giliau  analizuojant  XV  a.  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius,  galima  ai§kiau
nustatyti  ir  pirminiu  unijos  aktng  reiksme.  Autorius  grieztai  pasisako  pries
1385  in.  Krevos  sutarties  akto,  kaip  Lietuvos  inkorporacijos  i  Lenkijos  su-
deti,  supratima.  Jis  pazvelge  i  unija  lie  formaliai  juridi§kai,  o  nagrineja
ja  abieju  valstybing  faktines  padeties  pozitiriu.  Kad  Lietuva  vasali§kai  prj-
klausytng   nuo   Lenkijos,   tarn  nebuvo  priezas6il!.   Nei   vidaus,   nei   uzsienio
Lietuvos  padetis  nebuvo  tiek  gresminga,  kad  jai  btitng  reikeje  bes?lygi§kai
kapituliuoti.   Jogaila   savo   asmeniu   sujunge   skirtingas  .valstybe's.   0   kad
veliau  unija  stiprejo,  matyt,  buvo  i5  jos  abipuse  nauda.  Lietuvos  feodalai
sieke  unijos,  bet  lygiateisemis  s?lygomis -dviejng  .savaranki§kng  valstybing
federacijos.  Iki  Zalgirio  mti§io  svarbiausias  unijos  veiksnys  buvo  Kryziuo-
6iu  ordino  pavojus.  XV  a.  i5kiles  naujas  pavojus  rytuose  vel  i§kele  unijos
klausim?.

Lietuvos  ir  Lenkijos  unija,  sukurta  kovai  pries  Ordino  agresija,  XV  a.
virto  prievartos  irankiu   pries  baltarusiu,   ukrainie6ing  ir  rusng   Zemes.

Autorius  tyre  diplomatinius  ir  karinius  Lietuvos  ir  Lenkijos  konfliktus
1389-1392  ir  1430-1432 `metais.  Jis  i§ai§kino  faktine  Lietuvos  ir  Lenkijos
santyking  raids  XV  a.,  nesitenkindamas  vien  unijos  analize.

8.  Dundulis  perzitirejo  visus  XV  a.   svarbesnius  ivykius -tarpusavio
Lenkijos  ir  Lietuvos   gin6us,  kurie  vyko    Lietuvos    didzingjng    kunigaiks€iq
Vytauto,   Svitrigailos   ir   Zygimanto    Kestutai€io   valdymo  metu   (1392-
1440  in.),  pateike  i§samios  medziagos -apie  Lucko  suvaziavima   (1429  in.)
ir  Lietuvos  karalystes  jktirimo  klausimu   (1429-1430  in.).  Pastarieji  !vy-
kiai,  di`isertanto  nuomone,  buvo  labai  svarbtis  Lietuvos santyking su Lenkija

I  8.   Dundulis,   L'ietuvos   kova   del   valstybinio   savaranki§kumo   XV   a.,   disertaci-

ja   istorijos   mokslu   daktaro   laipsniui   igyti,   Vilniaus  valst.   V.   Kapsuko   universitetas,   V.,
1967,  masinra§tis,  646  p.
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raidoje.  Tuomet  pirm?  karta  vie§ai  ir  aiskiai  buvo  i§destyta  Lietuvos  vals-
tybingumo  programa,  o  tai  suaktyvino  kova  del  jos  igyvendinimo.

8.  Dundulis  nagrinejo  Lietuvos  santykius  su  Ordinu,  jos  dalyvavima
1438-1440  in.  koalicijoje  pries  Lenkija,  poni!  sprendima  1440  in.,  kai  Ka-
zimieras  buvo  isrinktas  didziuoju  Lietuvos  kunigaik§6iu,  ir  lietuviu  feodaltf
kova  uZ  lygiateising  valstybiu  federacija.  Autorius  taip   pat  tyre  Lietuvo:
pozicija  trylikos  metng  kare   (1454-1466  in.),  jos  rytu  politika,  padidejus!
Rusijos  politikos  aktyvuma  kovoje  del  rusng  Zemiu   ir  Lietuvos  bei  Lenki-
jos  suartejima,  pasibaigusi  1501  in.  Melniko  unijos  aktu.

Disertacijoje  nemazai  demesio  skirta  Lietuvos  santykiams  su  Vokieti-
jos  imperatoriumi  ir  Romos  papieziumi,  taip   pat  feodalng  politikai  balta-
rusiu,  ukrainie6iu  ir  rusu  Zemese.  Autorius  pazymejo,  kad  klasiniai  Lietu-
vos   feodalu   interesai   prie§taravo   sekmingai   kovai   su   Lenkijos   feoldalais
del  Lietuvos  valstybingumo.  Be  to,  Lietuva  negalejo  apginti  Savo  nepri-
klausomybes,  nepagerinusi  santykiu  su  Rusija.  Autorius  nurodo,  kad  Lie-
tuvos   kova   uZ   valstybingum?    reme    baltarusiu   ir   ukrainie6ing    feodalai.
Buvo  net  bandyta,  jais  remiantis,  stoti  pries  ekspansine  Lenkijos  feodalu
ir  katali.ku  bazny6ios  politika   (Svitrigaila).   Bet   agresyvtis   Lietuvos   leo-
dalu   veiksmai   Rusijoje   paralyziavo   didziujng   kunigaik§€ing   santykius   `su
Lenkija  ir  neleido  gr?Zinti  vakariniu  lietuviu  Zemil!,  kurias  buvo  uzgrobes
Ordinas.  8.  Dundulis  teigia,  kad  Lenkijos  feodalai  nesiskaite  su  Lietuvos
teise  i  prtisng  ir  lietuviu  gyvenam?sias  Zemes  Ordino  teritorijoje  ir  norejo
jas  pasigrobti.  Ypa6  tai  i§ryskejo  1454-1466  metu  kare.  Taip  galima  pa-
ai5kinti  Lietuvos  pasyvuma  tame  kare  ir  siekima  i§saugoti  Ordino valsty-
be  prtisng  Zemese.   Lietuva   pasitenkino  vien  Zemaitija  ir  Uznemune,  neat-
kovojo   srities   Nemuno  Zemupyje,   Klaipedos   ir   Klaipedos   kra§to.

Lietuv-a  XV  a.  i§1iko  nepriklausoma  nuo  Lenkijos.  Ta6iau  Lenkijos  po-
nai  neatsisake  galimybes  pasiglemzti  jos  Zemes.   Negaledami  to  ivykdyti
tiesiogiai,  jie  i§kele  vieno  politinio  organizmo  ideja.   Buvo  numatyta   su-
jungti  abi  valstybes  i  viena  palaipsniui.  Eidami  §ia  kryptimi,  jie  ir  padik-
tavo  1501  in.  unijos  akt?,  kuriuo  remiantis   buvo  sudaryta   1569  in.  unija.
Apskritai  i§  8.  Dundulio  darbo  i§ry§keja  Lenkij'os  ponu  politika  Lietuvos
atzvilgiu.   Ji   nuo   pat   1385   in.   Krevos   akto   buvo   nepaprastai   pastovi..ir
tvirta.    Lietuva    turejo    eikvoti    daug   jegu    savo    valstybes   egzistencijai
apginti.

a.   Dundulio  disertacija   teigiamai    ivertino    oponentai.    Jie    pazymejo
problemos   aktualuma   ir  sudetinguma,    autoriaus    sugebejima    analizuoti
daugelio  §'aling   (Lenkijos,  Ordino,  Lietuvos,  Rusijos,  Vokietijos  ir  kt.)   gal-
tinius  ir  i§ai§kinti   labai   sudetingus   Lietuvos    istorijos   ivykius    (1429-
1501   in.),  kai  vyko  valstybiniai  perversmai,   o  Lietuvos  teritorijoje  veike
Livonijos  ir  Lenkijos  kariuomenes,  kai  susidtire  Lenkijos  ir  Rusijos   inte-

^
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resai.   8.   Dunduliui   teko  narplioti   labai    sudetinga    ivairiausiu    politining

prie§taravimng   mazga.   Buvo   pazymeta,   jog   autorius   i§ai§kino   svarbiau-
sis  dalyka  -  kaip  Lietuvos  ir  Lenkijos  sajunga  pries  Ordina  virto  Lietu-
vos  ir  Lenkijos  feodalng  rankose  ginklu  pries  baltarusing,  ukrainie€ing  ir  ruslj!
Zemes.  Kova  del  Lietuvos  valstybingumo  buvo  nesekminga,  nes  Lietuvos
kunigaiks€iai ir feodalai  vykde  agresija  pries rytu  slavus  ar veliau su gink-
lu  rankoje  sieke  islaikyti  savo  valdzioje  ju  Zemes.  Siai  ekspansinei  politi-
kai  reikejo  Lenkijos  paramos,  uZ  kuria  jie  sumokejo  Lietuvos  valstybin-
gumu.  Lietuvos  feodalai  nesistenge  nutraukti  unijos  su  Lenkija,  nes  pasta-
rosios  parama  jiems  padejo  apsaugoti  savo  klasinius  interesus  baltarusing
ir  ukrainie6iu  Zemese,  be  to,  visoje  valstybeje  plesti  feodalng  luomines  pri-
vilegijas.

Oponentai  padare  disertantui-  ir  pastabng.
V.   Pa§uta   pastebejo,   kad   istoriografineje   apzvalgoje   trtiksta   kai   ku-

ring   naujausing   istoriku   darbng.   Disertantas   sukaupe   savo   demesi   i   politi-
nius   ivykius   bei   situacijas   ir   isleido   valstybes   teritorijos,   demografijos,
valstybes  izdo,  kariuomenes,  prekybos,  baudziavos  isigalejimo  ir  Lietuvos
feodalu  Zemes  nuosavybes  bei  rentos, klausimus  slavu  Zemese.   Sing  klau-
simu   sprendimas   galetng   daug  kur  paai§kinti    Lietuvos    feodalu   politiniu
kombinaciju  prasme.  Socialining-ekonomining  unijos  prielaidi2  pasigedo  dar-
be  ir  N.   Ula§6ikas.

V.  Pa§utos  nuomone,  reikejo  pla6iau  analizuoti  Lietuvos  uzsienio  po-
litika   (santykiai   su   Orda   (Krimas),   Turkija,   Svedija,   Rusija).

N.  Ula56ikas   nurode,   jog   Lietuva    religiniu  ir  nacionaliniu  pozitiriu,
prie§ingai    negu    Lenkija,    buvo  labai   nevienalyte,  kad   lietuviai   to  meto
Lietuvoje  sudare  mazuma.  Todel  ir  kova  uZ  Lietuvos  valstybe  daugelyje
atveju  buvo  nesekminga.

Oponentas  suabejojo,  ar  Lietuvos  paskelbimas  karalyste   1429  in.  btitu
galejes  tureti   lemiamos   reik§mes  kovoje  uZ  jos  valstybinguma.  Jo  nuo-
mone,  'svarbiausias   dalykas  buvo  kra§to  materialiniai  resursai.   Pvz.,   Ce-
kija  prarado  savo  valstybinguma,  nors  ir  buvo  karalyste,  tuo  tarpu  Prti-
sijos    hercogyste,    btidama    Lenkijos      vasalineje    priklausomybeje,    tapo
pastarosios  dalybl!  iniciatore.  Ekonominiu  resursu  Lietuvoje  pakako,  bet,
matyt,   nebuvo  kam  jl!  reikiamai   tvarkyti.                           `

N.  Ula§6ikas  i§kele  klausima,  ar  Lietuva  XV  a.  buvo  pajegi  nutraukti
unija,  o  jeigu  taip,  kodel  ji  to  nepadare.   Kodel   Lietuvos  feodalai   nepa-
laike   Svitrigailos,   besiremian€io   rusu   Zememis,   o   nuejo   su   Zygimantu,
kuriam  padejo   ginkluoti   lenkai?  Ai§ku,   kad   daugumai   Lietuvos   feodalu
buvo  nepakeliui  su  Svitrigaila.  Tokiu  atveju  btiti!  teke  sulyginti  katalikng
ir  pravoslavng   teises   bei   privilegijas,   padai-yti   lygiais   katalikng   ir  pravos-
lavng   bajorus   bei   kunigaik§6ius.   Tai   btitng   rei§ke   atsisakyti   vie§patavimo
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Lietuvos  valstybeje.  Tad  Lietuvos  feodalams  unija  buvo  reikalinga,  ir  jie
aukojo  savo  valstybini  suvereniteta` Lenkijai.  Jie  net  padejo  lenkams  kare
su  Ordinu  1454-1466  in.  ir nepasinaudojo  Lenkijos  sunkumais  atsiimti  jos
uzgrobta  Podole.

J.  Jurginis  pastebejo,  kad  8.  Dundulis.i§1eido  i§  akiu  vidine  Lietuvos
Didziosios   Kunigaik§tystes  strukttira.   Lietuva    sudare   Vilniaus  ir  Traku
vaivadijos.   Kitos  baltarusiu  ir  ukrainie6ing  Zemes  ir  netgi  Zemaitija  buvo
prijungtos   prie   Lietuvos.   Sing   sri6ing  tikine  ir  administracine  padetis   sky-
resi,  ir  jos  buvo  gama  savaranki§kos.  Visos  Lietuvos  valstybes  sritys  ne-
buvo  lygiateises.

J.   Jurginis   nurode,   kad   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   istorija
tarybineje  istoriografijoje  yra  padalyta  i  Lietuvos,  Baltarusijos  ir  Ukrai-
nos   istorijas,   teikiant   pirmenybg   socialiniam-ekonominiam   atskirng   sri6iu
nagrinejimui.  Oponentas  pazymejo,  kad  Lietuvos  Kunigaik§ty,stes  istorio-
grafija  reikettf  pradeti  nuo A.  Vijuko-Kojalavi6iaus,  jog  pa€ioje  disertanto
istoriografines  dalies  apzvalgoje  reikejo  susikoncentruoti  ne  tiek  i  unijos
supratima,  o  daugiau  istoriku  pazitiras  i  atskirus  ivykius.

Buvo  padaryta  priekaistu  ir  del  termini!.  Zodziu  „bajoras"  disertacijoje
Zymimas  visas   feodalu   luomas.  Tuo   tarpu  XV  a.   is   §io   luomo  i§sis'kyre
vir§tine -ponai,  ir  reiketu  feodalng  luoma  skirti  i  ponus  ir  bajorus.  Termi-
nai  „rusai",  „rusng  Zemes"  naudojami  disertacijoje  ir  Lietuvos,  ir  Rusijos
gyventojams.  Tuo  tarpu  Lietuvos  gyventoju  dauguma  buvo  baltarusiai  ir
ukrainie6iai.   Disertacijoje   vartojami   terminai   Lietuva,   Rusia,   Zemaitija,
kaip  Lietuvos  sudetines  dalys,  tad  dalis  kartais  sukei6iama  su visuma.

Atsakydamas  i  oponentng  pastabas,   8.  Dundulis  sutiko,  jog  socialinis-
ekonominis  veiksnys  buvo  svarbus,  gal  net  lemiamas  politiniuose  gin6uo-
se  ir  derybose.  Ta6iau  XV  a.  §altiniuose  socialiniai  santykiai  dar  silpnai
ap6iuopiami.  Platesnis  §ios  problemos  tyrimas  galetu  btiti  atskiros  mono`
grafijos  uzdavinys.                                                        .                                         .

Disertantas  nurode,  kad  jis  neteigi?s,  jog  kova  del  Lietuvos  karalystes
galejo  tureti  lemiam?  reik§me  unijos  likimui.  Jos  klausimas  priklause  nuo
Lietuvos   socialinio-ekonominio  ir  politinio   gyvenimo   raidos   ir  nuo  tarp-
tautines   situacijos.   Lietuvos  karaliaus    titulas    btitng   sustiprines   Lietuvos
feodalng  pozicijas  jng  kovoje  su  Lenkijos  feodalais.  To  meto  salygomis  §alies
suverenuma  paprastai  Zymejo  karaliaus  titulas.  Maskvos  didieji  kunigaiks-
€iai  kovojo  del  visos  Rusios  valdovo  ir  del  caro  titulu.  Lenkijos  ponu  ta-
ryba  Lietuvos  karalystes  paskelbima  laike  pavojingu  savo  planams  ir  tarn
visa,ip   prie§inosi.

8.  Dundulio  nuomone,  nereiketng  Zemaitijos  laikyti  atskira  sritimi,  nors
ji   ir  turejo   savo   specifiniif   bruozi!.   Zemaitija   buvo   pagrindirie   Lietuvos
valstybingumo  atrama  ne  tiktai  santykiuose  su  Ordinu,  bet  ir  su  Lenkija.
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Ji   priklause   Lietuvos  valstybei   nuo  jos   susiktirimo   ir   nebuvo   prijungta
prie  Lietuvos,  kaip  rytines  Zemes.  Po  trumpo  kryziuo6ing  valdymo  Zemai-
tija   14d9  in.  savarankiskai  ir  visi§kai  isijunge  i  Lietuvos  valstybes  gyve-
nim?.

8.  Dundulis  pastebejo,  jog  Lietuvos  Didziojoje  Kunigaik§tysteje,  gama
toleranti§koje  valstybeje,  atsirado  tarn  tikra  religine  diskriminacija  tada,
kai  buvo  paskelbta  privilegijuota  kataliku  bazny6ia,  t.  y.  po  Krevos  unijos
su  Lenkija.  Toji  diskriminacija  rei§kesi  ne'rusu  Zemese,  o  pa6ioje  Lietu-
voje,  ypa6  uzimant  auk§6iausias  valstybes  tarnybas.  'Lenkijos  ponu  inte-
resai  buvo  prie§pastatyti  ir  kurstyti  katalikus  ir  pravoslavus  feodalus,  kad
susilpnintu  Lietuvos  atsparuma  Lenkijai.

Autorius  paneige  minti,  kad  Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  isto-
riografija  reiketng  pradeti  nuo -A.  Vijuko-Kojalavi6iaus,  neminint  M.  Strij-
kovskio  ir  dar  ankstesning  Lietuvos  metra§6il2.

8.  Dundulis   pazymejo,   kad   istoriografijoje   reikejo   kalbeti  apie  tai,
kaip  atskirng  tautng  feodaliniai  ir  bur'Zuaziniai  istorikai  vertino  unija  apskri-
tai,  nes unijos koncepcija yra  pagrindas  geriau  suprasti nagrinejamus kon-
kre€ius  klausimus.

Del   rusu  Zeming  termino  naudojimo   autorius   patikslino:   darbe   kalba-
ma   apie   Lietuvos   valstybei   priklausiusias  baltarusil!,   ukrainie5ing   ir   rusng
Zemes,  bet  tiktai  trumpinant  kai  kada  jos  visos  vadinamos  rusng  Zememis.

M.  J u 6 a s

Stasys   Vansevi€ius,   Lietuvos  valstie6ing  socialine-ekonomine  ir
teisine  padetis  imperializmo  laikotarpiu  (XIX  a.  pabaiga -T|940  in.)

Tarybng   Lietuvos   istorikai   nuveike   nemaza   darba,   nagrinedami   ivairias   savo   krasto
valstie6ing   istorijos   problemas.   1§   toking   moksliniu   nagrinejimu   derama   vieta   tenka   Vil-
niaus  valst.  V.  Kapsuko  universiteto  Valstybes  ir  teises  teorijos  ir  istorijos  katedros  ve-
dejo   prof.   S.  Vansevi6iaus   darbams.  Ypa6   minetina   istorijos   mokslng   daiktaro   disertacija  I.

