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EXEro;|HHK  14cTopMH  TIHTBbl,  roj|  ig73,  BHjlbHloc,  1974

ISTORIJOS INSTITUTO YE"LOS  REZuLTATAI

1972   in.   1apkri€io   30   d.   ivyko   iskilmingas   Istorijos   instituto   Moksli-
es   tarybos   posedis,   skirtas   Tarybu   Sajungos   iktirimo  -50.`  sioms   meti-

iiems  pazymeti.
Posedyje   buvo   i§klausyti   Instituto   sektoring   vadovng   prane§imai   apie

Instituto   bendradarbiie   indeli   i   istorijos   mokslo   raida   respublikoje   Ta-
rybu  valdzios  metais.

Zemiau   spausdiname    i5kilmingo    Mokslines    tarybos    posedzio   me-
Ziag?.

Instituto   Mokslines   tarybos   pirmininko
ist.  in.  dr.  Broniaus   Vaitkevi6iaus   !Zangine  kalba

Tarybu   Sajungos   susiktirimas  buvo   reiksmingas   istorinis   ivykis.
Istorines   prielaidas   Tarybng    Sajungai    ikurti   sudare   nugalejusi   Di-

dzioji   Spalio   socialistine   revoliucija,   i§1aisvinusi   Rusijos   tautas   i§   s.o-
cialines   ir   nacionalines   priespaudos   ir   paskatinusi   jas   susitelkti   i   vie-
ninga  bendrija.

Lietuvos  liaudis,   1918-1919  in.  didziojoje  kra§to  dalyje  i§kelusi  Spa-
1io   revoliucijos   veliava,   taip   pat   pasisake   uZ   glaudzi?   valstybine   visi2
tarybiniu   respublikng   sajunga.   Ta€iau   Lietuvos   darbo   Zmoniu   valia   ano
meto   salygomis   suzlugde  uzsienio   interventai,   dalyvaujant   lietquvii!  bur-
Zuazijos  kari`nems  pajegoms.

Jauna    tarybine   Lietuvos    respublika    Zlugo,    palikusi    darbo    Zmoriiu
Sirdyse  neisiktinijusiq   ltikes€iu   5viesa.   Savo   siekimus   liaudis   igyvendino
1940  in.,   kai  buvo  nuverstas  burzuazijos  vie§patavimas,   §i  karta~tvir-
tai  ir  negriztamai,  ir  atkurtas  tarybinis  nacionalinis  valstybingumas.

1940   in.   rugpiti6io   3   d.   Tarybng   Lietuva   tapo   TSRS   nare.   Broli§ka
lygiateisiu   respublikng   sajunga   suteike   galimybe   3alies   tautoms   visi§kai
atskleisti  savo ktirybine energij?,  sugebejimus, talentus.
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Reik§mingas  Tarybng  valdzios  pasiekimas  yra  tas,  kad  Lietuvoje,  kaip
ir   kitose   tarybinese   r.espublikose,   susiformavo   sava   liaudies   inteligenti-
ja,  .g.ausiai   atsirado   !vairaus   profilio   kvalifikuotu   specialistt!,   kurie   ak-
tyviai rei§kiasi visose liaudies tikio ir kulttiros  srityse.

Tarybng   Lietuva   i§siugde   nacionalinius   mokslu   darbuotojl2,   ju   tarpe
istorikng,  kadrus.

Jeigu    1960   in.   respublikoje   mokslo    darbuotoju    (be   antraeilininkl!)
buvo   3320,   jng   tarpe   31   mokslu   daktaras   ,ir   758   mokslng   kandidatai,   tai
1971   in.   pabaigoje.-9657,  jng  tarpe  203  mokslng   daktarai   ir  3018   mokslng
kandidatng;  vadinasi,  per  vienuolika  metu  mokslo  darbuotojng  padidejo  be-
veik  tris  kartus.

Kokia  gi mokslo  darbuotoju istoriku btik]e?
1960   in.   mokslo   darbuotoju   istorikng   Lietuvoje   buvo   237,   1965   in.-

249,1970   in.-378,1971   in.-401  I.   Istoriki!,   turin6ing   mokslinius   laips-
nius,  buvo2:

12
I

Pateikti   duomenys   byloja   ii.   apie   bendra   mokslo   darbuotoju   istori-
ku  skai€iaus  padidejima,   tiesa,   nelabai  Zymu,   ir  apie  istorikng   mokslines
ikvalifiikacijos    augim?,   pasaky6iau,   gana    sparti!.   Per    11    metng    mokslo
kandidatu pagausejo kiek  daugiau kaip 3 kartus.

Stambiausia  .Tokslo   istaiga   respublikoje,   tirianti   visng   socialining   eko-
nominiu   formaciju   istorija,   archeologij?,   etnografija,   lietuving   meno   is-
torij?, yra Moksltf  akademijos  lstorijos institutas.

Tarybng   valdzios   metais   susiformavo   mokslinis   Instituto   kolektyvas,
kuris,   nes,kaita.nt   fil6sofijos,   teises   ir  sociologijos   skyriaus,   §iuo  metu-
1972   in.1apkri6io   30   d.-turi   64   mokslinius   bendradarbius   (1966.I.I -
54  in.  b.),  i§  jng  6  mokslng  daktarus   (1966.I.I  -2)   ir  35  mokslu  kandida-
tus   (1966.I.1  -23).

Instituto   kolektyva:   pasitinka    Tarybu    Sajungos    penkiasde§imtmeti
su   svariais   pasiekiniais,   moksli§kai   nusvie6iant   Lietuvos   TSR   istorij?,
i§ry§kinant pazangng kulttirini palikim?.

Tarybu   valdzios   metais    susiformavo   ir   isitvirtino   marksistine-leni-
1  ,         ,nine   lietuving   tautos istorijos   koncepcija,   kuri   atsispindejo   respublikos

1  Lietuvos   TSR   ekonomika   ir   kulttira.   Statistikos   metrastis,   skirtas   TSR   S?jungos

ikdrimo  50-me5iui,  V.,  1972,  p.  430.
2  Ten  pat,  p.  431.
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istorikng   parengtuose   veikaluose.   Ry5kus   yra   Instituto   moksliniu   bend-
radarbiu indelis i istorines  literattiros  aruQda.