S.   Vansevi6iaus   disertacija   srisideda   i§   ivado,   dviejng   daling   ir   i§vadng.
Pirmojoje   dalyje -„Lietuvos  valstie6iu   socialine-ekonomine  ir   teisine

padetis  kapitalizmo  peraugimo  i  imperializma  Rusijoje  laikotarpiu"-ana-
1izuojama  valstie€ing  padetis  XIX  a.   pabaigoje  ir  XX  a.   pradzioje,  jng   g}'-
venimo  pakitimai   ry§ium   su   1905-1907  in.   revoliucija,   valstie6ing   btikle
kaizerines   okupacijos    metais     (1915-1918    in.).    Parodoma   nelygiateise,
palyginus   su   kitais   visuomenes    sluoksniais,    carines    Rusijos    valstie6iq
padetis,  reguliuojama  savitng  istatymng,  tvarkoma  specialiu  istaigi!.  Nepai-
sydami  ,kapitalizmo  vystymosi  poreikiu  ir  valstie6iu  kovos  uZ  baudziavos

I   S.   V a n s ev i € i u s,   Lietuvois   valstie6ing   socialine-ekoiiomine   ii  `teisine   padetis   im-

perializmo   laikotarpiu   (XIX   a.   pabaiga-1940   in.),   disertacija   istorijos   mokslng   daktaro
laipsniui   !gyti,   Vilniaus   valst.   V.   Kapsuko   universitetas,   1970,   ma§inra§tis,   599   p.
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atgyvenng  likvidavima,  carizmas  ir  burzuazines-dvarininkines   Rusijos  vir-
§tines  stengesi  i§saugoti  senuosius  visuomeninius  santykius.  Ir  tik  XX  a.
pradzioje,   kai   kapitalizmo   vystymasis   galutinai   pakirto   pusiau   feodali-
nius  Rusijos  agrarines  santvarkos   pagrindus,   kapitalizmo   poreikiai  bei
valstie6ing   kova   priverte   caro   vyriausybe  keisti   teisine   valstie6ing   padeti.
Ta6iau  ir  tada  ju  teises  nebuvo  sulygintos  su  kitu  visuomenes  sluoksning
teisemis.

Kaizerines  Vokietijos  okupacijos  metais  buvo  ne  tik  apiple§tas  Lietu-
voS  kaimas,  bet  ir  atimtas  i§  valstie6iu  tikinis  savaranki§kumas.  Drauge  su
darbininku  klase,   Lietuvos   Komunistng    partijai    vadovaujant,    valstie6iai
aktyviai  kovojo  1918-1919  in.  uZ  Tarybu  valdzia  Lietuvoje.

Antrosios   disertacijo,s   dalies -,,Lietuvos   valstie6iu   socialine-ekonomi-
ne  ir  teisine  padetis  burzuazijos  valdymo  metais   (1919-1940  in.)"-sky-
riuose   nagrinejami    §io    laikotarpio    socialiniai-ekonominiai  bei  politiniai
santykiai  Lietuvos kaime, valstie5iu teises ir pareigos, Klaipedos ir Vilniaus
kra§to  valstie6ing  padetis,  Lietuvos  valstie6iu  kova   del   Zemes  ir  del  savo
teising.

•Sioje ,dalyje  parodoma,  kad  lietuviu  burzuazija,  valstie5it!  kovos  ver-
6iama,  siekdama `silpninti  klasinius  prie§taravimus  ir  plesti  savo  socia*1ine
baze  kaime,   i§leido   daug  agrarining  istatymu,   reguliavusiu   Zemes   santy-
kius,  Zemes  tikio  organizavima,  Zemes  tikio  produktu  realizavim?.   Diser-
tacijoje  smulkiai  analizuojamos  valstie6ing  te.ises,  uzfiksuotos  istatymuose,
ir  realios   galimybes  jomis  naudotis,  taip   pat  valstie6iu  pareigos  ir  bur-
Zuazines  valstybes  taikytos  priemones,  kad  tos  pareigos  btitng  vykdomos.
Atskleidziamas  didziulis  revoliucionizuojantis Lietuvos Komunistu  partijos
vaidmuo  ir  itaka  valstietijos  kovai.

S.  Vansevi6iaus  daktaro  disertacija -tai  stambus  mokslo  tyrimo  dar-
bas,  pareikalaves  daugelio  ktirybinio   darbo  metu.

Gynimo  metu  disertantas  nurode,  kad  jo  tikslas  buvo  i§nagrineti  §i.as
pagrindines   problemas:    a)    valstie6iu    socialines-ekonomines    ir    teisines
padeties  tarpusavio  jtaka  ir  rysi;  b)   caro  valdzios  ir  burzuazijos  darytu
nuolaidng  darb6  valstie6iams  socialines-ekonomines  ir  politines  priezastis;
c)  atskleisti  valstie€il!  gyvenimo  ir  agrariniu  santykiu  teisinio reguliavimo
sudetingumus,   susidariusius   del   to,  jog  Lietuvoje  tuo  pa6iu  metu  veike
keletas  skirtingng `teises  sistemq   (pagrindineje  Lietuvos  dalyje -kiek  pa-
keisti  carines  Rusijos  istatymai,  Suvalkijoje -Napoleono  kodeksas,  Klai-
pedos  kraste -Vokietijos  imperijos  istatymai) ;  d)   i§ai§kinti  valstie€ing  ko-
vos  pobtid!,  parodant,  jog  valstie6ing  socialine-ekonomine  kova  turejo  ten-
dencija  peraugti i politing kova  pries  burzuazijos  diktattira.

Oficialieji   dponentai    ist.    in.    dr.    prof.   K.   Navickas,   ist.   in.   dr.   prof.
8.  Dundulis,  ist.  in.   dr.  V.  Merkys  ir  teises   in.    dr.    prof.  P.  Vichalemas
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(Estijos  T'SR,  Tartu)I,  kolektyvinis  oponentas ~ LTSR  MA  Istorijos  in-to
Lietuvos    istorijos  iki   Spalio    revoliucijos   sektorius,   neoficialus   oponen-
tas -pedagogikos  in.  dr.  prof.  J.  Lauzikas,  atsiuntusieji  atsiliepimus  apie
autoreferata -TSRS  MA  Valstybes  ir  teises  in-to  v.  in.  b.  A.   Davidovi-
6ius,  Odesos  valst.  un-to  TSRS  istorijos  katedros  vedejas  prof.  Rakovskis
ir  TSRS   valstybes  ir  teises  istorijos  katedros  vedejas  prof.  A.   Surilovas,
Latvijos    valst.    un-to    Teises    sektoriaus    vadovas    teises   in.   k.   G.   Klia-
va  S.  Vansevi6iaus  darba  vertino  teigiamai.

Oponentai  pazymejo,  kad  minetng  problemu  nagrinejimas  moksliniu  po-
Zitiriu  yra  labai  aktualus  dalykas.  Lietuva  ir  imperializmo  laikotarpiu  liko
Zemes  tikio,  valstieti§kas  krastas,  valstie6iai  buvo  nemaza   revoliucine  je-
ga.  Todel  visapusi§kai   isnagrinejus  jt!  padeti,   akivaizdziai   atskleidziama
carizmo  ir  Lietuvos  burzuazijos  antiliaudines  politikos  esm6`  ir  kartu  duo-
damas  atkirtis  burzuaziniams  istorijos  klastotojams.  Antra  vertus,   anks-
tesniuose  moksliniuose   darbuose  mineti  klausimai  nelie6iami   arba   neap-
imama  jng  visuma:  istorineje  literattiroje  dar  daznai  pasitenkinama  socia-
1ines-ekonomines  btikles  nagrinejimu,  toli  grazu  nepakankama  demesi  ski-
riant  valstybes  ir  teises  vaidmeniui  visuomenes  raidoje,  teisinio  antstato
poveikiui  i  socialinius-ekonominius  santykius.

Darbo  verte  labai  padidina    gama    detalus    Klaipedos  kra§to  bei   rytng
Lietuvos,  kuria  buvo  okupavusi  Lenkija,  valstie6ii!  padeties  nu§vietimas.

Autoriui  teko  susidurti  su  kai  kuriais  sunkumais,  nes  istorinis  proce-
sas  mtisu  kra§te  XIX  a.  pabaigoje  ir  XX  a.  pirmojoje  puseje  turejo  savo
ypatumng,  reikejo  atsizvelgti  ne  tik  i  socialinii2,  bet  ir  nacionaliniu  veiks-
ning  poveiki  Lietuvos  kaimui.

Nagrinedamas   savo  tema,   autorius   remiasi    gausia   dokumentine  me-
d.Ziaga.   Dideli`s   demesys   skiriamas   atitinkamng   normatyvining   aktng   qnali-
zei.   Disertantas  panaudojo  nemazai  ir  uzsienio   literattiros,   1ie5ian6ios  jo
nagrinejamus  klausimus,  isleistos  ivairiais  laikotarpiais  ir  ivairiose  vieto-
se.   Jis   polemizuoja   su   burzuaziniais   agrarining   santyking   Lietuvoje   tyri-
netojais.

Oponentai   kale  kai   kuriuos    ir    diskutuotinus    klausimus  bei   parei§ke
kritiniu  pastabng.   Stai  kai  kurios  is  jng:

Prof.   K.   Navicko    nuomone,    disertanto    tvirtinimas,  jog  lietuving   bur-
Zuazija  buvo  ekonomi§kai  ir  politiskai  silpna  ir  neturejo  klasing  kovos  pa-
tyrimo,   turetu   btiti   i§samiau   argumentuotas.   Darbe   pla6iau   nepagristas
teiginys,   kad   burzuazine   Zemes   reforma   paastrino  klasinius   prie§taravi-
mus  kaime;  nepakankamai  paai§kinta,  kodel  fa§istines  diktattiros  metais
daugejo bezeming;  nepasakyta,  koks  buvo burzuazines  Lietuvos  vyriausybes
tikslas,   nustatant   nuolatinio   Klaipedos   kra§to   gyventojo   pozymius    (§ia
minti  kelia  ir  prof..P.  Vichalemas).
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Prof.  8.  Dundulis  istoriografijoje  pasigedo  kai  kuriu  darbl2.  Be  to,  jis
pastebejo,  jog  disertacijoje  netiksliai   nurodoma   kaimu   skirstymo   i  vien-
kiemius  pradzia,  ir  pageidavo,  kad  darbo  pabaigoje  ry5kiau  btitng  suformu-
luotos  i§vados.

Dr.  V.  Merkio  isitikinimu,  reikejo  i§samiau  ir  giliau  sprgsti  dvarininkng
Zemevaldos  lyginamojo  svorio  kitima,  kalbant  apie  Zemes  reforms -tiks-
liau   nustatyti  isperkamngjng  mokes6iu  ir  Zemes   rinkos  kainos   santyki,   at-
kreipti  daugiau  demesio,  kaip  valstie€ing  kova  pries  feodalizmo  atgyvenas
pamazu  peraugo  i  kov3  pries  kapitalistini  i§naudojima.

Prof.  P.  Vichalemas  pageidavo  gilesnes  valstie6ing  kovos  ir  ji!  reikala-
vimng  1905-1907  in.  analizes.

MA   Istorijos   in-to    atsiliepime   keliama   abejone    del   amerikieti§kojo
kapitalizmo  Zemes  tikyje  btido  Lietuvoje.

Disertantas  su  kai  kuriomis  pastabomis  bei  pasitilymais  sutiko,  bet  de]
kai  kuriu  klausimng  polemizavo  su  oponentais.  Pavyzdziui,  jis  laikesi  sa-
vo  nuomones  del  amerikieti§kojo  kapitalizmo  vyravimo  Zemes  rikyje,  pa-
brezdamas,  kad   agrarine   carizmo   politika   nesekmingai   megino  trukdyti
tokiam  kapitalizmo   vystymuisi.    Disertantas    gyne   nuomone  del  1ietuviu
burzuazijos   darytu   nuolaidu   darbo   Zmonems   priezas5ing,   joms   priskirda-
mas  taip  pat  burzuazijos  klases  eko`nomini  ir  politini  silpnum?.  Ai5kinda-
mas  bezemiu  daugejimo  priezastis,  jis  remesi  marksistiniu  mokymu  apie
tai,  kad  prekines  gamybos  salygomis  stambtis  tikiai  i§stumia  smulkiuosius,
taip  pat  konkre6iais  istatymais  bei. duomenimis  apie  ipotekos,  Zemes  nuo-
mos    vystymasi,    valstie6iu    isiskolinima    bankams,   varzytining   paplitima
Lietuvoje.                                                                                                                                                    `

Prof.  S.  Vansevi5ius -teisininkas.  Jo  indelis  i  Lietuvos  valstie6ing isto-
rijos   nagrinejima-tai   anks€iau   pas   mus   atsiradusios    geros    tradicijos
tasa,  kai  teisininkai  profesoriai  A.  Janulaitis,  K.  Jablonskis,  P.  Pakarklis
labai  vaisingai  pasidarbavo  Lietuvos   istorijos  mokslo  srityje.

M.  M a k s i in a i t i s

Me6islovas   Judas,   baudziavos   irimo   pradzia   Lietuvoje
(XVIII  a.  7-asis  de§imtm.-XIX  a.  4-asis  de§imtm.)1

1971   in.   rugsejo   21   d.   Vilniaus   valst.   V.   Kapsuko   un-to   Istorijos   fakulteto   Moksli-
rieje   taryboje   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-to   vyr.   mokslinis   bendradarbis   ist.   m\.   k.
Me6islovas   Judas    (g.   1926   in.\)    apgyne   istorijos   mokslq   daktaro   disertacija.

Disertacij?   sudaro  ivadas   (istoriografija   ir  §altining   apzvalga),   keturi
skyriai   ir  isvados.   Pirmame   skyriuje  nagrinejami   agrotechniniai   pageri-

I   M.   A.   Ioll ac,   Hatla7Io   pa3jloxeHIIH   KpenocTHHqecTBa   a   JIHTBe   (60-e   roz|bl   XVIII-
30-ble   roAbl   XIX   B.), disertacija   istorijos mokslng   daktaro   laipsniui   igyti,   Vilniaus   valst.
V.  Kapsuko  universitetas,  Vilnius,1971,  ma§jnrastis,  603  p.
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nimai,  paseliif  strukttira  ir  derliai,  t.  y.  gamybines  jegos;  antrame  skyriu-

je -socialiniai  s,antykiai  ir jng  pasikeitimas,  Zemetvarkos  ir  Zemenaudos  is-
torija,   dvart!   pajamu   §altiniai,   feodaline   renta,   prekiniai   ry§iai,   samdo-
mojo  darbo  atsiradimas   ir   paplitimas;    tre6iame    skyriuje-valstie6itf  ir
miestelii!  gyventoju  klasine  kova,  tos  kovos  ry§iai  su  tikio  intensyvinimu
ir  i5naudojimo  didejimu;   'ketvirtame    skyriuje -1aisvi!jt!  Zmonit!   genezes
ir  padeties  klausimas,   baudziavois   panaikinimo   projektai,   feodalizmo  kri-
tika  XVIII  a.  pabaigos  ir  XIX  a.  pradzios  spaudoje.

Gynimo  metu   disertanto  paskelbtos  kiek   sutrumpintos  .darbo   i§vados
yra   tokios.   Baudziavos   irimas-tai  pirmiausia  poslinkiai  pa6ioje  gamy-
boje:  tikio  intensyvinimas,  agrotechniniai  pagerinimai,   dvarininkng  verslo-
vine  veikla,  valstie6ing  prekines  gamybos  augimas.  Nagrinejamu  laiko,tar-
piu  plito  laisvi!jng  Zmonii!  Zemes  nuoma,  magdeburginiu  miesteling  gyven-
tojai  naudojosi  asmens  laisve  ir  teise  isigyti  nekilnojama   turta.   Feodalng
Zemes  nuosavyb6s  monopolis  buvo  pazeistas,  nezymiai  prasidejo  jos  per-
augimas  i  burzuazing  nuosavybe.  Valstie6it2   atleidimas   i§   baudziavos   be
Zemes  ir Zemes  nuoma -svarbiausi  to-meto  klausimai.  XVIII  a.  pabai-goje
valstie6ing  tarpe   plito  samda,   kuria   salygojo  prekine   gamyba.   Tuo   metu
vyko  vienu  valstie6iu  turtejimo,  kitt! -pauperizacijos  procesas,  ypa6  pa-
spartejes   XIX   amziuje.   Samdomojo    darbo    panaudojimu   valstie5iai   ap-
1enke   palivarkus.   Valstie6iai   nebuvo   asmeni§kai   laisvi,   ju   rikine   veikla
varze  dvarininkai.  Tai  stabde  kapitalistiniu  santyking  vystymasi  kaiine,  ta-
€iau   uzkirsti  kelio  jiems   negalejo.  XVIII    a.    antrojoje   puseje  baudziava
pasidare  ne  tokia  stabili:  daznai  pavieniai  valstie6iai,  o  kartais  ir  i§tisais
dvarais  buvo   atleidziami    i§    baudziavos.    Plito    antibaudziavines   idejos.
Patys  dvarininkai  eme  svarstyti  baudziavos  panaikinimo  klausima.

Rinkos  ir  miestng  augimo  veikiamas  palivarkng  tikis  taip   pat  pagyvejo.
Dvarininkai  plate  palivarki!  arimus,  didino  gyvulii!,  taip  pat  ir  produkty-
vingju,   skai6ii!,   augino   daugiau   prekining   kulttiri2,   plete   degtines   gamyb?,
maltinininkyste,   eme    investuoti   kapitalus    i    savo  pa6iu  tiki.  Ta6iau   iki
XIX    a.     6-ojo     de§imtme6io      pradzios     dvarininkai    neisigydavo    Zemes
rikio  inventoriaus  ir.naudojo  pigi2  baudziavini  darba.  Todel,  intensyvinant
dvarng  tiki,`  augo  ir  valstie6ing   prievoles.  Tai   savo   ruoztu   stiprino  valstie-
€iu  judejima.  Nuo  XVIII  a.  pab.  ir  per  vis?  XIX  a.  tarp  valstie€ing  ir  dva-
rininkng  pagrindinis  konfliktas  vyko  del  rentos  ir  Zemes.  Baudziavos  irima
Lietuvoje  skatino  trys  aplinkybes:   I)   kieminis  Zemes  valdymas;  2)   feoda-
lines   rentos,   ypa6  pinigines,   priklausymas  nuo  Zemes   kiekio   ir  kokybes;
3)   patogi  geografine  padetis  ir  didele  uzsienio  rinkos  paklausa.

Oficialtis  ir  neoficialtis  oponentai  pazymejo,  kad  disertacijos  tema   iki
Siol  mazai  nagrineta  ir  labai  svarbi  Lietuvos,  taip  pat  kaimyniniu  kra§tl!,
pirmiausia   Pabaltijo  ir  Baltarusijos,   agrarinei   istorijai  tirti  ir  svarbiems
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teoriniams  kapitalizmo   genezes  klausimams   spresti  tuose  kra§tuose,  kur
vyrauja  kaimo  gyventojai.  Jie  nuroide,  kad  darbe  yra  labai  daug  faktines
ir  naujos  archyvines  medziagos,  disertantas  aprepia  d,aug  klausimi£.  Opo-
nentai  pritare  disertanto  pagrindinems  i§vadoms.

Oficialus  oponentas  ist.  in.  dr.  prof.  8.  Dundulis  (VVU)  pazymejo,  kad
disertantas   itikinamai   parode,  jog  XVIII   a.   paskutiniame  ketvirtyje   Lie-
tuvos  kaime  pasirei§ke  nauji  rei§kiniai,  kurie  rode  prasidedanti  baudzia-
vines  sistemos  Zlugima.  Vertingos  naujos  autoriaus  i§vados  apie  derlius,
baudziavos  raids,  valstie6ing  prekyba  ir  samda,   1aisvuosius  Zmones,  vals-
tie6iu  ir  miesteliu  gyventojng  kova  su  dvaru  valdytojais,  bandymus  atleisti
valstie5ius  i§  baudziavos.  Vykusiai  nu§viestas  Zemaitijos  socialinis-ekono-
minis  gyvenimas.

Oficiali   oponente  ist.   in.   dr.  J.   Indova   .(TSRS    MA    TSRS    Istorijos
in-tas)   teigiamai  ivertino  disertanto  metodika.  Ji  pastebejo,  kad  autoriaus
i§vados   visuomet   paremtos   faktais   (skurdo    nelaiko    kapitalistiniu   susi-
sluoksniavimu,   o   1azo,   ivesto   prekinio   tikio   vystymui,-istoriniu   regre-
su).   Oponente§  manymu,  klasiu  kovoje  autoriui   pavyko  pastebeti   dvejo-
pus  siekimus:   vieni   siej.osi   su  burzuazinio  pobtidzio  valstie5iu   reikalavi-
mais,   kiti-su   kova   pries   baudziavos   stiprejima.   J.   Indovos   nuomone,
M.   Judas   itikinamai   parode,   jog   atsirado   prekiniai   tikiai   ir   susiformavo
i§tisi  prekiniai  rajonai.  Ta5iau  kapitalizmas  nugaledavo  letai,  neretai  su-
sidarydavo  tokia   situacija,   kai   „nauja"   btidavo  panaudojama   sustiprinti
„senam".  Pastaraja  minti  parei§ke  ir  Estijos  TSRS  MA  Istorijos  in-to  di-
rekto.rius  Estijos  TSR  MA  narys-koresp.  J.  Kahkas  atsiliepime  apie  auto-
referata.  Jis  atkreipe  demesi  i  tai,  kad  disertacijos  autoriaus  i§vados  apie
palivarkng   pletima,   dvarininkng   pajamu   didejima   i§   palivarki!,   1azo   lygi-
namojo  svorio  augima  ir  samdos  pletima.valstie6ing  tikiuose  rodo  priesta-
rings  ir  idomu  visuomenini-istorini  procesa,  kuriame  dialekti§kai  prie§ta-
rauja   kapitalizmo   ir   feodalizmo   elementai   ir   pagaliau   prasideda   laips-
ni§kas  perejimas  prie  kapitalistines  gamybos.

Oficialus  oponentas  ist.  in.  dr.   N.  Ula§6ikas   (TSRS  MA  TSRS   Istori-
jos  in-tas)   pritare  iki  jo  pasisakiusing  oponentu  nuomonei.  Jis,  be  to,  nu-
rode,  kad  naujng  faktu  ypa6  gausu  antrame  skyriuje,  o  i§vados  apie  samdo-
maji  darba  atver6ia  nauja  Puslapi  Lietuvos  valstie€ii2  istorijoje.   I§nagri-
nejLis  M.  Ju6o  darba,  darosi  daug  ai§kesnes  dvarininki!  pozicijos   1817-
1857  in.   valstie6iu    atleidimo    i§    baudziavos   klausimu.    Labai    teigiamai
N.     Ula§6ikas    ivertino    Saltinil!Tdvaru    pajaml!-i§laidu    knygl2,    teismo
knygu  ir  ypa€  inventoriu -analize.  Archeografines  komisijos  pirmininkas
I.st.  in.   dr.  proif.   S.   Smitas  ir  tos  komisijos  biuro  narys  ist.  in.  dr.   8.   Lit-
vakas  atsiliepime  apie  autoreferata  pastebejo,  kad  M.  Ju6o  atlikta   §alti-
niu   klasifikacija   bei   charakteristika,   ju   reprezentatyvumo   vertinimas   ir
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panaudojimo  metodika   sudaro  vertinga  mokslini  darba.  Jie   atkreipe   de-
mesi  i  valstie6ing  skundu  grupavima  pagal  autorius.  Tuo  btidu  galima  ge-
riau   i§tirti   pacing  valstie5iu   ra§ytus   skundus.  Jie   taip   pat   gerai   atsiliepe
apie   ankstesnius    disertanto    darbus    archeografijos    bei   §altining   tyrimo
srityje.

Teigiamai  M.  Ju€o  darba  vertino  oponavusi  istaiga -Vilniaus  valsty-
binio  pedagoginio  in-to  TSRS  istorijos  katedra,  atsiliepimuose  apie  auto-
referata-ist.   in.  kandidatai    H.    Struodas,    D.    Liepinia   ir  M.   Svarane
(Latvijos  TSR  MA  Istorijos  in-tas)  ir  Baltarusijos  TSR  MA  Istorijos  in-to
Ikitarybines  visuomenes  istorijos  sektorius.  Pastarajame  atsiliepime  buvo
pazymeta,   kad  agrarinio    gyvenimo  rei§kiniai,  analogi§ki   disertanto  pa-
stebetiems Lietuvoje, vyko ir  Baltarusijoje  (inventorines  sistemos  teigiama
itaka   valstie6iu   tikiui,   Zemes    tikio    intensyvinimas,   derlingumo   augimas
XIX  a.  pirmojoj.e  puseje,  1azo  paneigimas  per  jo  isvystyma,  valstie5ing  ko-
va   ne   tik   uZ   „sena",  bet  ir  uZ   „nauja".   Sektoriaus   nuomone,   M.   Judas
pateikes  svaril!  argumentu  tiems  istorikams,  kurie  nepakankamai  vertina
valstie€iu  samdos  reik§me  feodalizmo  irimo  laikotarpiu.  Autoriaus  paste-
betj   procesai   paneigia    kai   kuring    istorikng   teze   apie   refeodalizacija   kaip
socialini-ekonomini  regresa.  Didelis  M.  Ju6o  darbas  yra  miesteliu  gyven-
tojng  antifeodalines  kovos  ir  laisvi2ju  Zmoning  tyrinejimas.  Sektorius  pritare
`Ju€o  nuomonei,  kad  atleidimas  laisven  rode  baudziavos  irima.

J.  Kahko  manymu,  M.  Ju6as  itikinamai  parode  agrarines  istorijos  ten-
dencijas  ir  etapus,  btidingus  visam  Pabaltijui.  Jis  pastebejo,  had  Estijoje
tikio  progresas  prasidejo  taip   pat  nuo  XVIII   a.   7-ojo   de§imtm.   ir  tesesi
ligi   pat  XIX   a.   4-ojo   de§imtme6io.    Kapitalizmo    elementng    palivarkuose
(samdomasis  darbas)    atsiradimo   datavimas    Lietuvoje  nuo  XIX  a.  5-ojo
de5imtm.  yra  itikinamas.  Tai  sutampa  su  Estijos  agrarinio  vystymosi  eta-
pais,   joje   5-asis    de§imtm.-perejimo   nuo   vienos   formacijos  prie  kitos
(feodalizmo'  krizes)    pradzia.   Disertanto  isvadas,  kad  XVIII   a.   Lietuvos
valstie5ii!  tikiai  pasidare  stambesni  ir  XIX  a.  viduryje  valstie€iu  judejime
ryskiau,  negu  iki  tol,  i  pirma  vieta  i§kilo  valstie6ing  kova  uZ  Zemes  nuosa-
vybe,  atsiliepimo  autorius  pavadino  idomiomis.

Ist.  in.   dr.  A.  Anfimovas   (TSRS   Zemes  tikio  ir  valstie6ing  istorijos  ko-
misijos  pirmininkas)   pazymejo,  kad  disertantas,  atkreipes  demesi  i  derlin-
gumo   didejima,  valstie€ing  riking   stambejima,   daliai  valstie6ing  virstant  be-
Zemiais,   galejo  giliau  pazvelgti  i  feodalines    santvarkos    irimo    process.
Autorius  to  proceso  neprilygino  smukimui  ir  regresui,  kaip   kartais   daro
kiti  istorikai.  A.  Anfimov-as  pavadino  originalia   disertanto  minti,  kad  vi-
si§ka  valstie6ing  priklausomybe  nuo  dvarininkng  dare  didesne  itaka  visuo-
menei,   negu   valstie6iu   neturejimas   nuosavos   Zemes,   ir   tai   turejo   reik§-
mes,  ruo§iant  projektus  apie  valstie6iu  atleidima  be  Zemes.  A.  Anfimovui
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nekele   abejoning   isvados   apie   feodalizmo   irimo   proceso   desningumus   ir
ypatybes   Lietuvoje,   kurios   ir   patvirtina    marksistines-leninines   istorijos
proceso  koncepcijos  teisinguma.

Oponentai  parei§ke  kritinii!  pastabu:  istoriografine  dalis  galejo  bflti  i§-
samesne ,(8.  Dundulis  ir  N.  Ula§6ikas);  labiau  dokumentuotai  nagrineja-
mas  XVIII  a.,  negu  XIX  a.,  darbe  mazoka  duomenng  apie  Uznemune;  pla-
6iau   ir   anks6iau,   negu   ra§oma   disertacijoje,   dvaruose   plito   patobulinti
irankiai  ir  maziau  buvo  archaines  Zemdirbystes   (lydimines  ir  dirvonines)
liekanu   (8.   Dundulis).   Perdaug  kuklios,   ne  pagal   turima   medziag?   i§-
vados  apie  vidaus  rinks   (J.   Indova).  N.  Ula§6ikas  neprie§taravo  piielai-
dai,   jog   gubernatoriu   ataskaitose   buvo  nurodomi   sumazinti   derliai,   bet
pastebejo,   kad   dvaru   pajamu-i§laidtf   knygos,   nors   ir   patikimas   §altinis,
ta€iau  jos  buvo  vedamos   ir   isliko  ne  visuose,.  o   daugiausia   stambiuose
dvaruose.  Jo  nuomone,  negalima  tiksliai  nustatyti  Zemevaldos  koncentra-
cijos  laipsnio  XVIII  a.,  nes  Zeme  nebuvo  i§matuota,  o  jos  koncentracij?
XIX    a.,    kiek    tai    lie6ia    stambiuosius    feodalus,    disertantas    sumazina.
N.   Ula56ikas  pastebejo,  kad  kai  kurie  teiginiai   apie  palivarkng  ir  valstie-
5ing  Zemes  ploto  santyki,  apie  feodalines  rentos  dydi  ir  dinamika  vietomis
i§destyti   prie§taringai.   Baltarusijos   istorikt!   atsiliepime   buvo  prie§tarau-
jama  M.  Ju6o  priimtines  Zemes  traktavimui  kaip  Zemes  nuomos.  Jng  nuo-
mone,   Lietuvos  Didziojoje  Kunigaik§tysteje  naudojimasis  priimtine  Zeme
i§  principo  nesiskyre  nuo  iprasto  6in§inio  laikymo.

8.  Dundulis  suabejojo  del  darbo  pavadinimo  ir  nurode,  kad  ,,pradzios"
terminas   ilgam  procesui   Zymeti  netinka.  J.   Indova   pastebejo,  ,kad   darbe
ra§oma  ne  tik  apie  baudziavos  irimo  pradzi?,  bet  ir  apie  toli  pazengusj
\§j  process.  A.  Anfimovas  pasitile  pavadinime  atsisakyti  datu,  nes  darbas
esas  skirtas  kokybinei  baudziavos  irimo  chq\rakteristikai,  o  ne  jo  chrono-
1oginems  riboms  nustatyti.

Oponentai  parei§ke  pageidavimi!:  reikejo  paliesti  klausima  apie  konti-
nentines  blokados   poveikj   Lietuvos   ekonomikai   (8.   Dundulis);   ekonomi-
nius   klausimus   susieti   su   po.litiniu   gyvenimu.ir   i§plesti   valstie5iu  jude-

jimo   problematika,    pla€iau    paliagrineti    Siauling    ekonoimijos    valstie€iu
sukilima   (8.  Dundulis  ir  oponuojanti  istaiga);  daugiau  panaudoti  lygina-
mosios  medziagos  i§  kaimynining  krastng,  atsakyti  i  klausimus, ar nagrineja-
mu   laikotarpiu   Lietuvoje  jau   pasireiske  kolonijinis   rezimas   (J.   Indova)
ir  kodel  Zemaitijoje  nebuvo  palivarkng   (N.  Ula§6ikas);  reikejo  detaliau  i§-
tirti  demografinius  procesus,  ju  itaka  kaimui,  1aisvngjng  Zmoniu  laisves  sa-
1ygotum?,   valstie5ing   Zemes. nuosavybes   apribojimus   (Latvijos   TSR   MA
Istorijos  in-to bendradarbiai) ;  daugiau  demesio skirti  gyvulininkystei  (Bal-
tarusijos  TSR  MA  Istorijos  in-to  sektorius).
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•Disertantas  su  oponentais  ido,miai  diskutavo.  Jis  sutiko,  leisdamas  kny-

ga,  pakeisti  pavadinima,   i§plesti  istoriografine  dali.   Kartu  M.  Judas   pa-
rei5ke,  kad  jo   panaudoti   §altiniai   (i§  ju   apie   3000   inventoring)   neleidzia
tvirtinti,   kad   XVIII   a.   pabaigoje-XX   a.   pradzioje   dvaruose   btitng   buve
naudojami  geleziniai  pltigai,  ivesta  daugialauke  sejomaina.  Priimtine  Ze-
me,  jo  nuomone,  1aikytina  nuomojama  todel,  kad  ji  buvo  duodama  vals-
tie6iams,  skirtingai  nuo  sodybinio  sklypo,  1engvatinemis  salygomis  ir  tik
uZ   pinigus.   UZ   priimting   Zeme   nebuvo   galima   reikalauti   atodirbing   taip,
kaip  uZ  €in5ine  sodybine  Zeme.  Disertantas  pastebejo,  kad  po  Siauling  eko-
nomijos   1769  in.  valstie€ing  sukilimo  palivarkai  buvo  i§plesti,  o  1azas   pa-
didintas,-pries  k?  ir  buvo  nukreiptas   sukilimas.  Jo  nuomone,  nuolatine
atkakli  valstie6ing  kova   (atsisakymas  eiti   laza,   rentos  nemokejimas,   atvi-
ras  valstie6iu  pasiprie§inimas  valstybining  dvarng  nuomininkams)   verte  da-
ryti  daugiau  nuolaidu,   negu  jng  laimejo    sukile  Siaulitf    ekonomijos  vals-
tie€iai.

M.   Ju6o   disertacija,  `kaip   pripazino   oficialtis   ir  ne6ficialtis   oponentai,
yra  vertingas   ina§as  i   tarybini   istorijos   moksla.

L.   Mulevi6ius

Konferencijos,    pasitarimai,    simpoziumai

PASITARIMAS   DEL   KOLEKTYVINlo   VEIKALO

„LIETUVOS   TSR   DIDZIOJO   TARYBU   SAJUNGOS   TEVYNES
KARO   METAIS   (1941-1945)"    PARENGIMO

Pasitarimas   buvo    oukviestas    Istorijos   in-to   iniciatyva    1971    in.   kovo   30    d.    Janle
dalyvavo   1941-1945   in.   Iaikotarpio   specialistai-ist.   in.   k-tai   P.   Staras,   K.   Vara§ins-
kas,   K.   Ruk§enas,   J.   Dobrovolskas,   dimisijos   gen.   doc.   V.   Karvelis.   Pasitarimui   pirmi-
ninkavo   in-to   direktorius   8.   Vaitkevi€ius.

Visi    dalyvavg    pasitarime    pripazino,    kad    isleisti    veikala,    apibendrinant!    Lietuvos
liaudies   dalyvavima   kovose   su   hit]erininkais,   visapusi§kai   atskleidzianti   jos   indeli   pa..
siekiant   istorine   pergale   pries   bendra   prie5a,   btitinai   reikia.

Buvo   aptartas   monografijos   preliminarinio   plano   projektas,   priimtas   nutarimas   pa-
rengti   prospekt?,   susitarta   del   veikalo   apimties.

PASIRUOSIMAS    KONFERENCIJAI    KAPITALIZMO
GENEZES   PABALTIJYJE   IR   BALTARUSIJOJE   KLAUSIMAIS

Neseniai   isiktir6   Tarprespublikine   koordinacine   komisija   problemai   „Kapitalizmo   ge-
neze   Baltarusijoje   ir   Pabaltijyje"   tyrin6ti     (pana§i   komisija   veikia   dar   Uzkaukazeje).
Komisijai  vadovauja   Baltarusijos  TSR  MA   Istorijos   instituto   Baltarusijos   TSR   istorijos
lkispalinio  laikotarpio  sektoriaus  vadovas  BTSR  MA  narys-koresp.  Konstantinas   Sabunia.
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1971   in.   geguzes  20   d.   Lietuvos  TSR  MA   Istorijos   institute  ivyko   pirmasis   §ios   ko-
misijos   pasitarimas.   Jame   dalyvavo   K.   Sabunia,.  Baltarusijos   TSR   MA   Istorijos   in-to
v.   in.   b.   ist.   in.   dr.   E.   Karpa6iovas,   Estijos   TSR  MA   Istorijos   in-to  v.   in.   b.   ist.   in.  k.
0.   Karma,   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-to   direktorius   ist.   in.   dr.   8.   Vaitkevi6ius   ir
v.   in.   b.   ist.   in.   dr.   V.   Merkys,   Problemines   'moksliiies   tarybos   „Visuomenes   istorines
raidos   ir   perejimo  is  vienos   socialines   ekonomines   formacijos   i   kita   desningumai"   sek-
cijos   „Kapitalizmo   geneze"   atstovas  TSRS   Visuotines   istorijos  in-to  v.   in.  b.   ist.   in.   dr.
A.  Cistozvonovas.

Pasitarime   apsvarstyta   atitinkami   moksliniai   tyrinejimai,   komisijos   veikla   bei   dar-
bo    planai.    I§siai§kinta,   kad   visose   keturiose   respublikose   yra    susidariusios   nedideles
mokslining   darbuotoju    grupes,   jau   daugeli   metng   gama   sekmingai   tyrinejan6ios   atskirus
kapitalizmo    geriezes    klausimus.    Sekmingesniam    Sio    darbo    koordinavimui    ir    daugelio
platesniu   klausimng   sprendimui   nutarta   1973   in.   pradzioje   su§aukti   specialistu   konferen-
cija  tema  „Baudziavines  sistemos  irimas  ir  kapitalistines   sanklodos  formavimasis   Balta-
rusijoje  ir  Pabaltijyj.e".

Siai   konferencijai   bus   pateikti   tik   du   prane§imai    (jie   bus   i§   anksto   isspausdinti):
vienas-kapitalizmo   genezes   klausimams   nagrineti   Lietuvoje   bei   Baltarusijoje   ir   ant-
ras -Latvijoje  bei  Estijoje.  Svarbiausia  kanferencijoje  bus  diskusijos   del   §iu  prane§imu.

1971   in.   rugsejo   22   d.    Tarprespublikinio   Rytu   Europos   agrarines   istorijos   simpo-
ziumo  Kaune  metu   ivyko  antrasis  §ios  komisijos  posedis,  kuriame  susitarta  del   prane§i-
mu   autoring    ir   tekstng   paruo§imo   terminu.

V.M.

APTARTAS   „TSRS   ISTORIJOS"   10-OJO   TOMO   MAKETAS

Didziosios   Spalio   socialistines   revoliucijos   50-me€iui   buvo   pradeta   leisti   daugiatome
TSRS   istorija.   Leidinio   tikslas-susumuoti   tarybining   istoriku   per   puss   amziaus   atlik-
t?   tyrimo   darba,   nagrinejant   savo   tevynes   istorija,   suvesti   daugybes   konkre6ing   mono-
grafining   tyrinejimu   rezultatus,   duoti   piln?   mtisng   §alies   tautu   istori].os   vaizd?   nuo   se-
niausing  laiku  iki  Sing  dieni2.

Istorija   leidziama   dviem   serijom.   Pirmoji   serija   susideda   is   Se§iu   tomu   ir   apima
TSRS   istorija   nuo   seniausiu   laikng   iki   Didziosios   Spalio   socialistines   revoliucijos.   Sics
serijos   vyr.   redaktorius-akad.   8.   Ribakovas.   Antroji   serija   irgi   bus   is   §e§ing   tomu   ir
nu§vies   TSRS   istorija   nuo   Didziosios   Spalio   socialistines   revoliucijos   iki   mtisu   dienl!.
Antrosios   serijos   vyr.   redaktorius-akad.   8.   Ponomariovas.