Instituto   moksline  produkcija,   i§ejusi   i§   spaudos   1948-1971   in.,   pa-
rodoma  Zemiau pateiktoje lenteleje 3.

Leidiniai
Spaudos
lankai

Dokumentng   publikacijos
Mokslinio   tyrimo   veikalai
Bibliograf ijos,   Zodynai

34 000
265150
35 000

IS  viso

Pirmosios   monografijos-J.   Ziugzdos   „Reakcine   kataliku   dvasi§ki-
ja-amzinas   lietuviu  tautos   priesas"   ir  P.   Pakarklio   „Kryziuo€ing  vals-
tybes  santvarkos  bruozai"-i§vydo  Sviesa  1948  in.   1951   in.  i§  spaudos  i5-
ejo   pirmoji   istorijos   §altining   ,knyga   „M.   I.   Kutuzovo   §tabo   dokumentai
{1805-1806)"    (rusng   k.)   ir   pirmasis   straipsnitf   rinkinys   „Lietuvos   isto-
rijos  instituto  darbai",  I  tomas.

Zymus   lietuviu   tarybines   istoriografijos   pasiekimas   buvo   sintetiniL!,
apibendrinan5iu  darbu parengimas ir iL51eidimas.

Pirmiausia   pazymetini   Lietuvos   TSR   istorijos   tritomis    (I   t.   i§ejo   is
spaudos   1957  in.,11   t.-1963  in.,Ill  t.-1965  in.),   Lietuvos  TSR  istori-
jos   (nuo   seniausing   laiku   iki   1957  meti£)   tomas   (1958),   Lietuvos   archeo-
1ogijos   bruozai    (1961)    ir   Lietuvos   etnografijos   bruozai    (1964).

Siuo   metu   Instituto   leidybines  veiklos  tempai  yra   geri,   dirbama   rit-
mingai.1971   in.   i5   spaudos   i5ejo   8  knygos   118,99   spaudos   lanko   apim-
ties.1972   in.   i§1eista   111eidiniu,   kurii!   apimtis   sudaro   192,   87   spaudos
lanko.

TSKP  XXIV  ir  LKP  XVI  suvaziavimai  i5kele  istorikams  naujus  svar-
bius   uzdavinius:     moksli5kai    nagrineti     dabar6iai   ir   atei5iai     aktualias
problemas,   sustiprifiti   kova   pries   burzuazine   istoriografija,    i§plesti    ir
pagilinti   socializmo   raidos,   ypa€   subrendusios   socialistines   visuomenes
istorijos,  tyrinejimus.

Sukauptas   patyrimas,   i§auges   mokslo   darbuotoj.tf   istorikt!   profesinis
meistri§kumas,    suprasta   partijos   iskeltng   uzdavinit!   svarba    leidzia   pa-
reik§ti    isitikinima,    kad    artimiausiais     metais    Lietuvos   TSR   istorijos
mokslas   praturtes   naujais   reik§mingais   darbais,   apibendrinan5iais   pra-
eities  kartng   patyrima.

3  I   §iuos   duomenis   ieina   ir   su   kitomis   istaigomis   parengti   leidiniai.-B. tv.
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EXEroj|HHK  HCTopHH  7IHTBI>I,  ro;I  i973,  BHjlbHIOc,   1974

LIETUVOS   ISTORIJOS   FEODALIZMO   LAIKOTARPIO   TYRINEJIMAI

Feodalizmo  istorijos  sektoriaus  vadovas
Lietuvos  TSR MA  akad. Juozas   J u r g i n i s

Instituto  bendradarbing   atliktus   ir  spaudoje  paskelbtus   darbus   i§   Lie-
tuvos  istorijos  feodalizmo  laikotarpio  tenka  vertinti,  atsizvelgiant  i  nau-
jausius   tarybinio   istorijos   mokslo   reikalavimus.    Savaime   suprantama,
kad  tiek  del  }vertinimo,  tiek  ir  del  reikalavimng   supratimo   gali  btiti   g-in-
€ijamasi,   nes   istorija,   kaip   ir   kiekvienas   kitas   mokslas,   nestovi   vietoje.
Netgi   tarp   Zinomi!,   seniai   i§ai§kintng   faktu,   remiantis   marksistine   me-
todologija,   gali   btiti   rastas   naujas   ry5ys,   duodama   nauja   ivykiu   gran-
dines   interpretacija,   ie5koma   desningumo   ir   kuriamos   hipotezes.

1§     apibendrinan5io     pobtidzio     paskelbtng    darbng    svarbiausi    yra    du:
„Lietuvos     TSR     istorijos"     daugiatomio   pirmasis   tomasl    ir   „Vilniaus
miesto   istorijos``   dvitomio   pirmasis   tomas2.     Sie    abu   darbai   pazymeti
respublikinemis   premijomis.   Tre6iaja   vieta   uzima   stambus   kolektyvinis
darbas -„Lietuvos  piiys" 3.

Sunkiausius    ledus    pralauzti    teko   pirmajam   Lietuvos   TSR   istorijos
tomui,   kurio   vadovu   ir   vyriausiuoju   redaktoriumi   buvo   prof .   J.   Ziugz-
da.   Ano   meto   ideologines   kovos   salygomis   para§yti   i§sami?,   §altiniais
pagrist?   respublikos   istorija  buvo  ne  tik  mokslinis,  bet  ir  svarbus  poli-
tinis  reikalas.

Beveik   lygia   greta   su   5iuo   istorijos   tomu,  buvo   rengiamas   pirmasis
„Lietuvos   TSR   istorijos   §altinit2"   tomas4,   ypa€   kreipiant   demesi   i   ak-

1   Lietuvos   TSR   istorija,   t.   I.   Nuo   seniausing   laikng   iki   1861   in.,   red.   kolegija:   K.   Ja-

blonskis,  J.  Jurginis  ir  J.  Ziugzda   (vyr.  red.),  V.,1957,  447  p.
2  J.   Jurginis,   V.   Merkys,   A.   Tautavi6ius,   Vilniaus   miesto   istorija   nuo

seniausiu  laikt!  iki  Spalio  revoliucijos,  V.,  1968,  365  p.
3  Lietuvos  pilys,  red.  J.  Jurginis,  V.,  1'971,  304  p.
4  Lietuvos    TSR    istorijos    §altiniai,    t.    I.    Feodalinis    laikotarpis,    V.,    1955,    615    p.,

sudarytojai:  P.  Pakarklis,  K.  Jablonskis,  J.  Jurginis  ir  K.  Neupokojevas.
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tus   ir  kitokio   pobtidzio   dokumentus,   lie6ian6ius   socialinius   ekonominius
santykius,   nes,   remiantis   vien   literattira,   galima   buvo   tik   perdirbti   tai,
ka  burzuaziniai  istorikai para5e iki karo.

Pirmajame   „Lietuvos   TSR   istorijos"   tome   reikejo   i§spresti   du   labai
sud6tingus   dalykus:   duoti   feodalines   Lietuvos   valstybes   ir   jos   santykiu
su   kaimynemis,   ypa€   su   rusu   valstybe,   ivertinima   ir   periodizuoti   feo-
dalinio   tikio   raid?.   Negalima    sakyti,   jog   tai   buvo   padaryta   taip   pa-
gristai,   kad   nebeliko  vietos   patikslinimams   ar   nezymiems   pakeitimams,
ta€iau   veliau   pasirodziusiu   monografiju   autoriai   tais   su   periodizacija
susij.usiais   teiginiais   vadovavosi,   o   ne   juos   griove.   I§imti   sudaro   laiko-
tarpio. po   qedimino   mirties   pavadinimas    feodalinio    susiskaldymo   lai-
kotarpiu.   Nuo   tokio   pavadinimo   veliau   atsisake   periodizacijos   autoriai,
nes   nuo  Vytenio   ir   Gedimino   prasidejo   dinastinis   valdymas.   Sri6ing   pa-
dalijimas   tarp   Gedimino   stinng   nerei5ke,   kad   susidare   atskiros,   savaran-
ki§kos  kunigaik§tystes,   bddingos   Rusijai  po   Kijevo   Rusios   i5irimo;   prie-
§ingai.   tai   buvo   centrines   valdzios   sustipr6jimas,   palyginus   su   ta   val-
dzia,  kuria  turejo   atskirng  Zemiu  kunigaik§6iai.   Ligi  Vytenio  ir  Gedimino
valstybes   valdzi?   paimdavo   tos   ar  kitos   Zemes   kunigaik§tis  jega,   o   ne
paveldejimo  keliu.

Burzuazine   istoriografija   Lietuvos   istorijos   kurso,   i§skyrus   mokyk-
linius   vadovelius,   neturejo.   Daugiausia   demesio   ji   skyre   valdan6iosios
feodalu   klases    (kunigaik§6iu   ir   bajort2)    istorijai,   o   valstie6iai,   pagrin-
dine   materialining   vertybing   gamintoju   ir   labiausiai   i§naudojamu   Zmonii!
klase,   ja   maziausiai   domino.   Nepatrauke   jos   demesio   ne   miestie€iai-
burzuazijos  pradininkai.

Lietuvos   TSR   istorijos"   I   tome   atsispindejo   Tarybng   Lietuvos   isto-
rijos   mokslo   pasiekimai,   Lietuvos     istorijos    marksistines    koncepcijos.
Lietuvos   valstybes   susidarymas   Cia   ai§kinamas   kaip   klasines   visuome-
nes   atsiradimo   ir  klasining   prie5taravimu   rezultatas.   Lietuving   tautos   ko-
va   su  kryziuo6iais   nu5viesta   kaip   kova   pries   vokie€ing   feodalt!,   prisiden-

gusiq   katalikng   tikejimo   platinimo   skraiste,   pastangas   uzgrobti   lietuvingzemes   ir   feodali§kai   i5naudoti   jng   gyventojus.   Taip   pat   parodytas   kata-
liku  bazny6ios  reakcingas  vaidmuo.  Tome  atsispindi  lietuving  ir  rusng  tau-
tu  bendra  kova   pries   socialine  ir  nacionaline  caro  valdzios   priespauda.