15    dvidesimt    asituoniu   vyriausiosios    redakcines    tarybos    nariL;    trys    yra    Pabaltijo
atstovai -V.  Maamiagi,  A.  Dryzulis  ir J.  Ziugzda.

Siuo   metu   yra   i§eje   astuoni   TSRS   istorijos   tomai.
Liepos   5   d.   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-to   Socialistines   visuomenes   sektoriuje

buvo   aptartas   TSRS   istorijos   lo-ojo   tomo   maketas,   skirtas   Didziojo   Tevynes   karo   isto-
rijai   nu§viesti.   Jame   atsispindi   ir   lietuving   tautos   dalyvavimas   Tevynes   kare.   Aptarime
da]yvavo   vienas   i§   TSRS    istorijos    10-ojo   tomo   redaktoring-TSRS    MA   narys-koresp.
A.   Samsonovas.   Pasisake   K.   Ruk§enas,   K.   Vara§inskas,   A.   Jefremenka,   H.   Sadzius   ir
A.   Samsonovas.   Visi   kalbejusieji   parei§ke   savo   ikritines   pastabas.   Jas   galima   btitng   re-
ziumuoti  taip:

I.  Tome   per   maza   vietos   skiriama   lietuviu   tautos   kovai   pries   vokie5iu   okupantus
nu§viesti.    Nepakankamai    atsispindi    parti7,anng    judejimas    Lietuvoje    ir    kitose    Pabaltijo
respublikose,   o   tai   neteisinga   istoriniu   ir   politiniu   pozitiriu.   N.eminima,   kad   jau   pirmo-
mis   T6vynes   karo   dienomis   Lietuvoje  veike  37  tarybiniu   aktyvistu   ginkluotos   grup6s   ir
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de§imtys   kitu  pasipriesinimo  grupil2.   Nieko  nera   apie  tai,   koki?   Zala   okupantams   padare
Lietuvos   partizanai,   naikindami   prie§o   kariuomene  'ir   technika.

2.`  Nusviesdami     partizanu    judejima_    Lietuvoje,     autoriai   nepasinaudojo   naujausiais
lietuviu  tarybinii!  istoriikng  tyrinejimais.  Tome  neatsispindi   partizari'nio  judejimo   Lietuvoje
specifika.    Siuo    klausimu    reikia    gilesnes    analizes.    Tome   ra§oma,    kad    LKP    Pietu    ir
Siaures   komitetams   vadovaujant    (G.    Zimanas   ir   M.    Sumauskas),    1944   in.    Lietuvoje
veike   4   partizanu   brigados   ir   daug   nedideliu   btiriu.   Juose   buve   apie   6000   partizanu.
Tuo   tarpu   istoriko   P.   Staro   duomenimis,   Sis   skai6ius   yra   daug   didesnis.

3.  Nors   jau   praejo   daugiau   kaip   30   metu   nuo   Tevynes   karo   pradzios,   ta6iau   kiek
hitlerininkai    nuzude    taikii!    gyventoju,   tarybiniu    karo   belaisviu   ir   kiek   Zmoning   i§veze
i   Vokietija   dar  nera   tiksliai   nustatyta.   Tome  rasoma,   kad   Lietuvoje   hitlerininkai   nuzu-
de   436535   civilinius   gyventojus   ir   229737   tarybinius   karo   belaisvius,   i§veze   i   Vokie-
tij?  36540  Zmoniu.   Tai,  'kad   skai6iai  neapvalinti,   da,r  neiseina,   kad  jie  tiksltis   ir   teisingi.
K.   Ruk§eno  Ziniomis,   i  Vokietija   buvo  i§vezta  ne  36000,   o   apie  60000   Lietuvos   gyven-
toji2.   Dabartiniu   metu   nustatyti   tikslu   nuzudytujt!   Lietuvoje   skai6ing   nera   ne   maziau-
sios  galimybes.

Sektoriaus   vadovas   H.   Sadzius,   pasisakes   i§keltais   klausimais,   pageidavo,   kad   re-
dakcija   atsizvelgtng  i   pareik§ta  nuomon?.

Apibendrindamas   pasitarima,   A.   Samsonovas   padekojo   uZ   pastabas,   atsake   i   daly-
viu  klausimus  ir  pazadejo,  redaguodamas  toma,   atkreipti   demesi  i  sektoriaus  bendradar-
bit2  pasinlymus.

K.   Varasinskas

XIII   TARPTAUTINIS   MOKSLO   ISTORIJOS   KONGRESAS

1971    in.    rugpiti6io     18-24     d.     Mas.kvoje   vyko    XIII    tarptautinis    mokslo    istorijos
kongresas.   Jo   dalyviai   dirbo   dvylikoje   sekciji!:    bendri!jng   mokslo   ir   technikos   istorijos
problemu,   mokslo   tyrimu   organizavimo   istorijos,   antikinio   mokslo   ir   technikos   istorijos,
viduramzing  mokslo  ir  technikos  istorijos  ir  kitose,  skirtose 'atskiroms  mokslo  disciplinoms.

Kongreso  metu  ivyko   14  kolokviumu:   mokslotyra   ir  mokslo  istorija,  mokslininko  as-
menybe  mokslo  istorijoje,   antika  ir  dabartis,  viduramziu  mokslas,  Rytu  ir  Vakari!  moks-
las,  Sibiro  isisavinimas  ir  kt.

Leningrade  ivyko  Keplerio  simpoziumas.
Sekciju   posedziuose   buvo   lie€iami   ivairds    klausimai:     architekttiros     paminklu    re-

konstrukcija    (Cekoslovakija)    ir   restauracija    (Lenkija),   etnografija   ir   kulttiros   istorija,
etnografija  ir  folkloristika,  etnografija  ir  antropologija,   etnografijos   ir   geografijos  rysys
praeityje.

Armenu   ir   gruzinu   kalendoriu   iki   krik§6ionybes   priemimo   tyrinejimai   skatina   susi-
dometi   ir   lietuvii±   pagoniu   kalendoriumi,   kurio   buvim?   teige   T.   Narbutas.

Lietuvos   mokslo   istorikams   kongrese.   atstovavo:   akad.   P.   Slavenas -Tarptautines
mokslo  istorijos  akademijos  narys-koresp.,  akad.  J.  Jurginis  („Vilniaus  vandentiekis  XV-
XVIII   amz."),   dr.   S.   Biziulevi€ius    („Vilniaus   universiteto,   kaip   tarpines   grandies   tarp
lietuvil£,    len,`ku,,   rusu   ir   Vakaru   Europos    medicinos   mokslo    1781-1842    in.,   reik§me"),
dr.   R.   Ple6kaitis   („Dinaminio   atomizmo   teorija   Lietuvoje``),   A.   Endzinas   („Gelezies   ga-
mvbos   geografija   pagal   baltu   onomastikos   duomeriis"),   J.   Petrulis    („Mitologiniai   eze-
rai   senojoje   Rytu   Euroipos   kartografijoje"),   P.   Vitkevi6ius   („S.   Stubelevi6ius-elektro-
magnetizmo   rei§kiniu   tyrinetojas    Vilniaus    universitete    1805-1814    in."),    L.    Kulviecas
(„Laiko   aksiomatikos   raida   klasikineje   mechanikoje"),    I.   Skuodiene    („Geologijos   des-
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tymo    pradininkai   senajame   Vilniaus    universitete"),    S.    Matulaityte,    E.    Tamulevi6ien6,
J.   Mikaila,  A.   Krulikas,   J.   Duoba,   E.   Ge6iauskas.

|domu   pazymeti,   kad   matematikos   istorijos   sekcijai   vadovavo   Maskvoje   dirbantis
A.    Paplauskas,   o   tarp   JAV   delegatng   buvo   lietuvis     Romualdas     Sviedrys     („Maksvelo
elektromagnetizmo  teorijos  pasekejai").

Lietuvos   praeitis   kongrese   kiek  nagritnejama   ir  kitng   Saliu   atstovt!   pranesimuose.   Lie-
tuva   aprepia   A.   Anteino   pranesimas   „Damasko    plienas    Baltijos    jtiros   baseino   Salyse".

Keli   lenkng  mokslo  istorikai   daugiau   ar  maziau  liete  Lietuva   savo   prane§imuose.
K.   Mrozovska   apibtidino   supasaulietiri.imo   reiksme   mokslo   ir   Svietimo   organizavimui

Ze6pospolitoje   1773-1795  metais.
M.   Subotovi6ius   pranesime   „Lenkng   moksliininkng    ina§as,    vystant   raketine   techniika"

pazymi    K.    Semenavi€iaus   knygos   „Artis   Magnae   Artilleriae...",    i51eistos   Amsterdame
1650   in.,   reik§que,   ta€iau   abejoja   del   Semenavi€iaus   prioriteto.

J.   Babi6ius  ir  8.  0lsevi6ius   („Lenkai  Sibiro  tyrinetojai  ir  keliautojai"),  be  kitq  klau-
simu,   nagrineja   lenku   tremties   i   Sibira   istorija-1655   in.   karo   belaisviu,   Baro   konfe-
deracijos   dalyvii!,    1794,    1830   ir   1863   in.   sukilimu   dalyving   likima.   Kyla   mintis,   kad   rei-
ketng   analogi§kos   studijos   apie   tremtinius   i§   Lietuvos.

S.   Gzybovskis   apzvelgia   turting?   istoriko   A.   Narusevi€iaus    (1733-1796   in.)    doku-
mentu   kopiju   palikima,   kuriame   tureti!   btiti   medziagos   ir   Lietuvos   istorijai,   nes   A.   Na-
ru§evi6ius   i§gabeno   is   Lietuvos   kai   kuriuos   originalus.

D.   Rederova   („Mokslines   stotys  uzsienyje")   pabrezia   reiksme  Romos   mokslines  sto-
ties,   kurios   pagrindinis   uzdavinys   yra   tirti   Lenkija   lie€ian€ius   katalikng   bazny6ios   doku-
mentus,   saugomus   Vatikano   archyvuose.   Vertetu   ir   mdsu   istorikams   pastudijuoti   §iuos
archyvus.

J.   Ruzievi€ius   nagrinejo   Tarybng   Rusijos   ir   Lenkijos   1921   in.   Rygos   sutarties   dalies,
lie6ian5ios   caro   valdzios   isveztt!   archyvu,   biblioteku,   muziejng   rinkiniu   gr?£inimo   Lenki-
jai   igyvendinima   1922-1935   metais.   Tuomet   buvo   sugr?Zinta   Vilniaus   uni-versiteto   bib-
liotekos   ir   Istorijos   archyvo   fondo   dalis.

E.   Ge6iauskas

RYTU    EUROPOS   AGRARINES    ISTORIJOS   TARPRESPUBLIKINIO
SIMPOZIUMO   XIII   (KAUNO)   SESIJA

Rytq    Europos    agrarines    istorijos    tarprespublikinio    simpoziumo    eiline    XIII    sesija
ivyko   Kaune,   Politechnikos   in-to   rtimuose,   1971   in.   rugsejo  23-28   d.   Ja   paruo§e   TSRS
MA  Istorijos  in-tas  ir  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-tas.  Sesijoje  dalyvavo  apie   140  moks-
1o   darbuotojl!.  TSRS  MA   darbuotojai  perskaite  20   pranesimng   (is  ju   a'kademijos   skyring-
4),   s?jungining   respublikng   MA   darbuotojai-12,   universitetu-12,   pedagoginiu   institu-
tu -11,  muziejng -4,  archyvu -2,  kitu istaigu -5.

Sesija   pradejo   TSRS   MA   narys-koresp.   V.   Janinas.   Lietuvos   TSR   MA   Prezidiumo
ir   Visuomenining   mokslt!   skyriaus   biuro   vardu   sesijos   dalyvius   pasveikino   to   skyriaus
akad.-sekr.   V.   Niunka    (Zr.   jo   kalb?).

Sesijoje   pagrindine   prane§imng   tema   buvo   valstie6iu   karai   ir   valstie5iu   judejimas.
Jai  buvo  skirti  visi  keturi   plenarinio  posedzio  prane§imai  ir  tre6dalis  sekcijos   prane§imu.
Pagal  simpoziumo  tradicija  sesijos  darba   pradejo  §eimininkai-Lietuvos  TSR  MA  akad.
J.    Jurginis    perskaite    prane5ima    „Valstie6iu    sukilimai    feodalineje    Lietuvoje",    kuriame
nagrinejo   1418  in.,1533-1537   in.   ir   1769   in.   valstie€it2   sukilimus ,Zemaitijoje.   Prane§ejas
nu§viete   sukilimng   priezastis   ir   istorines   salygas,   pazymejo,   pries   k?   buvo   nukreipti   ir,
remdamasis   marksistiniu   teiginiu,   kad   klasiu   kova   yra   istorijos   proceso   variklis,   apibd-
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dino   pazangi?   sukilimng   reik§me.   Pirmasis   sukilimas,   prane5ejo   nuomone,   buvo   nukreip-
tas   pries   pradini  ibaudziavinimo  etap?,  valstie€ing   dovanojimus   bajorams   ir  jng   pavertim?
feodalams    priklausomais    Zmonemis.    Po    §io    sukilimo    didysis    kunigaik§tis    Zemaitijoje
nesteige   dvari!,   todel   joje   maziau   paplito   lazas,   o   valstie€iai   buvo   geresneje   padetyje.
Antrasis   sukilimas   nukreiptas   pries   per   ankstyv?   nattiralios   rentos   pakeitima   pinigine
renta.   Jis   pasttim6jo   didiji   kunigaik§ti   vykdyti   valaku   reforms,   kuri   skatino   Zemes   tikio
na§umo  augima.   Tre6iasis,   t.   y.   Siauliu  ekonomijos  valstie€ing   sukilimas,   buvo  nukreiptas
pries   valstie6iu   i§naudojimo   didinima    (manufakttiru   ir   palivarku   steigimas)    ir   skirtines
Zemes   ploto   mazinim?.   Siuo   sukilimu  valstie6iai   apgyne   pinigine   renta   ir   siekima   padi-
dinti   savo   sklypus,   imdami   daugiau   priimtines   Zemes.

A.   Pron§teinas   ir   A.   Pu§karenka    (Rostovo   un-tas)    prane§ime   „Valstie6ing   karu   Ru-
sijoje   tyrinejimo   rezultatai   ir   perspektyvos"   apzvelge   Sios   problemos   istoriografij?,   gal-
tiniu   publikacijas   ir   jng   analizes   metodika.   Jq   nuomone,   valstie6ing   karai   Rusijoje,   kaip
nauja   klasing   kovos   forma,   prasidejo   ne   vien   del   to,   kad   didejo   feodaline   priespauda,
bet   ir   todel,   kad   keitesi   valstybes   santvarka,   kuri   pasidare   pajegi   nuslopinti   nedidelius
lokali`nius  bruzd6jimus,  taip  p,at  augo  cerkves  priespauda.   Prane§ejai  pasidle,  nagrinejant
karu   kilimo   ir   pralaimejimo   priezastis,   daiigiau   demesio   kreipti   i   nacionalining   bei   sub-
jektyving   faktoriu   s?veik?,   atskirng   visuomenes   grupiu,   karu   dalyving   ideologija   ir   socia-
line   psichologij?.   Ju   nuomone,   reikia   plesti   valstie6ing   karng    pa€ioje   Rusijoje,    taip    pat
Europoje   ir  Azijoje   lyginam?ji   tyrinejima.

8.    Litvako    (TSRS   MA   TSRS    Istorijos   in-tas)    prane§imas   „Apie   5altiniu,   tyrima,
nagrinejant   valstie6ing   karus   ir   valstie€ing   judejim?   Rusijoje"-tai   sukilimng   dokumentu
tekstologinio   tyrimo   bandymas,   norint   i§ai§kinti,   kiek   vadovai   suprato   judejimo   tiksla
ir   §tikius.   Prane§ejas   konkre6iais   pavyzdziais   parode,   kad   btitina   skirti   dokumentng   ori-
ginalus   nuo   nuora§i2,   kurie   yra   daug   radikalesni   uZ   originalus.   Autorius   atkreipe   de-
mesi,   kad   reikia   atsargiai   ai§kinti   atskiras   savokas.

Akad.   N.   Druzinino   ir   A.   A,nfimovo    (TSRS   MA   TSRS   Istorijos   in-tas)    prane§ime
apie  valstie6iu  judejima  Rusijoje  XIX  a.  buvo  pateikta  daugia[omes  publikacijos  „Valstie-
€ing   judejimas   Rusij:oje   XIX~XX   a.   pradzioje"   sinteze.   Sudarytoje   diagramoje   valstie6ing
jud6jimo     pakilimal     pastebimi      1826,    1836-1838,     1847,    1856-1866,     1874,    1881-1887,
1896,    1902   ir   1904   metais.   Dauguma   judejimng   po   reformos   buvo   nukreipta   pries   bau-
dziavos   liekanas.   9-ajame    de§imtm.   agrarjniu    judejimng    buvo    daugiau     (690/o),    negu
8-ajame   de§imtmetyje.   Autoriai   pasisake   pries   kai   kuring   istorikq   bandymus   paankstinti
valstie6iu   siekimus  likviduoti   dvarus.  Ju  nuomone,  valstie6ing  kova   del   dvarng   likvidavimo
pasirei§ke   nuo    1902   inetng.

Plenarinio  posedzio  pranesimai  buvo  aktyviai  apsvarstyti;   diskusijos  tesesi   sekcijose.
Pirmojojve.  sekcijoje    (XVI-XVII   a.)    buvo   nagrinejamos   trys   problemos,   perskaity-

ta    14   pranesimi!.   Problemai   „Rusijos   valstybes   agrarinio   vystymosi   ypatybes.   Valstie-
€iq   ibaudziavinimo   procesas"   buvo   skirti   prane§imai   apie   sura§ymo   knygng   ir   kitng   ma-
sinii!   Saltinii!   panaudojimo   metodik?.

Problem?    „Valstie€ing   ju,dejimai    ir   valstietijos    klasing    kova"    nagrinejo   A.    Ziminas

.(TSRS   MA   TSRS    Istorijos   in-tas)    prane5ime   apie   Bolotnikovo   sukilimo   istoriografija
ir   problematik?.   To   paties   sukilimo   kai   kuriuos   socialinius-politinius   klausimus   paliete
V.   Koreckis   (TSRS   MA   TSRS   Istorijos.in-tas).   G.   Saninas   (TSRS   MA   TSRS   Istorijos
i\n-tas)   nagrinejo   klasing   kovos   Rusijos   ir   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik5tystes   pasienyje
XVII   a.   8-ajame   de§imtmetyje  tarpusavio   s?veika   ir  itak?   Rusijos   uzsienio   politikai.   Jis
padare  i§vada,  kad   S.   Razino  sukilimas   susilpnino  tarptautines  carizmo   pozicijas.

0.   Ivanova   (Leningradas)   perskaite   prane§ima   apie   nuolatine   antifeodaline   valstie-
€iu  kova  Ze€pospolitoje  XVI-XVII   a.   L.  Lapteva   (Maskvos  un-tas)   apzvelge  klasiu  ko-
vos   formas   Cekijos   kaime   XVI   a.   pirmojoje   puseje.
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Problems   „Zemevalda   ir   Zemenauda   feodalizme.   Vie§pataujan€ios   klases   evoliucija``
paliete   I.   Frojanovas,   D.   Raskinas   ir   A.   Sapira    (Leningrado   un-tas)    prane§ime   „Apie"
valstie€iu   Zemevaldos   formas   XIV-XVII   a.mziuje".   Jie   nagrinejo   teorinius   Zemes   nuo-
savybes   klausimus.   Prane§eji!   nuomone,   feodalizme   i§liko   bendruomenines   Zemes   nuo-.
savybes    liekanos    ir   jau   formavosi    burzuazine    Zemes    nuosavybe.    Siaures    Zemevaldos
klausimus   paliete   A.   Kopanevas    (TSRS   MA   TSRS   Istorijos   in-to   Leningrado   skyrius).
Rusijos   priva6ing   dvarng   Zemevald?   XVI-XVII    a.   pirmojoje   puseje,   remdamiesi   naujais.
5altiniais,   nusviete   V.   Nazarovas   ir   J.   Tichonovas    (TSRS   MA   TSRS   Istorijos   in-tas).