Cia   pateikta   Lietuvos   feodalines   visuomenes   gamybining   jegu   dina-
mika,   gamybiniu   santykiu   jr   klasiu   kovos   raida,   aiskinamos   valstybes
silpnejimo   priezastys,   i§skiriami   feodalizmo   pradzios,   baudziavos   isiga-
1ejimo   ir   j8s   i.rimo   etapai.   Zymiai   veliau   pasirodziusiose   monografijose
§iais   klauslmais   teiginiai   papildomi   ir   patikslinami,   bet   nepaneigiami.
Vadinasi,   keliant   juos   pirm?   kart?,   i§   esmes   buvo   rasti   teisingi   atsa-
kymai.
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Feodalizmo    laikotarpi    tirian€ias   monografijas,   neminint   straipsniu,
reikia   skirstyti  pagal   tai,   koki?   visuomeninio   gyvenimo   pusg  jos   lie€ia:
politik?,  tiki   ar  kulttir?.   Po]itines   istorijos   srityje  svarbiausia  buvo   duo-
ti   uniju   su   Lenkija,   santyking   su   rusu   Zememis   ir   kovu   su   vokie5ing   or-
dinais   ivertinima.   Kovu   su   kryziuo€iais   ir   kalavijuo€iais   naujo   nu5vie-
timo   prioritetas   priklauso   Povilui   Pakarkliui,   dar   pries   kara   susidome-
jusiam   lietuving   likimu    Prtisijoje.    Stambiausias    jo   darbas,    i§   spaudos
isejgs    1948   in.5,   skirtas   kryziuo5ing   valstybes   vidaus   santykiams   ir   tuo
pa5iu   lietuviu   socialinio   ir   tautinio   engimo   priemonems   i§ai§kinti.   Lie-
tuvos   valstybes   gynimosi   nuo   kalavijuo6iu   ir   kryziuo€ing   karus   jis   liete
kituose   darbuose6.   Tai,   Zinoma,   nebuvo   visai   nauja   tema,   ta5iau   i   j.?
P.   Pakarklis   pazitir6jo   daug   pla€iau,   negu   jo   pirmtakai.   Dom6damasis,
i§   kur   Ordinas   eme   jegt!   savo   agresijai,   jis   i§ai5kino,   kad   uZ   Ordino
peeing    tuomet    stovejo    feo'daline   Vakarng    Europa    ir    katalikng    lbazny6ia,
vadovaujama   Romos   popieziaus.   Popiezing   vaidmeniui   kryziuo6iL!    agre-
sijoje  jis  paskyr6  net  atskir?  veikal? 7.  Burzuazineje  istoriografijoje  vyra-
vo   pazitira,   kad,   prnsams   ir   lietuviams   prie§inantis   vokie5ing   agresijai,
svarbiausi?   vaidmeni   atliko   pagoni§koji   religija.   P.   Pakarklis,   remda-
masis   teisiniais   §altiniais,   i   pirm?j?   viet?   i§kele   pasiprie§inima   socia-
liniam  ir  tautiniam  engimui,   kuris   buvo   dangstomas   krik§5ionybes   pla-
tinimu.   Jis   savo   studijas   skyre   daugiausia   ankstyvajam   kovu   laikotar-
piui,  apiman5iam prtisng ir vakariniu lietuviu nukariavima.

Kovos   su   kryziuo€iais   politineje   Lietuvos   istorijoje   uzima   ypatinga
vieta.   Joms   skirta   nemaza   populiariu   straipsniu,   para5ytu   ivairiu   su-
kaktuviu  progomis,  ir  atskiru  ivykiu  studijl28.  Ta5iau  stigo  bendros  visu
tu   kovng   istorijos.   Instituto   pastangomis   buvo   suburtas   autoriu   kolekty-
vas   ir  tokia   istorija   para5yta9.   Bet   tai,   Zinoma,   nereiskia,  had   joje   at-
sakyta  i  visus  kylan5ius  klausimus  ir  nebera  ko  prideti.  F.  Engelsas  yra
atkreipes   demesi   i   vokie€iLf   valstie5ius,   kaip   kolonistus,   atsikelusius   i
Prtisija,   ir   jng   vaidmeni   kryziuo€iu,   nukariavimuose 10.   Sis   labai   svarbus
faktas nera  susilaukes platesnes  analizes.

Nors   P.   Pakarklis   atidziai   i5tyre  kryziuo€iu   valstybes  vidaus   santy-
kius  ir  nustate  skirtinga   lietuviu  ir  vokie€ing  padeti,  vis   delto  liko  neai§-
ku,   i§   kur   ir   kaip    Prtisijoje   XIII-XIV    a.    atsirado    kolonistai,    kurie
buvo  tikine,  tautine  ir  karine  Kryziuo5ii!  ordino  atrama.  Prtisams  ir  lietu-
viams   atkakliai   prie§inantis,   kolonistng   nepadedami,   uzkariautoj.ai   nebd-

5  P.    Pakarklis,    Kryziuo6ing   valstybes   santvarkos   bruozai,   Kaunas,1948,   467   p.
6  P.     Pakarklis,     Lietuviu   kova   pries   kalavijuo€ius,   V.,1945,   62   p.
7  P.    P akarklis,    Popieziai-1ietuviu  tautos   priesai,  V.,1948,142  p.
8  R.    Jasas,    Didysis   prtist!   sukilimas    (1260-1274),   V.,1959,   72   p.;    M.    Ju€as,

Zalgirio   mti§is,   V.,1959,   68  p.;    R.    Varakauskas,    Pil6nu   gynimas,   V.,19'60,   26   p.
9  Lietuviu  karas  su  kryziuo5iais,  red.  J.  Jurginis,  V.,  1964,  356  p.
10  F.   E n g e I s a s,   Valstie6ing  karas  Vokietijoje,  V.,  1962,  p.  124.
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tu  pajege  isitvirtinti.  Tai-`suprato  ir  Lietuvos  valdovai   didieji  kunigaiks-
€iai.   Cia   reikia   ie5koti   atsakymo   i   klausima,   kodel   Gediminas   kviete   is
Vakaru   Europos   i   Lietuva   ne  tik   amatininkus  bei   pirklius,   bet   ir  Zem-
dirbius,   Zadedamas  jiems   lengvatu.   Tuo  jis  norejo   sutrukdyti   kryziuo5ing
uzimtl2   Zemiu   kolonizacij?.   Nebuvo   atkreiptas   demesys   i   tai,   kad   i   va-
karus  nuo  Elbes  baudziavos  tuomet  jau  nebebuvo,  atsirado  daug  laisvt!
bezeming  valstie6ii2,   kurie   kelesi,   ie5kodami   pragyvenimo.   XV   a.   pasibai-
ge   vokie6ing   valstie€ing   kelimasis   i   Prtisija.   Jie,   kaip   ir   prtisai   su   lietu-
viais,   buvo   paver5iami   baudziauninkais   ir   XVI   a.   dalyvavo   Vokietijos
valstie5ing   kare.

Kovu  su  kryziuo€iais  istorijoje  svarbia  vieta  uzeme  rytinese  ir  vaka-
rinese   Europos   dalyse   skirtingi   agrariniai   santykiai   ir   tuo   pa€iu   bau-
dziava.   Ju   i5ai§kinimas   padettf   suprasti   kryziuo€it!   uzkariavimt2   sekmes
§altini.    Ai§kinant    atkaklng    lietuving    pasiprie§inima    kryziuo5ing   agresijai,
negalima   i§1eisti   i§   akiu  ir  pagonybes.   Kiek  tuomet  pagonybe  ture,jo   ar-
ba   galejo   tureti   reik§mes,    mes    negalime    pasakyti,   nes   nesusilaukeme
kiek   platesnio   ir   gilesnio   darbo,   skirto   senoves   lietuviu   religijai.   Viena
tera  ai§ku,  kad  ir  po  Lietuvos  sukrik5€ioninimo  paprotine  teise  ir  senieji
tikejimai  buvo valstie5ii2  klasing kovos  idejine  atrama.

Svarbtis  politiniai  ivykiai  Lietuvoje  buvo  1794  ir  1830-1831  metu  suki-
1imai.  1794  in.  su.kilim?  gana  sekmingai  tyre  Instituto  bendradarbis  R.  Ja-
sas,   ta6iau   darbas   ligi    `5iol    tera    neuzbaigtas.   1830-1831   in.   sukilimui
skirta   F.   Sliesoritino   kandidatine   disertacija.   Svarbiausia   §ioje   diserta-
cijoje-Lietuvos   ir   Lenkijos   politinit!    santykiu    klausimas   ir   klasiniai
prie§taravimai   tarp   sukileling   bajorL!   ir   sukilime   dalyvavusing   valstie5ing.

Politineje   istorijoje   dar   nemaza   ai§kintinng   dalykl2,   susijusit2   su   Lie-
tuvos   Didzi®sios   Kunigaikstystes   gyvenimu.   Toje   valstybeje   gyveno   lie-
tuviai,   baltarusiai   ir   ukrailiie5iai-tautos,   dabar   turin6ios   savo   socia-
listines   respublikas.   Nustatyti,   kokie   buvo   ju   santykiai   feodalineje   Lie-
tuvos   valstybeje,   rei§kia   duoti   objektyvu   ir   visapusi§ka   jos   ivertinima,
nepaliekant vietos  labai  skirtiiigoms pazitiroms.

Iki   Didzioj.o   Tevynes   karo   tarybineje   istoriografijoje   gin€ng   del   tos
valstybes   reik§mes   nebuvo.   Lietuvos   Didzioji   Kunigaik§tyste   buvo   va-
dinama   lietuviu-rusng   valstybe,   ir   baltarusil£,   ukrainie€iu   bei   kai   kuriL!
rusu   Zemiu   buvimas   joje   nebuvo   vertinamas   neigiamai.   Sios   valstybes
istorija  buvo  uzbaigiama   1569  in.  Liublino  unija.  Tarybng  S?jungos  auk§-
tl£jng   mokyklu   studentai   istorikai   naudojosi    spausdintomis   A.    Presnia-
kovo  paskaitomis ]].

Po  Didziojo  Tevynes  karo  i  Lietuvos  Did'Zi?ja   Kunigaik§tyste  imama
Zitireti   kaip   i   lietuvit2   agresijos   ir   jt!   uzkariavimu   vaisii!,   kliudziusi   uk-

11   A.    E.    rl p  ecH fl,Ko 8,   JleKI|HH   Ho   pyc,cKiofi  anlcTopHH,   T.11,   tBI]IiH.I.   3alla;I,Haft   Pycb

11   JIHTOBCK'o-PyocKoe  roicyl|aptcTBo,  M.,   19i39.
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rainie5iams   ir  baltarusiams   susijungti   su   rusng   valstybe,   besiformuojan-
Cia   aplink  Maskv?.   Ukrainie€ius   ir   baltarusius   vienijusi   su   rusais   kal-
ba,   religij.a   ir   socialine  bei   kulttirine  patirtis,   igyta,   esant-  vienoje   Kije-
vo  Rusios  valstybeje.

Drauge   visi§kai   teisingai   buvo   teigiama,   jog   karas   su   kryziuo6iais
buvo   daugelio  slavu  tautu  ir  lietuviu  bendras  reikalas.   Tuo  metu   nebu-
vo  tauti!,  kurios  nebtitu  priklausiusios  vienai   ar  kitai  valstybei,  ir  karus
veda  ne  pavienes  tautos,  o  valstybes.  Zalgirio  kautynese   dalyvavo   dau-
gelio   tautng   kariai,    bet    pries    kryziuo5ius   kariavo   tik   dvi   valstybes-
I.enkijos  Karalyste ir Lietuvos  Didzioji  K`unigaik§tyste.

Tarybinis   istorikas   V.   Pasuta ]2   i§kele   teigiama   Lietuvos   Didziosios
I{unigaik§tystes   reik§me,   sujungiant   kai   kurias   lietuvii2   ir   slavng   Zemes,
joms   ginantis  nuo  vokie5ing  ir  totoring  agresijos.  Jeigu  tas  vaidmuo,  kuri
feodaline   Lietuvos   valstybe   suvaidino   kovoje   pries   kryziuo€ius,   galima
sakyti,  jau  pakankamai  nu5viestas,  tai  pa6ios  valstybes  inasas  i  bendr?
Rytu  Europos  tautng  kova  pries  totorius  dar  tebera  neliestas  laukas.  Pir-
moji   vaga   Cia   i§varyta   buvusio   Instituto   bendradarbio   R.   Battiros,   is
dalies    nu§vietusio    Lietuvos    Didziosios    Kunigaik§tystes   santykius   su
Aukso  Orda.  Ta5iau,  Aukso  Ordai  nusilpus,  i§kilo  Krymo  totoring  chana-
tas.  Pasidargs  turkng  sultono  vasalu,   Sis  chanatas   sukele  daug  karining  ir
tikining   rtipes5iu.   Giliai   ir   nuosekliai   neisaiskinus   santyking   su   §iuo   cha-
natu,   1iko   gama   miglotas   Ukrainos   prijungimas   prie   Lenkijos   ir   Liubli-
no   unijos   sudarymas.   Prie   unijos   sttime  ne   tik   karai   su   Rusijos   vals-

i¥Pfea'mbaetti:k:uk¥sr#Tt°i°otk°erj£:£Sdfi{eu]re]sems:mLa£:tuavuaks:u?rxsydaab.ruv.£dur£°uZ
Lietuvos   valstybes   vaidmuo   Europoje    Zymiai    pasikeite,   nugalejus

kryziuo5ius  ir  Aukso  Ordos  totorius  bei  pa§alinus  Rytng  Europos  tautoms
ju  kelta   pavojl2.    Ta€iau  tebera   nei5ai§kinta,   kaip   Sis   pasikeitimas   veike
tautng,   sudaran6iu   §ia   valstybg,   santykius   ir   kaip   tie   santykiai   privede
prie   valstybes   savaranki§kumo   praradimo.   Tai   bendromis   pastangomis
gali  padaryti  Lietuvos,  Ukrainos  ir  Baltarusijos  tarybiniai   istorikai.