M.   Spiridonovas    (Baltarusijos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)    prane3ime   „Valstie6ii!   Ze-
mes   ikeitimas   Baltarusijoje   XVI   a."   pastebejo,   kad   valstybiniai   valstie6iai,   neprasydami
leidimu,   iki   pat   valaku   reformos   sudarinejo   sanderius   del   Zemes   ikeitimo,   beveik   nesi-
kisant   i   juos   teismo   organams.   Tos    galimybes    autorius   nelaiko   irodymu,    kad   buvo`
valstie6iu   Zemes   nuosavybe,   nes   Zemg  valstie€iai   naudojo   ir   valde   su   salyga,   jog   atli-
kines  uZ  ja  prievoles.

Antrojoje   sekcijoje    (XVIII   a.)    buvo   taip   pat   trys   problemos,   kurias   liete   20   pra-
ne§iml£.   Problemai  „Valstie6ii!  judejimas   ir  valstietijos   klasiu   kova"   skirtas  A.   Pu§karen-
kos    (Rostovo   un-tas)    prane§imas   apie   feodalines   teises   itaka   Rusijos   valstie6iu   klasing
kovai   XVII-XVIII    amziuje.   Rusijos   baudziavine   istatymdavyste   XVIII    a.   pirmajame`
ketvirtyje   nagrinejo   A.   Mankovas     (TSRS    MA   TSRS    Istorijos   in-to   Leningrado   sk.).

Valstie€iu   judeji'ma   XVIII   a.   pirmojoje   puseje   ir   1773-1775   in.   valstie6iu   karo   i§'--
vakarese   paliete   M.    Rabinovi6ius    (Istorijos   muziejus   Maskvoje),    E.    Ostras    (Donecko
un-tas),   A.   Sabanova   (Leningradas)    ir   M.   Prochorovas    (CVSAA).   Valstie€il!   dalyvavi-
in?  E.   Puga5iovo   suikilime  ir  jo   atgarsius  nu§viete  J.   Indova   (TSRS   MA  TSRS   Istorijos
iin-tas),   G.   Riabkovas   (Smolensko   Pedagoginis   in-tas)    ir   E.   Rubin§teinas   (Istorijos   mu-
ziejus  Maskvoje).

Problemai   „Okinis   Zemiu   isisavinimas"   skirtas   P.   Kolesnikovo    (Vologdos   Pedago--
ginis   in-tas)    prane5imas   apie   bandyma   klasifikuoti   Rusijos   Siaures   Zemes   naudmenas,^
o   tai   padeda   atskleisti   tu   Zemiu   tikini   isisavinima.

H.   Pall    (Estijos   TSR   MA   Istorijos   in-tas),   remdamasis   metriku   knygi!   duomeni--
mis,   bands   nustatyti    Estijos     gyventojt!     tankum?    XVII-XVIII    a.   pirmojoje   puseje.
H.    Ligi    (Estijos   TSR    MA    Istorijos    in-tas),    remdamasis   haku    revizijos    duomenimis,.
sprende  XVIII-XIX  a.   pradzios  t?   pati   klausim?   ir   padare  i§vada,   kad   Estijos  valstie-
6iu    1726-1782   in.   padaugejo   2,3   karto,   o   metinis   gyventojng   prieaugis   buvo   2,5   karto
didesnis,  negu   1782-1858  metais.

Problem?   „Atskiru   regiont! -Lietuvos,   Baltarusijos   ir   Guculijos-agrarinio   vysty-
mosi   ypatybes"   1iete   M.   Ju€as   (Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)   prane§ime   „Lietuvos
agrarinio  vystymosi   ypatybes   XVII-XVIII   amziuje".   Jis   apibtidi\no   Lietuvos   politinio   ir
ekonominio   gyvenimo   ypatybes    (magnatng   ekonominis   ir   p,olitinis   vie§patavimas,   didelis
skai6ius  bezemiq  §lektu -dvaru  Zemes  nuomininku,  valstieeiu  kieminis  Zemes  naudojimas,`
valstie€ing    ir    dvarininkng    santyking    reguliavimas    inventoriais,    1aisvieji    Zmones,    turintieji
kilnojimosi   teise,   Iniesteliu   buvimas,   kuring   gyventojai  naudojosi   asmens   laisve   ir   Zemes
nuosavybes   teise,  kuria   prarado  veliau  uZ  valstie6ius).   Prane§ejas   parode,  kaip  tos   ypa--
tybes   veike   agrariniu   santykiu   vystym?si   ir   kapitalistiniu   santyking   atsiradima.   Jo   nu8--
mone,  dvarininkai  baudziavos  panaikinimui   pritare  tik  tada,  kai  isitikino,  kad  jt!  geroves.
pagrindas   yra   ne   baudziauninkai,   o   Zemes   tikio   gamybos   tobulinimas.

V.   Neupokojevas    (TSRS   MA   TSRS   Istorijos   in-tas)    prane§ime   „Dvaru   konfiskavi--
mas   Lietuvoje   po   1830-1831   in.   sukilimo"   apzvelge   konfiskacining   ir   likvidacining   komi-
sijng   veikl?,   apibtidino   I.ose   susikaupusia   medziaga,   kuri?   panaudojo   nu§viesti   valstie6iu
pade6iai.   Prane§ejas   atkreipe   demesi   i  juridinius  ir   fiskalinius   klausimus,   i5kilusius   caro
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valdziai:   konfiskuotng   dvaru   liustracija,   buvusiu   savininkq   skolu   likvidavimas,   daliu   i§-
skyrimas   tais   atvejais,   kai   dvaras   priklause   keliems   savininkams.

P.   Kozlovskis    (Baltarusijos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)    prane§ime   „Vakarng   ir   cent-
fines   Baltarusijos   magnatng   dvarng   tikio   tipai   ir   darbo   jega   XVIII   a.   antrojoje   puseje"
pazymejo,   kad   greta   ekstensyvaus   magnatu   tikio  vedimo   XVIII   a.   antrojoje   puseje   su-
stiprejo   intensyvaus   dkininkavimo   tendencijos;    pasirei5ke   burzuaziniai   organizavimo   ir
valdymo   metodai:   apmokama   administracija,   buhalterine   apskaita,   planavimo   elementai.
Magnatng   dvaruose   plito   prievartin6   ir   laisvoji   samda,   pirmiausia   imonese,   transporte,
taip   pat   gyvulininkysteje,   kiek   maziau-Zemdirbysteje    (Cia   samdiniai   dirbo   su   dvaro
irankiais   ir  igyvuliais).   Kadangi  tuo  metu   tebevyravo   lazas   ir  net   plito   atodirbine  re`nta,
tai   tarp   kylan€ing   gamybining   jegu   ir   senuju   gamybining   santyking   didejo   prie§taravimai.
XVIII  a.  antrosios  puses  tikininkavimo  metodai,  nors  ir  padejo  magnatams  stiprinti  savo
klasinj  vie5patavim?,   ta6iau,   prane§ejo  nuomone,   tai   nerei§ke  refeodalizacijos.   {gyta   pa-
tirtis   veliau   buvo   panaudota   jtvirtinant   kapitalistini   tiki.

V.   Mele§kos   (Baltarusijos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)    prane5ime   „Rytng   Baltarusijos
Zemes  tikio  nuniokojimas  XVII-XVIII  a.  pradzios  karuose  ir  jo  atstatymo  keliai"  nurode,
kad   rytu   Baltarusijoje   tikis   buvo   atkuriamas   kiek  kitaip,   negu  vakart!.   Kadangi. nebuvo
stambing   palivarkl!,   dvarininkai   negal6jo   valstie€iams   suteikti   laikinos   pagalbos   sekla   ir
gyvuliais,   o  tikio   atktirimas   ejo   daugiausia   per  valstie€iu   tikius.   Valstie6iai   imdavo   tug-
€ius  valakus,  ir  XVII   a.   pabaigoje  tus€it!  valaku  liko  mazai.   Po  Siaures   karo  tikis  buvo
atkuriamas   taip   pat   per   valstie6ing   flki.   Kartu   vyko   vidine   kolonizacija.   XVIII   a.   vidu-
ryje  kai  kuriose  stambiose  valdose  valstie6iai  priimtining  valaku  turejo  2-2,5  karto   dau-
giau,   negu   tiagliniu.   Okio   atktirimas   tesesi   ir   XVIII   a.   antrojoje   puseje.

Apie   bendruomenines   nuosavybes   liekanas   guculu   agrariniuose   santykiuose   prane-
£im?    slkaite    P.    Pirozenka    (Ukrainos    TSR    CVIA,    Lvovas),   apie   bendruoimenines   lie-
kanas   juridiniuose   santykiuose   Galicijoje-V.    Inkinas    (Lvovo   un-tas).

Tre6iojoje   sekcijoje   (XIX --.- XX   a.   pradzia)   buvo   nagrinejamos   penkios   problemos   ir
perskaityta   28   pranesimai.   Problema „Zemevalda   ir   Zemenauda"   buvo   paliesta   V.   Kru-
tikovo   (Tulos   Pedagogi,nis   in-tas)    pralne§ime   apie   dvarininkng   Zemevaldos   koncentracij?
Tulos   gubernijoje   XVIII-XX   a.   pradzioje.   V.   Ratusniako    (TSRS   MA   TSRS   Istorijos
in-tas) -apie   privac`i?   Zemevald?   Kubaneje   XIX   a.   antrojoje   puseje-XX   a.   pradzioje,
I.   Jemeljanovo    (Oriolo   Pedagoginis   in-tas)  -apie   Zem6s   santykius   Oriolo   gubernijoje
Didziosios  Spalio  revoliucijos  i§kvakarese  ir-pranesimuose  apie  Zemes  nuom?  ir  valstie-
€iu  Prievoles.

L.    Bi6kausk?s-Gentvila    (Vilniaus    Pedagoginis    in-tas)     prane§ime    „Uzsienie€ing    Ze-
mevalda   Lietuvoje   poreforminiu   laikotarpiu"   pateike   duomenu   apie   uzsienie6iu   Zemeval-
dos   augim?   po   to,   kai   valdzia,   nor6dama   pritraukti   uzsienio   kapitalo,    1860   in.   Ieido
uzsienio  pilie€iams  isigyti  neapgyvendintus   dvarus  bei   ilgam  laikui  juos  nuomoti.   Uzsie-
nie6iai  naudojosi   platesnemis   teisemis,   negu   „lenku   kilmes"   asmenys.   15   uzsienie6iq   vy-

ravo   vokie€iai;   buvo   ir   Prtisijos   valstie€iu.   1874   in.   vyriausybe   eme   rtipintis   uzsienie6ing
imigracijos   apribojimu,   o   1887   in.   buvo   uzdrausta   uzsienie6iams   jsigyti   dvarus   vakarng
gubernijose   ir  sudarineti   naujas   nuomos   sutartis.   Po   to   daug   Zemvaldziu   vokie€ing   pri-
eme  Rusijos  pilietybe.

Problema   „Kapitalistine   Zemes   tikio   evoliucija"   atsispindejo   sekcijoje   aktyviai   ap-
svarstytose   K.   Tarnovskio   (TSRS    MA    TSRS    Istorijos    in-tas)    tezese    „Dvarininkng   ir

yalstie€ing   tikio   kapitalistines   evoliucijos   ypatybes   Europineje   Rusijoje   XIX   a.   pabaigo-
]e--XX   a.   pradzioj.e   (pagal   dabartilnes   tarybines   literattiros   medziag?)".   K.   Tarnovskis
bands  paneigti  D.   Koval6enkos  teze   apie   sumazejusi   dvarininku  vaidmen!   poreformineje
Zemes  tikio   gamyboje.   Jo   nuomone,   dvarininkng   agrarines-kapitalistines   evoliucijos   neuz-
baigtumas   pasireiske   tada,   kai   susipyne   ikikapitalistiniai   (pusiau  baudziaviniai),   anksty-

!

277



vieji    kapitalistiniai    (prekybiniai-lupikautoji§ki)    ir    tikrai    kapitalistiniai   metodai    valstie-
6iams   ir   Zemes   tikio   darbininkams   i§naudoti.   Tuos   tris   i3naudojimo   metodus`  ir   formas
K.   Tarnovskis   apibreze   ir   paskirste  teritoriniu   pozitiriu   taip:   tikiai,   paudojantieji   valstie-
6ing   darba   ir  i`nventoriu    (vyrauja   centre),   tikiai,   naudojantieji   savo   inventoriu   ir   valsti:-
6iu   darba   (vyrauja  vakarq   gubernijose),   ir  'kapitalistiniai   tikiai,   naudojantieji   daugiausia
laisvai  samdomus  darbininkus   (vyrauja  Europines  Rusijos  pietuose  ir  Pabaltijy).  Jo  nuo-
mone,  kaimo  burzua7,ijos  tikiai  atstovavo  ne  fermeriniam  kapitalistines  evoliucijos  btidui,
o   daugiau   ankstyvajam   grosbatleriu   evoliucijos   tipui,   susijusiam  su  junkerines-burzuazi-
nes   evoliucijos   tipu.   Tarprevoliuciniu   laikotarpiu   vyriausybe   bands   pakreipti   valstie€iu
tiki  grosbaueriu  tipo  vystymosi  kryptimi.  Ta6iau  tai  nuskurdino  mases  ir  pagreitino  nau-
j?   agrarine  valstie€ing  revoliucij?,   nukreipta   ir   pries   baudziavos   atgyvenas,   ir   pries   dva-
rininkini-grosbauerini   agrarinio   Rusijos  vystymosi   tip?.

L.   Minarik    (Istorijos   muziejus   Maskvoje)    pranesime   „Stambiausiu   Rusijos   Zemes
savininkng  ry§ys  su  pramone  XX  a.   pradzioje"   parode,  kad  tokie  rysiai  bndingi  4/5   stam-
biausiu   Zemvaldzing   §eimt!.   Prane5eja   nustate,   kada   ir   su   kokiomis   pramones   §akomis
uzsimezge  tie  rysiai.

S.   Borovojus   ir   A.   Kocijevskis    (Odesa)    pranesime   „IS   burzuazinio-fermeriT!o   tikio
istorijos  Ukrainos  pietuose  XIX   amziuje"   pabande  atskleisti  burzuazines  tendenci]as,   pa-
sirei§kusias    prie§reforminiame    ir    poreforminiame    kaime     (fermeriniai     vienkiemio     tipo
tikiai,   privati   valstie€iu   Zemevalda,   vokie€iu   kolonistng   tikiai).

L.   Balevica   (Latvijos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)   prane§ime   „1916   in.   surasymo   pir-
mines   medziagos   panaudojimas,   tiriant   valstie6iu   tikius   Lifliandijos   gubernijoje"   apibti-
dino   sura§ymo   medziaga   ir   pasitile   jos   panaudojimo   metodik?.   L.   Al:ksa§kin`a    (Mask-
vos   un-tas)   padar6   prane§ima   apie   Cekijos  valstie6iu   socialine-ekonomine   padeti   1848-
1849   in.   revoliucijos   i§vakarese,   o   V.   Misitira    (Uzgorodo   un-tas)  -apie   agrarine   krize
Cekoslovakijoje   1930-1934  in.

A.   Jefremenka   prane§ime   „Apie  burzuazine   agrarine   evoliucija   Lietuvoje"   apibtidino

rpervti;,££§ukcafjoas:rapr::£e§:j°a[:ucpfi?{e+:etku]¥:Js:::,j&Sasneaft5sitafigotusmu?b£#iu]s:±8Tv]a9ri:inmk.us2:£:i;:}indea:
Y,,

valdant   burzuazijai.   Vykdant   burzuazine   Zemes   reforma,   toji   Zemevalda   buvo   gerokai
sumazinta,   kartu   likviduojant   baudziavos   liekanas.   A.   Jefremenkos   nuomone,   burzuazi-
jos   valdymo   pabaigoje   burzuazine   Zemes   tikio   evoliucija   buvo   uzbaigta.   Ta6iau   kapita-
listine   gamyba   dar  nebuvo   smarkiai  susikoncentravusi.

Problema   ,,Socialinis   susisluoksniavimas   ir   klasiu   susidarymo   procesas    poreformi-
niame  `kaime"   buvo   paliesta   dviejuolse   pranesimuose:   D.   Budajevo   ir  G.   Riabkovo   (Smo-
lensko  Pedagoginis  in-tas)   „Kaimo  burzuazijos  formavimosi  XIX-XX  a.   pradzioje  klau-
simu    (pagal   Smolensko   gubernijos   medziaga)"   ir   L.   Futorianskio    (Orenburgo   Peda-
goginis   in-tas)  -„Kazoku   tiking   susisluoksniavimas   XIX   a.   pabaigoje-XX   a.   pradzioje".

Problemai   „Valstietijos   klasii!   kova"   skirtas   N.   Le§6enkos   prane§imas   „Klasing   ko-
vos   Ukrainos   kaime   ikimonopolistinio   kapitalizmo   epochoje   pagrindiniai   etapai,   kryp-
tys   ir   formos".   Valstie€ing   judejima   Ukrainoje   jis   suskirste   i   5   1aikotarpius:    I)    1861-
1869   in.,   2)    1870-1875   in.,   3)    I.876-1880   im.,   4)    1881-1894   in.,   5)    1895-1900   metai.
Autorius   nustate,   kad   pagrindine  kovos   kryptis   buvo   kova   del   Zemes.   V.   Vinogradov?a
ir  S.  Rozovas   (Kalinino  ir  Juzno-Sachalinsko  Pedagoginiai  in-tai)   pateike  duomenis   aple
valstie6iu   judejimo   mast?   1861-1900   in.   Tveres   ir   Novgorodo   gubernijose.

H.   Struodas    (Latvijos    TSR.  MA    Istorijos    i,n-tas)    pranesime    „Cenztira   feodaliniu
agrarining   santykiu   Pabaltijyje  XVIII   a.   pabaigoje-XIX   a.   pirmojoje   pus_eje   sargyboje"
ap.Zvelge   nemazai   liberaling   autoring   leidiniu   ir   rankra56il!,   sulaikytng   cenzuros.   Jis   paro-
d6,   kad   carin6   cenztira   kovojo   su   prie§inga   feodalinei   santvarkai   ideologija,    Zitirejo,
kad   „teisingai"   btitng   nu§viesta   bajorng   ir  valstie€iu   istorija:   Ji   ypa€   persekiojo   tuos   vei-
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kalus,   kuriuose   buvo   nurodomi   valstie6iu   padeties   skirtumai,   isplaukiantieji   i§   istorining-
teritorining   ypatybing   arba   valstie€ing   priklausymo   skirtingoms   kategorijoms.   Todel   agra-
riniu   klausimu   specialistai   spaudoje   apie   socialinj-ekonomini   vystymasi   daznai   rage   ne
tai,   ka   galvojo.

Problemai   „Kaimo   gyventojng   visuomeniniai   institutai"   nusviesti   daugiausia   prane-
§imu   buvo   apie   rusng   bendruomene.   S.   Zakas    (Leningrado   un-tas)    perskaite   pranesima
K.  Marksas  ir  F.  Engelsas  apie  kaimo  bendruomene  Rusijoje".  Jis  atkreipe  demesi  i  tai,

kaip   marksizmo   klasikai   vertino   rusng   bendruome`ne,   lygindami   ja   su   rytng   ir   vokie5iu
bendruomenes   tipais,   ir   kokias   numate  jos  vystymosi   perspektyvas   (kapitalizmo   kryptis
ir   socializmo   kryptis).   Pranesejas   parode,   kad   K.   Marksas   ir   F.   Engelsas   rusu   bend-
ruomeneje    pastebejo    dialektini    priestaringuma    (negatyvines    ir    pozityvines    ypatybes).

V.   Dainilovas     (TSRS    MA    TSRS     Istorijos    in-tas)    pranesime    „V.     Leninas     apie
kaimo    bendruomene    Rusijoje"    pazymejo,   kad    V.    Leninas    rusng    bendruomeneje    mate
dvilypum?:   ji   buvo   susijusi   su   baudziava   bei   feodalizmu   ir   joje   rei§kesi   demokratine
vietos   valdymo   organizacija.   Praine§ejas   pastebejo,   kad   Didzioji   Spali6   revoliucija   bend-
ruomenes   nepanaikino,   o   prie§ingai,   pagyvino   jos   veikla.

P.   Zyrianovas    (TSRS   MA   TSRS    Istorijos   in-tas)    perskaite   pranesim?   „Kai   kurie
valstie€ii!    bendrijos    evoliucijos    bruozai    poreformineje    epochoje".    Jis   atkreipe   demesi
i   neoficialii!    (1861   in.   nuostatais   ner,eglamentuotu)   bendrijos   institutng   veikla.   Autorius
padar6  i§vada,  had  demokratine  srove  bendruomenes  gyvenime  ne  paveldeta  i§  baudzia-
vos   laiku,   o   yra   poreforminio   laikotarpio   valstie€iu   pasiekimas.   Del   vidiniu   prie§taravi-
mu  bendruomene  daresi  vis  maziau  patikimu  carizmo  rams5iu.  M.  Gromyka   (TSRS   MA
Sibiro   skyrius)   perskaite   prane§im?   ,,Bendruomene   Sibiro  valstie6iu   paprotineje   teiseje".

S.    Smitas    (TSRS     MA     TSRS     Istorijos    in-tas)    papasakojo     apie    cerkvil!-parapijng
XIX-XX   a.   pradzios  metra§6ius,  kaip   istorijos    §altini   apie   bendruomeng  ir  kaimo  bui-
ti,  nurode,   kokiais  klausimais  istorikai   gall   juose  rasti   duomenu.

L.   Mulevi5ius   (Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-tas)    prane§ime   „Valstie€ing   servitutng
istorijos  tyrinejimo   problematikos   klausimu"   apzvelge   istoriografijoje  i§kelta   problemati-
ka,   atkreipe   demesi   i   du   mazai   i§tirtus   servitutng   genezes   klausimus:   ekonomini   ir  juri-
diiii.   Pranesejo   nuomone,   servitutai,-tai   dalis   klausimo   apie   bendruo'menining   Zeming   li-
kima,   pereinant   i   kapitalizma.   Nuo   to,   kokia   reik§mg   §ios   Zemes   turejo   stambiems   ir
smulkiems   valstie6iu   tlkiams,   priklause   valstie6iu   kovos   del   naudmenng   pobtidis.

L.   Mulevi6ius

LIETUVOS    TSR    MOKSLU    AKADEMIJOS     VISUOMENINIU    MOKSLU    SKYRIAUS
AKADEMIKO-SEKRETORIAUS   V.   NIUNKOS    KALBA,    PASAKYTA   RYTU   EUROPOS

AGRARINES   ISTORIJOS   TARPRESPUBLIKINIO   SIMPOZIUMO   XIII   SESIJOS
KAUNE  ATIDARYMO   METU -1971   in.   RUGSEJO   23   d.

(Versta   is   rusng   kalbos)

Gerbiami draugai ir  kolegos!  Lietuvos TSR  MA  Prezidiumo ir  Visuome-
ninitt  moksltt  biuro  vardu  leiskite  nuosirdziai  pasveikinti  Jus,  atvykusius
6ia i toki  svarbtt  simpoziumq.  Mes  labai  dziaugiam6s,  kdd  indsu respubli-
koje  antrq  kartq  vgksta  Rutu  Europos  a_grarin6§..istprijos  `!a:_pres_pybl.i.ki=
ni-o  `simpoziumo  sesija,  kurios  `darbe  daluvauja  Zyrfuausi  ,,5alies  istorikai.
Neperd6dami  galim;  pasakuti,  had  jau  13  metap  tarprespiibtikiriis  simpo-
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ziumas  s6kmingai atlieka didziuli darbq.  Mdstt nuomone,  gilus  ir  komplek-
si5kas  agrarin6s  istorijos  tyrin6jimas  turi  labai  didel?  reik§m?,  nagrin6-
jant  Ryttt  Europos  tauttt istorijq,  taigi  ir  lietuviitt ta,utos  istorijq.  Lietuvos
agrarin6s  istorijos  tyrimas   gali  pad6ti  geriau  suvokti  daugeli.  sud6tingu
istorijos   procesLt  lietuviap  tautos   gyvenime.   Reikia  pa.Zym6ti,   had   gilesni
tyrimai   §ioje   srityje,   paremti  marksistine-leninine   metodologija,   prad6ti
tik  paskutiniaisiais  metals.  Mes  tikim6s,  had  Si  sesija,  dalgvavimas   joje
mdsu  resp.ublikos  mokslininku  prisid6s  prie  mokslo  tyrimo  darbo  suakty-
vinimo.

I  XIII  sesijos  darbotvark?  itraukta ,daug  svarbitt  ir  idomiap  klausimu,
kurie  atkreipia ne  tik istoriktt`, bet  ir  platesnii4 mokslo  visuomen6s  sluoks-
niLt ir  respublikos inteligentijos  d6mesi. Tod6l, manau,  neperd6siu  pasak?s,
had  tarprespublikinio  simpoziumo  XIII  sesija  Kaune   yra   svarbus   ivykis
respublikos    intelektualiniame    gyvenime.    Noriu    ypa6    pazym6ti   sesijos
reikYsm?,  toliau  stiprinant  Lietuvos  istoriktt  ry§ius  ir  kdrybini  bendradar-
biavimq  su TSRS  MA  ir  sqjunginitt  respublikap  mokslininkais.

Leiskite  palink6ti  Jums,  gerbiami  draugai,  pasisekimo  Jdstt darbe.

Moksliniai    rysiai

1971    in.    sausio   22-23    d.   Vokietijos     Demokratineje     Respublikoje,    Erfurte,    ivyko
moksline    konferencij,a,   skirta    kontrpropagandai    rysium   su   Vokietijos    Reicho   iktirimo
loo-osiomis   metinemis.   Konferencijoje,   be   VDR   ir   kiti!   1iaudies   demokratining   §aling   isto-
riki!,   dalyvavo   ir   TSRS   mokslininkai.   Vilniaus   Pedagoginio   in-to   Visuotines   istorijos
katedros   vedejas   I.   e.   prof.   p.   A.   Strazas   skaite   prane§im?   „Vokie6iu   karine   valdyba
Oberost -Lietuvos   ir  Kur§o   kolonijines   administracijos   prototipas".

***

1971   in.   balandzio   5-9   d.   Leningrade   vykusiame   TSRS   MA   Archeologijos   in-to
Leningrado   skyriaus   plenume   buvo   aptarti   1970   in.   archeologiniu   tyrinejimng   rezultatai.
1§  mtisu  respublikos  dalyvavo  Istorijos  in-to  Archeologijos  sektoriaus  vadovas,  ist.  in.  k.
Tautavi6ius  ir  to  paties  sektoriaus  v.  in.  b.  ist.  in.  dr.  R.  Volkaite-Kulikauskiene.  A.  Tau-
tavi€ius   referavo   apie   Taurapilio   pilkapiu   kasinejimu   1970   in.   rezultatus.

***

1971   in.   balandzio   10-17   d.   Tbilisyje   visasajungineje   archeologng   konferencijoje   ist.
in.  k.  M.  Michelbertas  padare  prane§im?  „Pilkapit!  tyrinejimas  §iaures  Lietuvoje   1970  me.
tais".

***

1971    in.   balandzio   men.    Budape§te   ivyko   Europos    agrariniu    muzieju    asociacijos
suorganizuotas   Ill   Tarptautinis   Zemdirbystes   muziejng   kongresas.   Kongreso   prane§imu
tezit!     rinkinyje     yra     ir     Istorijos     in-to     v.     in.     b.     ist.     in.     k.     A.     Vy§niauskaites
prane§imo   „Die  Entwicklung  von   Methoden  und   Werkzeugen   der   Flachsbearbeitung   in
Litauen   zur  kapitalistischen   Zeit"   tezes.
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***

1971   in.   geguzes   5-7   d.   Maskvoje   buvo   surengta   moksline   sesija   problemai   „Ta-
rybine   uzfronte   Didziajame   Tevynes   kare"   aptarti.   Sesijoje   veike   trys   sekcijos:    I)   vi-
suomeninis-politinis   §alies    gyvenimas    1941-1945   metais;   2)    TSRS    karine    ekonomika.
Tarybining   respubliku   uzfrontes   darbo   Zmoniu   indelis   i   pergale;   3)    kultdra   ir   mokslas
karo  metais.

Sesijoje   apie   Pabaltijo   respublikng   indeli   pergalei   Didziajame   Tevynes   kare   pasiekti
buvo   perskaitytas   H.   Sadziaus   ir   K.   Vara§insko   parengtas   prane§imas   „Tarybinio   Pa-
baltijo  darbo  Zmones -frontui".

***

1971   in.   geguzes   25-28   d.   TSRS   MA   TSRS   Istorijos   in-te   vykusioje   visas?jungi-
neje  mokslin6je  konferencijoje  buvo  aptarta  tema -,,Naujosios  ekonomines  politikos  isto-
rine   rei'k§me".   Joje   dalyvavo   Istorijos   in-to   Socialistines   visuomenes   istorijos   sektoriaus
vadovas  ist.   in.   k.   H.   Sadzius  ir  j.   in.  b.  J.  Matusevi6ius.

Prane5im?   ,,Nepas   ir   kai   kurie   socializmo   ktirimo   Lietuvoje   klausimai"   padare   ist.
in.  k.  H.  Sadzius.

***

1971   in.   geguzes   26-29   d.   kaip   MA   Istorijos   in-to   sve€iai   Tarybi!   Lietuvoje   lan-
kesi   trys   Zymtis   Suomijos   etnografai-TSRS-Suomijos   Moksliniu-techniniu   ry§ing   ko-
miteto  iprezidentas,   Suomijos  MA   akad.   Kustaa  Vilkuna,   Helsinkio   un-to   prof.   dr.   Niilo
Valonenas   ir   Helsinkio   un-to   prof.   Suomii!   literattiros   draugijos   generalinis   sekretorius
Toivo   Vuorela.   Sve€ius   lydejo   TSRS   MA   Etnografijos   in-to   moksl.   bendr.   N.   Sligina.

Pagrindinis   suomiu   mokslininkng   vie§nages   tikslas   buvo   susipazinti   su   Tarybu   Lie-
tuvos   etnografu   darbais,   uzmegzti   glaudesnius   ry§ius   su   etnograf ais,   taip   pat   susipa-
Zinti   su   Tarybng   Lietuvos   kulttiriniu   gyvenimu.

MA   Centrines   bibliotekos   darbuotojas   R.   Jasas   supazindino   sve6ius   su   Vilniaus   is-
toriniais   ir   architekttiriniais   paminklais,   LTSR   Istorijos-etnografijos   muziejaus   direkto-
rius   V.   Zilenas   ir   §io  muziejaus   skyriaus   vedeja   S.   Bernotiene-su   muziejaus   ekspozi-
cija   ir   fondais.   Sve6ing   nuomone,   muziejaus   ekspozicija     esanti   auk§to   lygio.   Tiek   eks-
ponatng  verte  bei   gausumu,  tiek  ir  §iuolaikinio  eksponavimo   principais  ji   nenusileidzianti
geriausiems   Europos   muziejams.   Gerai   tvarkomi   muziejaus   fondai.

Sve6iai   lankesi   Trakuose,   kur   apzitirejo   salos   ir   pusiasalio   pilis,   karaimu   etnogra-
fijos  parod?  Istorijos  muziejuje.

Geguzes   27   d.   Dailininki!   sajungoje   (Istorijos   in-to   patalpos   buvo   remontuojamos)
suoming   moksliniinkai   susitiko    su    Istorijos   in-to   Et`nografijos    setktoriaus   bendradarbiais
ir   in-to   direktoriumi   8.   Vaitkevi6iumi.   Sve€iams   buvo   iteikta   po   keleta   naujausiu   sek-
toriaus  leidining.   Susitikimo  metu  sve€iai  susipazino  su   sektoriaus  bendradarbiu  parengta
Pabaltijo   etnografinio   atlaso   medziaga:   Zemelapiais,   tipologinemis   lentelemis,   iliustra-
cijomis.   Dr.   T.   Vuorela   daugiausia   domejosi   lietuving   tradiciniais   linininkystes   irankiais
ir   liaudies   drabuziais,   rasdamas   Cia   kai   kuriu    analogiju'  su   suomiu   liaudies   kulttira.
Jis   rengia   etnografine   suomiu   folkloristinio-etnografinio    atlaso    dali.    Susitikimo   metu
pasakytoje   kalboje   dr.   T.   Vuorela   §iltai   atsiliepe   apie   Istorijos   in-to   etnografu   karto-
graf avimo   darba.    Prof.    dr.   N.   Valonenas,   be   liaudies    architekttiros,    domejosi   Tarybng
Lietuvos   etnografu   socialistinio   kaimo   ir   miesto   tyrinejimais.   Spartds   §iuolaikines   in-
dustrializacijos  ir  urbanizacijos  procesai  Suomijos,  kaip  ir  mdsu  respublikos,  etnografams
kelia    vis    daugiau-   skubiai   sprestinng   problemq.   Sia   prasme   uzsiimezge     pokalbis    su   R.
Merkiene,    tyrinejusia    Grigi§kiu    Bandomojo    popieriaus    kombinato    darbininku    buiti    ir
kulttira.
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Akad.   K.   Vilkuna,   be   kitng   liaudies   kulttiros   sri6iu,   daugiau   domejosi   Zemdirbystes
iranking   teritorinio   paplitimo    problema,    kai'  kuril!   irankiu   konstruk6ijng    daliu    pavadini-
mais.   Be  kita  ko,  jis  i§kele  minti  lietuving  etnografams  nustatyti   lietuvi5kojo   dalgio,   rytng
slavu   vadinamo   „litovka",   Rytl!   Europoje   ir   Azijoje   paplitimo   laika    ir   kelius.   Akad.
K.   Vilkuna   Zinomas   ir   kaip   suomit2   liaudies   papro6iq   tyrinetojas    (1963   in.   jis   i§1eido
studija   „Liaudies   darbo   §ventes   Suomijoje",   1969   in.   „Suoming   kalendoriniu   §ven€ing   pa-
pro6iai".   Abidvi   kpygos   vokie€ing   kalba).   Jis   pageidavo   daugiau   skelbti   lietuviu   liaudies
papro€ius    tyrinejan6ing    darbu,    nes    tokie    darbai   ypa6    reikalingi    bendrosioms    Europos
tauti!  etnografijos  problemoms  spresti.

Kulttiriniu   ry§il2   su   uzsienio   Salimis   draugijoje   sve6iams   buvo   parodyti   lietuvi§ki
filmai:   „Versme",   „Lietuva"    (apie   liaudies   dainng   ir   §okiu   ansambl!),   „Vincas   Svirskis",
„Dainu   §vente   Vilniuje"   ir   kt.

Susitikimo   pabaigoje   prof.   dr.   N.   Valonenas   visng   vardu   i§rei§ke   padeka    Istorijos
in-tui   uZ   Silt?    priemi,in?,   parei§ke   nor?    pasikeisti   etnografiiniais    filmais,   kuring   nemaza
turis  Helsinkio  un-tas.  „Visa  §i  turininga  vi.e§nage,-parei§ke  profesorius,-parode,  koks
didelis   kulttirinis   darbas   dirbamas   jtisu   kra§te.   Per   labai   trumps   laika   mes   turejome
progos   susipazinti   su   senaja   ir   naujaja   Lietuva.   Nezinojome,   kad   Lietuvoje   rengiamos
tokios   monumentalios   daini!   §ventes.   Jdsq   muziejai   parodo,   ka   tauta   suktire,   o   daiinu
Sventes,-ka  tauta  myli.   Sie  filmai,  kaip  ir  visa,  ka   pamateme,-didele  pedagogine  pa-
moka  mums".

Geguzes  28  d.   prof.  dr.  N.  Valonenas,  dr.  T.  Vuorela  ir  N.   Sligina  i§vyko  i  Maskva.
Akad.   K.   Vilkuna   geguzes   28   d.   dar   lan,kesi   Kaune,   kur   apzitirejo   pill,   Perktino

namus,   susipazino   su   Dailes   muziejaus   liaudies   memo   ekspozicija,   JVI.   K.   Ciurlionio   pa-
veiksli±    galerijoje   gerejosi    dailininko   paveikslais,    klaus6si   jo    simfonining    poem!    „Mi§-
ke"   ir   ,,Jtira",   aplanke   Skulpttiros   ir   vitrazo   ir   A.   Zmuidzinavi6iaus   muziejus,   hidro-
elektrine,   Petra§itinu   kapines.   Geguzes   29   d.   akad.   K.   Vilkuna   i§skrido   i   Maskva.

Tai   pirmasis   uzsienio   mokslininku   etnografu   grupes   lankymasis   Istorijos   in-te.   UZ-
simezge  moksliniai  ry=iai,   be   abejo,  buvo   abipusiai   naudingi.

***

1971    in.   birzelio   7-14   d.   Prahos    kvadrienales    tarptautiniame   teatriniame    simpo-
ziume   ir   pasaulines   scenografijos   parodos     aptarime     dalyvavo    Istorijois   in-to   Menoty-
ros   sektoriaus  vadovas,   meno   in.   k.   M.   Petuchauskas.

***

1971    in.    rugsejo   9-10    d.   vykusioje   tar'ptautineje    Bratislavos    iliustracijt!   vaikams
bienaleje   Istorijos   in-to   j.   in.   b.   meno   in.   k.   I.   Korsakaite   skaite   prane§im3   „Liaudies
pasakng  iliustracija   ir  vaiko  moraliniu  pradng  ugdymas".

***

1971   in.   Iapkri6io   22-27   d.   Maskvoje,   TSRS   JVIA   Slavistikos   ir   balkanistikos   in-te
vyko   Tarybng   Sajungos   jr   Lenkijos     Liaudies   Respublikos   istoriki2   simpoziumas,   nagri-
nejes   problems   „Lenkijos   ir   Rusijos   XII-XIV   amzing   istorinio   vystymosi   bendrumai   ir
ypatumai".  Ji   suorganizavo  TSRS-LLR  istoriku  komisija.   1§   Lietuvos  jame  buvo   skai-
tyti  du  prane§imai:  M.  Ju6o  „Lietuviu-rusng  metra§€iai  ir  Dlugo§o  kronika"  ir  J.  Jurginio
„Lenku   „opole"   ir   lietuviu   „laukas".
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***

1971   in.  gruodzio  men.   pradzioje  Istorijos  in-te  konsultavosi  Vokietijos   MA   Istorijos
in-to   (VDR)   moksl.   bendr.   dr.   R.   Kcolek,   ruo5ianti   mo-nografija   apie   fa5istines   Vokieti-
jos   okupacini   rezima   Pabaltijo   respublikose   antrojo   pasaulinio   karo   metu.