Instituto  bendradarbing  parengta  Vilniaus  miesto  istorija  nuo  seniau-
sing   laikng   iki   Spalio   revoliucijos   skiriasi   nuo   anks€iau,   dar   feodalizmo
epochoje,   parasytng   M.   Balinskio`ir   J.   Kra§evskio   istorijng   ne   tik   savo
metodologija   ir  chronolog.iniais   remais,   bet   ir  tuo,   kad   Cia   destoma   ne
sostines,  o  miesto  istorija,  kuri  daugiau  susijusi  su  tikiniu,  negu  su  po-
litiniu,   gyvenimu.   Vis~u   pirma   stengiamasi   isai§kinti   miesto   vidaus   gy-
venimo  desningumus,  nustatyti  jo  progreso  kreive,  o  po  to  bandoma  is-
kelti  jo  reik§me  tautai   ir  valstybei.   Siuo   darbu   buvo   pradetas   Lietuvos

12  8.    HalllyTo,    06pa3oBallHe   JIIITOBCKoro   rocy;iapcTBa,   M.,1959,   531   P.;   V.    Pa-
§ u t a,   Lietuvos  valstybes  susidarymas,  V.,  1972,  423  p.
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miestng  istorijng  ra§ymas.  Antrasis  tokios   istorijos  nusipelnes   miestas  yra
Kaunas.

Knyga,   skirta   Lietuvos   pilims,   turi   ne   tik   moksline,   bet   ir   praktine
reik5me,  pasitarnaujan€i?  paminklng  apsaugai,  ,kra5totyrai  ir  turizmui.  Jo-
j.e  pateikiami    istorijos,   dailes   ir  architekttiros   duomenys   paneigia   plitu-
sius    megeji§kus,    daznai    idealizuojan€ius,    romanti§kus    spelioji,mus    bei
kuriamas  legendas.

Pagrindiniai    materialinii! ,  gerybiu   ktirejai     feodalineje     visuomeneje
buvo  valstie6iai.  Todel,  tiriant   gamybines  jegas  ir  gamybinius  santykius,
jiems   pirmiausia   ir   buvo   skiriamas   demesys.   Valstie6ing   klausimui   skir-
tos  net  trys   Institute  paruostos  knygos,  apiman€ios  visa  feodalizmo  lai-
kotarpi 13.   Svarbiausia   Siuose   darbuose---baudziavos   isigalejimas   ir   jos
i§irimas.

Baudziavos   isigalejima    nu5viesti   buvo    lengviau,    negu   pasekti    jos
irimo   etapus.  M.   Ju6o   darbas,   skirtas  baudziavos   irimui,   atskleide,   kaip
XVIII   a.   paskutiniame   ketvirtyje   buvo   pradeta   pereiti   prie   kapitalisti-
nio   tikininkavimo,   naudojant   palivarkinio    tikio    gamybos    priemones   ir
samdomQji    darb?.    Autorius    nustate,    kad    pa,grindinis    konfliktas    buvo
ne  gamybos,  o  gamybining  santykiu.  sferoje.   Konfliktas  tarp   dvaro  ir  kai-
mo  brendo  del  Zemes  nuosavybes  ir  Zemes  rentos.  XVIII   a.  pabaigoj.e  ir
XIX   a.   pradzioje   baudziava   naikinti   sitile   patys   Lietuvos   dvarininkai.
Knygoje duodamas  atsakymas, kas juos verte 5itaip elgtis.

Svarbu   vaidmeni   socialiniuose   procesuose   atliko   klasiu   kova,   ypa€
valstie€ing   sukilimai.1§   trijt!   stambiu   sukiliml£-1418   in.,   XVI   a.   vidu-
i`io   ir   1769   in.   sukilimo   Siauling   ekonomijoje-atskiro   platesnio   darbo
susilauke    pastarasis]4.    Apie     1418    in.    sukilim?   kalba   tik   vienas   §alti-
nis ~ Vytauto   ra§tas   Kryziuo€ing   ordinui,   vardijantis   sukilelitf   padarytus
nuostolius.   1§   to  ra§to   aiskeja  ir  sukilimo  priezastys,   ta€iau   apie  sukile-
1iu   skai6iu,   ju   judejimo   krypti   Ziniu   nera.   XVI   a.   vidurio   sukilimams
skirtas  platus  K.  Jablonskio  straipsnis 15.

Nors   valstie5iu.   istorija    gausiai   tyrineta,   ta6iau   ir   Cia   yra    spragl2.
i,risif  pirma  agrariniL!  santykiu  istorij.oje  pastebimas  skirtumas  tarp  Auk`§-
taitijos   ir  Zernaitijos,   bet   kaip   ir   del   ko   tas   skirtumas   atsirado,   nei5ai§-
kinta.   Zymi   Zemaitijos   valstie5iL!   dalis   XVIII   a.   pabaigos   dokumentuo-
se  vadinama   bajorais,   bet   kas   tai   per   bajorai   ir   kuo   jie   skyresi   nuo
bajori£,  XVI  a.  reformos  metu  gavusing  po  du  valakus  Zemes,  tebera  neai§-

gas,]3BJ;udJzita;ogs]¥r:£'asBLaiueifiaoY:,S+:,£gia!;j2!,m3:8L;:;tur?#hv:'s.'v]a:i?i'e6?a4i4xP|.k#mz]:jue:V..

red.  kolegija:  K.  Jablonskis,  J.  Jurginis,  J.  Ziugzda,  V.,  1957,  270  p.
]4  R.     Mar5€nas,      Siauli`le    ekonomijos    valstie€iu    sukilimas     1769    in.,    V.,1969,

160   p.
15  Lietuvos  istorijos  instituto  darbai,  t.   I,   1951,  p.  44-87.
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ku.   Nenustatytas   skirtumas   tarp   §itokilj   valstie5iu,   vadintu   bajorais,   ir
laisvngju  Zmonii£,  turejusiu  asmening  1aisve.