***

Ist.   in.   dr.   8.   Vaitkevi€ius,   Pranctizijos-TSRS   draugystes   draugijos   kvietimu   vie-
§ejes   1971   in.   gruodzio  8-15  d.   Pranctizijoje,   gruodzio   12   d.   aplanke  prie   Belforo   mies-
to   (Elzasas)   8yvenanti   R.   Smitleina   (Schmittlein).

Raimondas   Smitleinas   5iuo   metu   yra   vienas   Prancdzijos-TSRS   draugijos   prezid6n-
tl!,   dirba   istorijos   mokslo   srityje,   kalbotyroje.   Pries   kara,   1934-1938   in.,   R.   Smitleinas
deste   pranctizng   kalba   Kauno   universitete,   pramoko   lietuvi§kai.    1937   in.   Kaune   i§ejo   jo
bro5itira    „Lietuvos    kariuomene    ]812    metais",    ]812   in.    karo    dalyviu.    ir    amzininkt2    me-
muaru   i5traukl!,   lie6ian€ing   Lietuv?,   rinkinys   prancdzng   k.   „Avec   Napoleon   en   Lituanie",
ir  kt.

R.   Smitleinas   domejosi   Napoleono  kariuomenes   generolo  J.   Lefevro,   mirusio  Vilniuje
1812   in.   gruodzio   15   d.,   palaidojimo  vieta,   baltu   gen6ing   rysiais   su   Romos   imperijos   pro-
vincijomis.

Susitikimo   metu   Seimininkui   buvo   iteikta   kopijos   Voltero   lai§ku,   saugomng   Vilniaus
V.   Kapsuko  universiteto  bibliotekos  rankra§6ing  skyriuje,   archeologo  M.  Michelberto  kand.
disertacijos  „Romos  importas  Lietuvoje"  autoreferatas  ir  rotoprintu  padaugintas  straipsnis
«CoxpaHHBI"ecH      MorHjlbl      1812     rojia      8      IIpeziejlax      BiljleHCKoro      BoeHHoro      oKpyra»,
paskelbtas   rinkinyje       «BoeHHo+ICTopHqecKHfi   c6opHHK»,   C.-IleTep6ypr,    19'12.

R.    Smitleinas   pazadejo   tarpininkauti   atsiun6iant   Istorijos   in-tui   istorines   reiksmes
XVII    a.   Vilniaus,   Krazing   ir   Pa§iau§es   jezuitng   kolegiju   rtimu   planng   kopijas,   saugomas
Paryziaus  nacionalineje  bibliotekoje.

Lankydamasis   Lione,    8.   Vaiitkevi6ius   susitiko   su    istorijos    prof.    Morisu   Muasonje
(Maurice   Moissonnier).   Profesorius   supazindino   su   Rudojo   kryziaus   (Croix-Rousse)    ra-
jonu,    kur    p/rasidejo     Zinomas    Liono    audejng    sukilimas    (1834    in.),    senovinemis    gatvele-
mis,   kur   vyko   sukileling   susiremimai   su   baudejais,   papasakojo   sukilimo   istorija.

Prof.   M.   ^MLuasonje   domejosi   Lietuvos   istorijos   tyrimais.   Jis   buvo   informuotas   apie
Istorijos   in-to   veikl?,   tyrinejimo   kryptis,   pagrindinius   rezultatus.

Ekspedicijos

ARCHEOLOGINIAI   KASINEJIMAI   RESPUBLIKOJE   1971   METAIS

-     1971   in.   respublikos   archeologinius   paminklus   tyrinejo   Istorijos   institutas,   VVU   Lie-

tuvos   istorijos   katedra,   VVPI   TSRS   istorijos   katedra,   Lietuvos  TSR   Kulttiros   ministeri-
jos   Moksline-metodine   kulttlros   paminklu   apsaugos   taryba,   Lietuvos   TSR   Istorijos-etno-
grafijos   muziejus,   kauno   valst.   istorijos   muziejus,   Trakng   istorijos   muziejus,   Rokiskio
ir  Tel§ing   kra§totyros   muziejai.   Buvo   toliau   tiriamos   Sventosios   akmens   amziaus   stovyk-
los   Baltijos    pakranteje,    kasineti   2   piliakalniai    (Mai§iagalos,   Varnupiu),   4   pilkapynai
(Pajuostes,  Taurapilio,   Lauking   ir  Maisiejtinu),   keli   senkapiai   (Kiburii!,   Pakalniskiu,   Gin-
tali§kes,   Sarii!,   Liepini§kiu,   LTlitinng   ir   kt.).   Be   to,   tyrineta   apie   30   spejamt2   senojo   lie-
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tuviq   tikejimo   apeigining   akmenng   aplinka   bei   Sliktines   radining   vieta.   Buvo   toliau   Zval-
gomi  archeologiniai  paminklai.

I.  Sventoji   (Palangos   miestas).   Istorijos   in-tas   tess   1966   in.   pradetas   tirti   ak-
mens   amziaus   stovyklas.   Buvo   kasinejamos   stovyklos   Nr.   10,   23   ir   26,   i§tirtas   856   m2
plotas.  Rasta  medziaga  btidinga  velyvajam  neolitui.

Tyrinejimams   vadovavo   ist.   in.   k.   R.   Rimantiene.
2.  Varnupiai    (Kapsuko   raj.).   VVU   Lietuvos   TSR   istorijos   katedra   piliakalnio

aik§teleje   i§tyre   apie   180   m2   plots.   Aptiktas   I-XIV   a.   kulttirinis   sluoksnis.
Tyrinejimams  vadovavo   ist.   in.   k.   P.   Kulitkauskas.
3.  Mai§iagala     (Vilniaus     raj.).     Rysium   su   numatytais     piliaka.1nio    tvarkymo

dar`bais   Istorijos   in-tas   pili,akalnio   aiksteleje   i§tyre   200   m2   plots..   Apti,ktas   XIII-XIV   a.
kulttirinis  sluoksnis.

Tyrinejimams   vadovavo   ist.   in.   dr.   R.   Kulikauskiene.
4.  Pajuoste   (Panevezio   raj.).   VVPI   TSRS   istorijos   katedra   i§tyre   6   apardytus

11-Ill   a.   pilkapius,   supiltus   ankstyvesnes   gyvenvietes   vietoje.    IX-XII   a.   ir   XVI-
XVII   a.  juose  vel  buvo  laidoti   mirusieji,   ir  senieji   kapai   daug   kur   suardyti.

Tyrinejimams   vadovavo   ist.   in.   k.   M.   Michelbertas.
5.  Taurapilis    (Utenos   raj.).   Istorijos   in-tas   ir   Lietuvos   TSR   Istorijos-etnogra-

fijos   muziejus   tese   pra6jusiais   metais   pradetus   pilkapyno   tyrinejimus.   Istirti   5   smarki`ai
apardyti   pilkapiai,   tik  viename   i§   suardyto   kapo   i§kasta   Zmogaus   kaulng.   Be   to,   ie§kant
sunaikintu   pilkaping   vietl!,   i§kasti   7   ivairaus   dydzio   perkasai.   Rastas   vieno   nesudeginto
ir  kito  sudeginto  vyro  V-VI   a.   kapai.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  A.  Tautavi€ius.
6.  Lauki ai    (Sven6ioning   raj.).   Istorijos   in-tas   i§likusioje    11    pilkapiu   grupeje   i§-

tyre    5    apardytus    sampilus.    Keturiuose    pilkapiuose    rasti    sudegintng   mirusil!ju   kapai,
o   penktajame-arkli,o   griau6iai.   Pilkapiai   datuojatmi   VII-IX   amziumi.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  0.  Kunciene.
7-.  Maisiejtin  ai    (Kai§iadoriu    raj.).    Lietuvos    TSR    Istorijos-etnogra[ijos    muzie-

jus   apie   40   pilkapiu   grupeje   i§tyre   5   pilkapius,   i§   kuring   dalis   apardyti.   Rasti   Zmoniu
g-riau€iai  su  V-VI  a.  ikapemis.

Tyrinejimams   vadovavo   muziejaus   v.   in.   b.   E.   Buteniene.
8.  Kiburiai    (Pasvalio   raj.).   Lietuvos   TSR   Kulttiros   ministerijos   Mokslines-me-

todines   kulttiros   paminklu   apsaugos   tarybos   grupe   kapinyne   esan5ios   Zvyrduobes   pa-
kra§tyje   aptiko   apardyta   VII-VIII    a.   kapa   ir   ji   atidenge.   Mirusysis   palaidotas   ne-
degintas.         ,

Tyrinejiimams   vadovavo   Tarybos   vyr.   inspektorius   J.   Mar,kelevi6ius.
9.  Pakalni§kiai     (Sakiu    raj.).     Kauno    valst.    istorijos    muziejus    vel    kasinejo

1963,   1964  ir   1966  in.  tyrineta  kapinyna.   Istirtas  395  m2  plotas,  rasti  2  sudegintu  Zmonil!
kapai,   24   duobese-25   Zirgng    griau€iai.     Kapinyno     pietry6iu     pakra§tyje   aptikta    apie
500   m2   dydzio   lauzaviete.   D,alis   jos   tyrineta.   Radiniai   priklauso   nuo   VII-VIII    a.   iki
XII-XIII  a,mziams.

Tyrinejimams   vadovavo   muziejaus   archeologijos   skyriaus   vedejas   J.   Antanavi6ius.
10.  Gintali ske    (Plunges   raj.).   Telsing   kra§totyros   muziejus   tese   1968-1969   in.

pradetus  X-XIV  a.   senkapio  kasinejimus.   Rasti   dar  5  sudegintu  mirusil!ju  kapai  ir  ke-
lios  desimtys  apeigining  duobiq.

Tyrinejimams  vadovavo  muziejaus  direktorius V.,Valatka.
11.  S  aria i   (Sven€ioniu   raj.).   Istorijos   in-tas   baige   tyrineti   i§1ikusi?   senkapio   da-

li.   Rasta   dar   18  kapu.   Mirusieji   laidoti   nedeginti   XVI-XVII   amziuje.
Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  0.  Kunciene.
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12.  Liepini Ski  ai   (Utenos   raj.).   Istorijos   in-tas   i5tyre   statybos   darbu   metu   ap-
tikt?  'senkap!.  Rasta   loo  kapng,  is  jq  daugelis  yra  vaikng  kapai.  Mirusieji  laidoti  nedeginti
XV-XVII  amziuje.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi€ius.
13.  Gu mbi §kes   (Rokiskio   ra-j.).   Roki§kio   kra§totyros   muziejus   i§tyre   imant   Zvy-

r?   apardyto   senkapio   dalj.   Atidengtame   72   m2   plote   rasti   8   Zmoning   griau€iai,   vieni   i5
ju  apardyti.  Kapai  datuojami  XV-XVI  amziumi.

Tyrinejimams  vadovavo  muziejaus  v.  in.  b.  S.  Juodelis.
14.  Man.kavi5ki ai    (Morktinai)    (Kai§iadoriu   raj.).   Lietuvos   TSR   Istorijos-etno-

grafijos  muziejus  Zvyrduobes  pakra§tyje  atidenge  apie  30  m2  plot?  ir  rado  XV-XVIII a.
7  kapus.

Tyrinejimams   Jvadovavo   muziejaus   darbuotojas   A.    Lisanka.
15.  tJ liti nai    (Panevezio   raj.).   Istorijos   in-tas   i§tyre   i§likusia   senkapio   dal!.   Ati-

dengtas  3500  m2  plotas,  rasta   apie  70  XVI-XVII   a.  kapt!.
Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbaflavi€ius.

•     16.  Grigi§kes    (Trakng    raj.).    Trakng     istorijos     muziejus    miestelio    pietry€ing    pa-

kra5tyje,   buv.   Afendejevi€ing   kaimo   laukuose,   kur  buvo   aptinkama   archeologining   radiniu,
i§tyre   50  m2   plots.   Rasti   arklio   griau€iai   be   aprangos   daiktt!.

Tyrinejimams   vadovavo   muziejaus   darbuotoja   D.   Andrasitinaite.
17.  Sliktine    (Skuodo    raj.).    Istorijos    in-tas    patikrino    melioracijos    darbq    metu

Satos   upelio   slenyje   aptiktu   IX-X   a.   archeologiniu   radiniu   vieta.   I§kasta    10   §urfi£.   1§
Satos   kanalo   i3mestose   Zemese   rasta   keletas   Zalvarining   papuo§ali£.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  A.  Tautavi6ius.
18.  Spejamas   senojo   lietuving   tikejimo   apeigines   vietas-kulto    akmenng    aplink?   ty-

rin6jo   lstorijos   in-tas   Taurages,   Silales,   Skuodo,   Joni§kio,   Kedaining,   Pakruojo,   Pasva-
lio,   Kupi5kio,   Zarasng,    Ignalinos,   Utenos,   Moletng   ir   Ukmerges   rajonuose.   Tyrineta   30
tokiu   vieti!.   Kai   kur   rasta   ugniavietes,   gyvuliu   kaull2,   Ziestng    (kartais   glaztiruotu)    mo-
lining   indng   §ukiu.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi6ius.
19.   1971    in.    Istorijos   in-tas   kartu   su   Moksline-metodine   kulttiros   paminklng   apsau-

gos   taryba   ir   vietos   muziejng   darbuotojais   rinko   duomenis   apie   Jonavos,   Kai§iadoriu,
Prienng,   Trakt!,   Vilniaus,   Sven5ioniu  rajonng   archeologinius   paminklus.   Apzitireta   jng   dau-
giau   Jkaip    160    (82    pilia*alniai,    50    pilkapynu,    nemazai    senkapiu,    keletas    akmenng    su
Zenklais) .

A.   Tautavi6ius

ETNOGRAFINES   EKSPEDICIJOS   1971   METAIS

1971   in.   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos  .in-to   etnografines   ekspedicijos   buvo   dvejopos:
I)   buvo   tesiami   Lietuvos   kaimo   materialines   ir   dvasines   kulttiros   palikimo   tyrinejimai.
Sukaupti   duomenys   bus   panaudoti   Pabaltijo   regionaliniam   istoriniam-etnografiniam   at-
lasui  sudaryti  bei  kitie.ms  planiniams  darbams  vykdyti;  2)   ple6iami  miestng  gyventojng  bui-
ties  ir  kultaros  tyrimai.

Lietuvols   kaimo   materialines   ir   dvasines   .kulttiros   tyrin6jimai   buvo:   stacionariniai   ir
mar§rutiniai.

Siais   metais   stacionariai   tyrineta   Mazeikiu   ir   Sven€ioniu   rajonurose,   Kursing   nerijoje
(tai'P  pat  ir  Kaliiningrado  srities  nerijoje).                                                              1

Mar§rutiniai    tyrinejimai    vyko:     Alytaus,    Akmenes,   Anyk56iu,    Birzi!,   Jonavos,   Jo-
ni§kio,  ,Jurbarko,   Kapsuko,   K6daining,   Kau.no,   Kelmes,  .Klaipe¢os,   K:u;pi5kio,   Lazdiju,   Pa-
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nev6Zio,   Pandelio,   Pakruojo,   Plunges,   Prienh   RadJiliskio,   Raseining,   Roki§kio,   Trak"
Skuodo,    Sakit!,   Silales,   Taurages,   Utenos,   Vilkavi§kio,   Varenos   ir   Zarasu   rajonuose.

Ekspedicijos  dalyviai  rinko  medziaga  apie  vandens  ir  vejo  maltinus,  derliaus  nueTi-
mo   ir  ktilimo   irankius   (V.   Milius),   linu  tiki   ir   papro6ius   (A.   Vy§niauskaite),   gyvenvie-
tes,   sodybas,  trobesius   (I.  Butkevi€ius),   gyvulininkyste  ir  tvartus   (R.  Merkiene),  baldus
(A.   Andriuskevi€ius),   moter`u   drabuzius   (M.   Mastonyte),   vyru   drabuzius   (V.   Kulikaus-
kiene),   transporto   priemones   (J.   Laniauskaite),   dervos   ir   deguto   varyma   (J.   Kudirka).

Ekspedicijoms   vadovavo    I.    Butkevi€ius.    Ekspediciju    dalyviai    ivairiu   metu    kaime
dirbo   daugiau  kaip  6  menesius:   nuo   1971.IV.2l   iki   1971.X.31.   Pagal   tyrinejimo  objektus,
vieta   ir  laika   ekspedicijos  buvo   suskirstytos   i   8   grupes.   Etnografams   talkininkavo   dai-
1ininkai   ir   architektai   (10   architektu,   9   grafikai,   2   tekstilininkai).

Kaimo  vietovese  buvo  i§tirta  230  punktu,  sukaupta   gausiai  apra§1!,   grafines  ir  toto-
medziagos 1.

Zemdirbystes   klausimais   V.   Milius   Siais   metais   rinko   medziaga   atlasui   iki   §iol
maziau   tyrinetuose   Mazeikiu,   Sven€ioniu,   Traku   rajonuose.   Pasirodo,   kad   Mazeikiu   ra-
jono  valstie€ing  dkiuose  senieji  ktilimo  irankiai  isnyko `XX   a.   pradzioje,  o  Traku  ir  Sven-
€ioning  rajonuose  jie  buvo  vartojami  iki  pat  kolektyvizacijos.   Surinkta  medziaga  pirmiau-
sia  pades  kartograf avimui,  kartu  bus  galima  tiksliau  nustatyti   ir  kai  kuriu  irankiu  tipu
paplitim?.   Be   to,   ji   pravers   numatomiems   darbams   apie   derliaus   nuemimo   ir   kdlimo
irankius.

V.   Milius   tese  ir   Zemai€ing   maldnu   tyrinejimus   palei  Vent?   ir  jos   intakus.   Surinkta
duomenu   apie   46   vandens   maltinus.   Autorius   pazymi,   kad   daug   ju   XX   a.   pirmojoje
puseje   buvo   prie   Virvytes   ir   jos   intakng   (net   26).   Tyrinetojas   uzfiksavo   nauju  .dalyk¥:
uztvanku  ,irengimus   i§   mediniu   rentiniu   eiles   su   akmenimis   juose.   Tai   senesnis   upes
uztvenki,mo  btidas   uZ   akmenu   ir   cememto   uztvankas.    Si    medziaga    bus    reikalinga    Pa-
baltijo   istoriniam-etnografiniam   atlasui,   nustatant   jame   maltinu   tipu   paplitima.

Temai  „Linu  ir  kanapiu   auginimas  ir   apdirbimas"   medziaga  rinko  A.  Vy §ni au.s-
k aite   Mazeikil!,   Sven€ionii!,   Traku,   Varenos   rajonuose.   Sia   tema   medziaga   buvo   pir-
in?  karta  rinkta  pagal  nauja   anketa,   apiman€ia  visu   su   §ia   Zemes  tikio  kulttira   susiju-
sing   darbu,   irankiu,   papro€it!,   kulinarijos,   1iaudies   medicinos   ir   choreografijos   kompleks?.
Labiau   susidometa   kanapiu   auginimo,   apdirbimo   bei   panaudojimo   klausimais.   Kaip   nu-
rodo   tyrineto,ja,   ypa€   isry§kejo   tradicines   liaudies   kulinarijos   archai§kumas   i§   kanapiu
grtidu  pagamintuose valgiuose  apie Mazeikius.

Nemazai   demesio    A.    Vysniauskaite   kreipe   i   irankius   ir.ju   konstrukciines   detales.
Ypa€   daug   nauja   apie   mintuvus   suzinota   Mazeikiu   rajone.   Tyrinetoja   rado   mintuvu
net   i§    1849  ,metu.   Cia   rasti   ir   seniausi   iki   5iol   Zinomi   linu   §ukavimo   §epe6iai   su   is-
piaustyta   1848   in.   data.   Zemaitijoje   darbas   prie   linu   negule   vien   ant   moteru   pe5iu,   kai
tuo   tarpu   rytu   ir   pietry€iu   aukstai€iuose   jis   buvo   i§tisai   „moteri§kas".   Uzra§yta   dau.g
papro€il!,   susijusiu   su   linu   seja   bei   apdirbimu,   labai   idomiu   Ziniu   gauta   apie   kanaplu
pludsto   apdirbim?.   Apskritai   tokia   medziaga   buvo   renkama   pirma   kart?.

Kaimus,   sodybas,   atskirus   trobesius   tyrinejo   I.   Butkevi€ius.   Si   karta   siekta   ir
Kaliningrado   srilties   Kursiu   nerija.   Nustatyta,   kad   nerijos   gyvenvie€iu   tradiciniai   tro-
besiai   ir   Lietuvos   teritorijoje,   ir   Kaliningrado   srityje   yra    visi§kai    vienodos    planines
struktaros,   tokia   pati  ]u   i5orine   architektara   ir   ornamentika.   Akreiptas   demesys   i   savi-
tus,  tik  Zvejams btidingus  „suporintus"  g}Ivenamuosius namus.

Pastatng  istorijai  nustatyti   daug  padejo  ju  tyrinejimai  Mazeikiu  rajone.   Rasta  trobu,
kle6iu,  tvartu,   kluonu  is  XVIII   ir  XIX   amziu.   Daug  kur  virs   duru   staktu   ar  kitur  yr.a
ikirstos   statymo   datos.   Zemaitijoje   (3iuo   atveju   §iaurineje   jos   dalyje)   jau   XVIII   a.   vl-
dutining   ir   stambiqjng   valstie€iq   sodybose   tradiciniai   trobesiai   buvo   visi§kai   susiformave.

I  Straipsnis   paruostas,   remiantis   ekspedicijng   dalyviq   pateiktomis   ataskaitomis.
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Dalis   jng   yra   senuosiuose   vienkiemiuose,   kai   kurie    kaimavietese.    Mat,    Zemaitijoje   jau
XVIII   a.   buvo  kaimai  ir  vienkiemiai.

Tyrinejimai   Sven5ioniu   rajone   leido   detaliau   atskleisti   Sio   kra§to   XIX   a.   tradicining
trobesiu   specifika.   Cia  trobesing  i§  XVIII   a.   sunku  rasti,   ta€iau  i§  XIX  a.  ju   dar   gausu.
Strtinai€io   apyl.   kaimuose   buvo   uzfiksuotos   i§tisos   eiles   kluonu,   kurie   sudarydavo   ne-
lyginant  kaimo  siena.

Varenos   raj.   kaimuose   buvo   tiksliau   nustatyta   lizdiniu   sodybu   paplitimo   teritorija,
kuri   apeme   visa   Varenos   rajono   pieting   dalj.

Apskritai   kalbant   apie   pastatus,   reikia   pazymeti,   kad   pastaruoju   metu   labai   spar-
6iai   kei€iasi   liaudies   architekttira:   nyksta   senieji   statiniai,    atsiranda   nauju   formng   pa-
statai.   Ypa€   §iuo   metu   prareteje   Zemai€ing   kluonai.

Lietuvos  gyvulininkyste  XIX-XX  a.  ir  pastatus  gyvuliams  laikyti  tyrinejo  R.  Me r-
ki en i.   Ji   surinko   medziaga   uzpildyti   i§likusioms   spragoms   Pabaltijo   istoriniame-etno-
grafiniame   atlase.   1§   daugelio   Lietuvos   rajonng    (vidurio   ir   auk§tai6ing)    tyrinetoja   rinko
papildomus  duomenis   apie  dkii!  ekonominio  pajegumo  itaka   senngjng   ir  naujngji!   tvartng   i§-
planavimui   bei   panaudojimui.   Pastebeta,   kad   XIX   a.   pab.-XX   a.   pr.   tuose   pa6iuose
kaimuose   del   skirtingu   galimybiu   plesti   gyvuliu   tiki   tvartai   buvo   labai   ivairtis.   {domia
medziaga   R.   Merkiene   surinko   apie   gyvulii!   Serim?,   ganyma   ir   kitokia   priezidra.

Net   17-oje  rajonng  A.  A n d r i u S k e v i 6 i u s  tyrinejo  baldus.  Buvo  Zitirima  i  ju  for-
mas,   konstrukcijas,   puo§yb?,   renkamos   Zinios   apie   baldng   raid?,   jng   vieta   interjere,   vie-
tinius   baldng   daling   pavadinimus.   Ekspedicijos   metu   A.   Andriuskevi6ius   nuzymejo   juosti-
nes   konstrukcijos   kedzing   paplitimo   ribas,   rado   iki   §iol   literattiroje   neaptart?   praplatina-
mu    (i§traukiami!)    lovu   tips,   apytikriai   nustate   remines   konstrukcijos   stalo   atsiradimo
laika   Zemaitijoje,  uzfiksavo  skirtumus   tarp   pasiturin€ingjt!   ir  vargingl!ju  valstie€iu  baldl!.

|domi   medziaga   buvo   slirinkta   apie  valstie6ii!   drabuzius.   Moteru   drabuzius   tyrinejo
M.  Ma stonyte.  Ji  kale  sau  tokius  uzdavinius:   I)   patikslinti  aplankytu  vietoviu  tradi-
cining   drabuziu   i§nykim`6   laika,   2)   pasekti,   kokia   mada   po  to   atejo,   3)   patikslinti   atski-
rng  drabuziu  daliu  terminologija.  Tyrinetoja  i§aiskino,  kad  Mazeikiq,   Sven6ioniu  ir  Trakng
rajonuose   tradiciniai   drabuziai   pradejo   nykti   XIX   a.   antrojoje   puseje.   Tautiniai   dra-
buziai,   kaip   liudija   informatoriai,   deveti   tik  jt!   seneliu.   Ilgeliau  jie   i§liko   Dztikijoje,   ta-
6iau  jau  nepilno  komplekso.   Ir  vienur,  ir  kitur,   pazymi   tyrinetoja,   pirmiausia  atsisakyta
liemeniu   kaip   vir§utinio    dekoratyvinio   drabuzio    ir   pereita    prie   fabrikines   medziagos
medvilnining    ir   vilnoniu    palaidi'ning.     Ilgiau,     ypa6     dztikuose,     i§liko     tradiciniai,   sijonai.
M.  Mastonyte  nustate  ir  tautinii!  kostiumu  ypatumus.  Ji  pazymi,  kad  mazeiki§kiu  Zemai-
6iu   tautiniam   kostiumui   buvo   bddingi   habai   spalvingi   ilgadryziai   sijonai,   i§ilgadryzes
austines  arba  g6letos  „lapi.nes"   prijuostes,  trumpos,  nuo  liemens  klostytos   liemen€s,  ska-
reles   suri§imas   i   „rutuli"   ir  klumpes.   Dzdku   tautinis   kostiumas   i§siskyre   languotais   si-
jonais,   baltomis    prijuostemis,    trumpomis     juodomis     liemenemis,    pla6iomis   juostomis,
megztais  6ipkeliais.   Sven6ioni5kes  moterys   pamena   nuometus.   Jos  ne§iojo   skersadryzius
ir  baltus  servetinius  sijonus,  baltas  Zi€kuot-as  prijuostes ir  mar§kinius.

Valstie€iu  vyru   drabuzius   tyrinejo  V.   Kulikauskiene.   Ji   nustate,   kad   XIX   a.
pab.   visur   vyru   aprangoje   isigali   kostiumai,   sititi   pagal   miesto   made.   Apie   Mazeikius
jie  daugiau   siuva`mi   i§  namie  austos  medziagos.   Ten,   kur  silpniau   i§vystytas   linu   tikisr
kaip   apie   Varena,   Trakus,   medziagos   dazniau   buvo   perkamos.   Zemai€ing   apranga   ivai-
resne   ir   turtingesne,   negu   dztiki!,   matyt   del   to,   kad   valstie€iai   Zemaitijoje   ekonomi3-`
kai  buvo  p.ajegesni.

Apie   vasaros   ir   Ziemos   valstiefii!   susisiekimo   priemones   rinko   duomenis   J.     La--
niau skaite.   Informacija   ji   gavo   i§   susisiekimo   priemoniu   gamintoju-ra6iu,   §ik§--
ning,   kalviu   ir  vartotojng -valstie€il!.   Ai§kintasi   susisiekimo   priemoning   konstrukcija,   me-
dziaga,  ju  naudojimas  ir  paplitimas,  taip  pat  pakinktu  gamyba  ir  kinkymo  btidai.
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Tyrinetoja   nusta`te,   kad   Mazeiking   raj.   i   darbinius   ratus   kinkomas   vienas   arba   du
arkliai.    Sven5ioning    ir    Trakng    raj.    valstie6iai    vazin€jo    vienkinkiais    ratais.    Uzfiksuotas
aukstaiti§kas   arklio  kinkymo  btidas   su   lanku.   Tyrine.toja   nustate  medina§iu  ratu   isnyki-
mo   laika   ir   ratng   gelezinemis   a§imis   atsiradima    (po   pirmojo   pasaulinio   karo).   Ziem?,
kaip   nurodo  tyrinetoja,   buvo  vaziuojama   vienkinkem  rogem.   Po   pirmojo   pasaulinio   ka-
ro   apie  Mazeikius   paplito   ir   porines   §1ajos.

Labai  idomios  medziagos  J.   Laniauskaite  surinko   ir   apie  i§eigines   susisiekimo   prie-
mones -bri6kas,   brikelius,   drobineles,   vazelius.

Apie  dervos  ir  deguto  gamyba  rinko  medziaga  J.   Kudirka  Mazeikiu,   Sven6ionit!,
Ignalinos,   Panevezio,   Kapsuko   ir   Varenos   rajonuose.   Nustatyta,   kad   dervos   ir   deguto
gamybos   zonas   leme   misko   rti§is    (berzynai   ar   pusynai).   Gamybos   apimtis   priklause
nuo   esamos   Zaliavos   kiekio.   Tyrinetojas   i§ai§kino,   kad    dar   XX    a.    pr.    Kazlng    Rtidos
miskuose   dervai  varyti   buvo  naudojamos   ktigio   formos   krosnys.   Apie  Mazeikius,   Sven-
€ionis,   Panevezi,   Ignalina,   Varen?   krosnys   buvusios   atviro   degimo,   ir   produkcija   su-
renkama   induose   po   krosniu   padais.   Degut? ` gamino   valstie6iai,   o   mi§kingose   Traku,
Ignalinos,   Va_renos,    Sven6ioniu   vietose   derv?   vare   verslininkai,   tnaudodami   ir   samdy-
t?   darbo  jega.   Nustatyta,   kad   apie   Mazeikius   tokie  verslai   gyvavo   iki   XX   a.   pr.,   apie
Trakus   ir   Sven6ionis -iki   XX   a.   vidurio.   I§ai§kinta,   kad   gamybos   apimtis   priklause
nuo  §ios  produkcijds  paklausos.  Pvz.,  apie  Mazeikius   derva  buvo  naudojama  tik  valstie-
€ing   tikio   reikalams,   o   apie   Sven6ionis,   Ignalin?,   Trakus   dar   ir   valtims   dervuoti.   Tyri-
netojas   uzfiksavo,   kad   XIX   a.   dervos   paklausa   krito,   del   to   sumazejo   ir  jos   gamyba.

Miestu   gyventojt!   buiti   ir   `kulttira   tyrinejo   A.   Daniliauskas.1971   in.   vasaros
ekspediciju   metu   pagal   individualu   darbo   plan?   buvo   rellkama   medziaga   apie   Kauno,
Klaipedos,   Kretingos   ir   Kapsuko    miestu    gyventoju    materialine    kulttira   XX   amziuje.
Svarbiausias   demesys   buvo   kreipiamas   i   darbininku   gyvenqmasias   patalpas,   drabuzius
ir   ju   savitumus.   IS   surinktos   medziagos    galima    nustatyti    miesto    gyventojng    ivairiu
sluoksniq  materiali,n6s  buities  tarpusavio  santyki,  taip  pat  atsikiru  vietu  etnografinius  rna-
terialines  kulttiros  ypatumus.

Per  visas  1971  metng  etnografines  ekspedicijas  buvo  sukaupta:
Apra§u:     I)     Zemdirbystes      iranking    ir    maltinu-68;   2)    lilnininkystes   irankii!-65;

3)    gyvenvie6ii!,   sodybi!,    trobesit!-130;    4)     gyvulininkyst6s    iranking    ir    tvartt!-207;
5)   baldu-39;   6)   moteru   drabuz.it!-4l;   7)   vyru   drabuzit!-75;   8)   transporto   priemo-
nit£-470;   9)    dervos    ir    deguto    gainybos-82;    10)    darbiininku    buities-50.1§   viso
1227   apra§ai.

Breziniu,   pie§iniu,   planl!:   1)   Zemdirbystes   irankiu   ir   maltinu-232;   2)   1inininkystes
irankii! -92;  3)   gyvenvie6ing,  sodybng,  trobesiu-3ll;  4)   gyvulininkystes  irankiu  ir  tvar-
ti!-217;     5)     baldng-19l;     6)     moteriskng    drabuziu-80;    7)    vyru     drabuziu-102;
8)    transporto   priemoning   -255;   9)    dervos   ir   deguto   gamybos-150;    10)    darbininku
builties-loo   vienett!.    IS   viso    1730   vienett!.  -

Nufotografuota:   I)   Zemdirbystes  iranking  ir  maltinu-9ll;  2)   1inininkystes  irankiu -
500;   3)    gyvenvie6ii!,   sodybt!,   trobesiu-1800,   4)    gyvulininkystes   irankiu   ir   tvartu -
460;   5)   baldu-250;   6)   moteru   drabuzing-70;   7)   vyru   drabuziu-180;   8)   transporto
prie-monii!-955;   9)   dervos  ir  deguto  gamybos -360;   10)   darbininku  buities-loo  vie-
netu.  1§  viso  5586  vienetu.

1971   in.   etnografine   apra§omoji,   grafine   ir   fotomedziaga   papildo   valstie6iu   ir   dar.
bininkt!  materialines  ir  dvasines  kulttiros  tyrinejimus.
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LIETUVOS   TSR   MA    ISTORIJOS    INSTITUTE    GALIMA    |SIGYTI    SIUOS
INSTITUTO    LEIDINIUS:

I.  Lietuvos   valstie€iu   ir   miestelenng   gin€ai   su   dvaru   valdytojais,   Dokumentu   rinki-
nys,   I   d.,   XVI-XVII   amziai.   Sudare   K.   Jablonskis,   V.,1959,   368   p.,   kaina-2,10   rb.
Dokumentai   skelbiami   originalo   kalba -lenku   ir   rusu.

2.  Lietuvos   valstie6ing   ir   miestelenu   gin6ai   su   dvarng   valdytojais,   Dokumentu   rinki-
nys,11   d.,  XVIII   amzius.   Sudare  R.  Jasas   ir  J.   Orda,  V.,1961,   592   p.,  kaina-3,37  rb.
Dokumentai  skelbiami  originalo  kalba -lenkng  ir  rusl!.

3.   Tjlx6bl     jlHTOBCKHx     KDecTbHH     H     xHTejleH      MecTeqeK      c      ynpaBHTe/IHMH      HMeH_HH,
C.6oPHHK   -j|oKy"eHIQB,.  tl.    Ill,   'Xajlo6bl  £.K`pecTb.HH  .-xHTeIlefl    Me.cTeqeK    JIHTBbl    8    1795-
1844   rr.    CocTaBHTejlH:   M.   Iotlac   H   flcac,   V.,1968,   512   p.,   kaina-I,79   rb.   Dokumentai
skelbiami  originalo  kalba -rusu,  1enkl!,  vokie€iu.

4.  Prtisijos   valdzios   gromatos,   pagraudenimai   ir   apsakymai   Lietuvos   valstie6iams,
Dokumentu  rinkinys    Sudare  P.  Pakarklis,  V.,1960,  668  p.,  kaina-4,36  rb.

5.   ExeroAHHK   rlo   arpapHOH   IICTopHH   BocToqHOH   EBpollbl   1963   r.,   C6opHilK   EOKJlaj|oB
H  coo6II|e"fr,  V.,  1963,  722  p.,  kaina -4,08  rb.

6.   MaTepHaJlbl  VI-off  KOH¢epelluHH  IIo  HCTopHII  HayKII  8  HPH6ajl"Ke,  V.,   1965,  274  p.,
kaina -0,60  rb.

7.  A.    JI.    rloxH7IeBIItl,     KpecTbHHe    Bejlopyccl"    H    JIHTBbl    Bo    BTopoH    no7IOBIIHe
XVIII  BeKa,  V.,  1966,  215  p.,  kaina -2,15  rb.

8.  Auk5tosios    mokyklos    ktirimasis   ir   vystymasis    Kaune,   Straipsniu   rinkinys,   V.,
1967,115  p.,  kaina-24  kap.

9.   MaTepHajll>I  K  KOH¢epeHullH  IIo  HCTopriH  ecTecTBo3HaHHH  8  IlpH6ajl"Ke,  MaH   1968  r.,
V.,  1968,  221  p.,  kaina -45  kap.

1o.   KaTOJIHI|H3M   8   CCCP   H   coBpeM;HHocTb    (MaTepllajlbl   HayqHofi   KOH¢epeHI|HH,   co-
CTOHBIIIefi   17-18   j|eKa6pH   1969    r.   8   r.   HHyjlHfi),   V.,1971,        245    p.,    kaina-0,60   rb.
(rotoprintu) .

11.  A.   Janulaitis,   Mikalojus   Akelaitis,   Acta   historica   Lituanica,Ill,   V.,1969,
96  p.,  kaina -24  kap.  Yra  reziume  rusng  kalba.

BX|]x2.B?.m#neopgrKa¥i]S;,#,3:gag.e4E3°pT:[Fai:EHic!¥]5Hr8.°PMHPOBaHHeHPoHeTapHaTanHTBb|
13.  Antanas   Daniliauskas,   Siaures   rytu   Lietuvos   pramon6s   darbininkng   mate-

rialine  kulttira,  monografija,  V.,1970,192  p.,  kaina-1,14  rb.  Yra  pla6ios   reziume  rusu
ir  anglng  kalbomis.

14.  Archeologiniai   ir   etnografiniai   tyrinejimai   Lietuvoje   1968   ir   1969   in.   (Medziaga
konferencijai,   skirtai_  1968   ir    1969   in.   archeologining   ir   etnografining   ekspedicijng   rezulta-
tams  apsvarstyti.  Vilnius,1970  in.   geg`uzes   14-15  d.),  V.,1970,156  p.,  kaina-40  kap.
Yra  trumpos  anotacijos  rusng  kalba.

15.   C.    q e p  H  jl  y c K a C,   J|eflTeJlbHOCTb   npo¢Col03oB    COBeTCKOH    JIHTBI]I    no   ycTaHOB-
j|eHHlo   HopM   a   o6jlac"   Tpyj|oBblx   oTHomeHHfi   (HayqHo-MeTo;|HqecKce   IIoco6IIe),   V.,   1971,
76  p.,  kaina -0,25  rb  (rotop`rintu).

16.  „Lietuvos   istorijos   metrastis".   1971   metai,   Autoring   kolektyvas,   V.,    1971,   206   p.,
kaina -I,12  rb.   Straipsning  yra  reziume  rusng  halba,  referatas-lietuving,   rusu,  angli2,  vo-
kie6ing  kalbomis.

17.   A.11.   E¢p e M  eH Ko,   ArpapHbze   IIpe06Pa30BaHliH    H    Hatla/Io   coullajlHCTIItlecKoro
cTpOIITejlbcTBa   8   jlHTOBCKofi   ;iepeBHe   8   1940-1941   roj|ax,     monografija,  V.,   1972,  263  p.,
kaina -2  rb.

Krel.PZJ.s..   Vilnius,   T.   Kosciuskos   30,   Istorijos   institutas,   tel.   25879.