Valstie5itf    tarpusavio    santyking    istorijoje    atviras   tyrinejimi!   1aukas
tebera   kaimo   bendruomenes.   Kaimo   bendruomene-tai   ne   pirmyk§tes
bendruomenines   santvarkos   reliktas,   o   dinami§ka   Zemdirbing   organizaci-
ja,   gyvavusi  per  visa   feodalizmo  laikotarpi.   Bendruomenes   istorijoje   at-
skirus  objektus   sudaro  paprotine  teise,   griidu.  magazinai,  savi§alpos  ka-
s,os,  kaim!  administracija  ir  pana§tis  dalykai,  nu§vie5iantieji  kaima  kaip
visuomenes   institucija.   Kaimo   istorija -neatsiejama   valstie€iu   istorijos
dalis.

Jeigu   Zemes   tikio,   aigrarining   santykiu   ir   klasing   kovos   tyrinejimams,
kaip   matome,   skirta   nemazai   spausdintng   darbl!,   tai   valstie5iu   psicholo-
gija   ir   ideologija   dar   nera   susilaukusios   ne   straipsnio.   Socialinei   psi-
chologijai  istorijos  mokslas  vis   daugiau   skiria   demesio,   ir  visai   supran-
tama  del  ko.  |sivyraves  teiginys,  kad  baudziauninku  judejimas  buvo  gai-
vali§kas,   vietinio   pobtidzio,   be   politines    programos,    neleidzia   manyti,
had  valstie€iai  neturejo  savo  pasaulezitiros  ir  emocionalaus   aplinkos  bei
socialinii!   santykit!   supratimo.    Saltiniai,   leidziantieji   pazinti   valstie€it!
pasaulezitira   ir   psichologija,   yra   feodalizmo   laikotarpiu   uzrasyta   mito-
1ogija   ir  tautosaka.   Siuos   §altinius   tvarko,   skelbia   ir   tiria   filologai,   ta-
€iau  i  juos  reikia  atidziai  pazitireti  ir  istorikams.  Zodine  ir  vaizdine  liau-
dies  ktiryba   reiske  valstie€iu   patirti,   i§imti,   ju  mintis   ir  jausmus.

Beie§kodami   valstie5ing   psichologijos   ir   ideologijos,   priarte,jome   prie
kulttiros  istorijos  klausimi£.  Apibendrinamuose  veikaluose,  tokiuose,  kaip
„Lietuvos  TSR   istorija",   „Vilniatis   miesto   istorija"   ar   „Lietuvos   pilys",
lie€iami   kalbos,    literattiros,    dailes    ir    arcliitekttiros    dalykai,   remiantis
kalbininki2,   1iteratng   bei   memo   istorij.os   tyrinetojng   darbais.   Kulttiros   isto-
rija   -  tai   visu   materialinio   ir    dvasinio   bei    visuomeninio   gyvenimo
reiskiniu   sinteze.   Sioje   srityje   paruo§ti   ir   i§1eisti   du   darbai:   vienas-
skirtas   renesanso   ir   humanizmo    itakai    Lietuvo]e ]6,   kitas-reformaci-
jai 17.   Reformacija -svarbus   postikis   Lietuvos  visuomeniniame   ir  kultti-
riniame  gyvenime,  su`  j.a  prasidejo  ne  tik  lietuviu  rastija,  bet  ir  utopinio
socializmo   pazitiru   pliti,mas.   Ta€iau   minetieji   darbai   negali   atstoti   api-
bendrinan€ios   reformacinio   judejimo   Lietuvoje   istorijos,   kurioje   Sis   ju-
dejimas   btitu   nu§viestas   kultriros   ir   tuo   pa€iu   visuomenines   minties   is-
torijos   aspektu.   Reikalingas   didesnis   autoring   kolektyvas   re±-ormacijos   is-
torijai  parasyti.

Saltiniu   publikacijos,   kaip   ir   tyrinejimai,    daugiausia    lie5ia   valstie-
€ius.   Pokariniu   laikotarpiu   feodalining  valdng   apra5ymai  pasipilde  XVII  a.

16  J.     Jurginis,     Renesansas    ir    humanizmas    Lietuvoje,    V.,19'65,    286    P.
171.     Luk5aite,     Lietuviu    kalba    reformaciniame    judejime    XVII     a.,    V.,1970,

67p.
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inventoriais 18.   Visai   nauja   publikacijq   grupe   sudaro   kaimt!   ir  miestelii!
gyventojt!   gin€ai   su   Zemvaldziais     arba    jng    vietininkais ]9.   Juose   labai
ai5kiai   atsispindi   antagonistiniai   santykiai   tarp   pagrindining   visuomenes
klasiu.   Ypa€   vertinga   publikacija -Prtisijos    valdovng    ivairtis   isakymai
lietuviams  valstie6iams 20.  Tie  isakymai  ne  tik  atskleidzia  valdzios  istaigng
ir  Zemvaldzit2  santykius  su  valstie5iais,  bet  yra  ir  svarbus  §altinis  lietu-
viu  kalbos  istorijai,  nes  para§yti  lietuvi§kai.  XVI-XVIII   a.  Iietuviq  ra§-
tijos  paminklai -daugiausia  religinio  turinio  tekstai,  o  Cia  tekstai  i5im-
tinai    pasaulieti§ki    su    daugybe    savoiku,   terminng   ir   teisining   bei    tikining
i5sirei§kimu.  Sis  §altinis  nusipelno  daug  didesnio  istorikng  ir  filologng  dame-
sio,  negu  ligi  §iol jam buvo skirta.

Atskiru   leidiniu   i§ejo   Gedimino   lai§kai2[.   Si   publikacija   tyrinetojams
paranki  tuo,  kad  greta  lotyni§ko  originalo  duoti  vertimai  i  rusif  ir  lietu-
ving  kalbas.  Vertimo  i  lietuviu  kalba  ir  pla5it!  komentart2  susilauke  1468  in.
Kazimiero   teisynas22.    Kulttiros   istorijos   tyrinetojams   pasitarnauja   pa-
kartotinai  skelbiami  XVI   a.  publicistu  Mykolo  Lietuvio  ir  Jono  Lasickio
lotyni§ki  tekstai   su  vertimais  i   lietuving  kalba   ir  i§verstas   Lietuvos   met-
ra§tis  (Bychovco  kron'ika)  23.

Apibendrinant  visa,  kas  padaryta,  tyrinejant  feodalini   laikotarpi,   ga-
lima  teigti,  kad  daug  sprestinu  klausimt!  susilauk6,  atsako  ir  dabar  gali-
ma  imtis  nauju  apibendrinan€it!  veikal\i!  ra§ymo.  Tokiais  veikalais  turetu
btiti:   I)    Lietuvos   valstie€iu   istorija,   2)   Lietuvos   kulttiros   istorija.

18  Lietuvos    inventoriai    XVII     a.    Dokumentng    rinkinys,     sudare    K.    Jablonskis     ir
M.  Ju€as,  V.,  1962,  464  p.

19  Lietuvos  valstie6iu   ir   miestelenng   gin6ai   su   dvarng  valdytojais,   d.   I.   XVI-XVII   a.,
sudare   K.   Jablonskis,   V.,    1959,   367   p.;    d.    11.   XVIII    a.,    sudare   R.   Jasas   ir   J.   Orda,
red.   K.   Jablonskis,   V.,   1961,   592  p.;   d.   Ill.   1795L~1844  in.,   sudare  M.   Ju€as   ir   R.   Jasas,
V.,   1968,  509  p.

20  Prtisijos   valdzios   gromatos,   pagraudenimai   ir   apsakymai   lietuviams   valstie6iams,
sudare  P.  Pakarklis,  spaudai  parenge  K.  Jablonskis,  V.,  19610,  667  p.

2t   Gedimino  lai§kai,  parenge  V.  Pasuta  ir  I.  Stal,  V.,  198  p.
22  Kazimiero  teisynas   (1468),  parenge  J.  Jurginis,  V.,1967,  36`  p.
23  Lietuvos    metra5tis,    Bychovco    kronika,    parenge    R.    Jasas,    V.,     1971,    397    p.;
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LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS,    1973    METAI,    VILNIUS,    1974

EXEroHHHK  ItlcTOPHH  JIHTBI]I,  ron  1973,  BHJII>HIOG,   ig74

LIETUVOS   ISTORIJOS   KAPITALIZMO   LAIKOTARPIO  TYRINEJIMAI

Kapitalizmo  istorijos  sektoriaus  vadovas
ist.  in.  dr.  Vytautas   M`e r k y s

Kapitalizmo  istorijos  tyrinejimai   Istorijos  institute  sukoncentruoti  ka-
pitalizmo  istorijos  sektoriuje,  isteigtame   1971   in.  vasario   I   d.  1§  pradziu,
pirmuoju  pokario   de§imtme6iu,  veike  vienas  istorijos  sektorius  ir   daugu-
mos    mokslining    bendradarbing    specializacija    nebuvo    pakankamai.  ry§ki.
1957  in.  sudarius  du  sektorius -Lietuvos  istorijos  ligi  Spalio  revoliucijos
ir  Lietuvos  istorijos  po  Spalio  revoliucijos,  istorikai,  tyrineje  kapitalizmo
istorijos  klausimus,  dirbo  juose  abiejuose.  Del  to,  apzvelgiant  mums  rtipi-
mus  tyrinejimus,  tenka  juos  traktuoti  ne  kaip  vieno  kurio  sektoriaus  veik-
1os  rezultata,  o  kaip  Instituto,  jo  moksliniu  bendradarbing  nuveikta  darba.

Yra  rysktis  du   Istorijos  instituto  veiklos,  o  kartu  ir  kapitalizmo  isto-
rijos   klausimu   tyrinejimo   etapai.   Abieju   riba   yra   §e§tojo   de§imtme5io
vidurys,  kai   svarbtis  TSKP  XX  suvaziavimo   (1956  in.)   nutari,mai   smar-
kiai   stimuliavo   visq   mokslng,   o   ypa€   humanitariniu,   jt2   tarpe   ir   istori-
jos,  raid?.

Pirmasis   de§imtmetis   buvo   tarybines   lietuviu   istoriografijos,   taigi   ir
lie6ian6ios   kapitalizmo   epoch?,   kririmasis.   Tada   teko   kriti§kai   ivertinti
burzuazing   istoriografija,   atmesti   burzuazinitf   istoriku   koncepcijas,   re-.
miantis  marksistine-leninine  istorijos  mokslo  metodologija,  paruo§ti  moks-
line   Lietuvos   istorijos    periodizacij?,   sukurti   nauja,   marksisting-1enining
istorijos  kioncepcija.  Tuo. metu  ypa€  daug  demesio  buvo  s'kiriama  lietuviu
tautos  kovai  del  Tarybng  valdzios   1918--1919  in.i,  svarbiam  ir  teigiamam
TSRS  vaidmeniui  Lietuvos   gyvenime,1ietuving  jr  rusng  tautng   draugystei 2,

I  J.     Ziugzda,     Lietuviu    tautos    kova    d61    Tarybu    valdzios    1918-1919    metais,
V.,1948;     J.    Jurginis,     Vilnius-Tarybi!   valdzios   cel]tras   Lietuvoje    (1918-1919),
V.,   1949.

2  J.     Ziugzda,     Lietuviu    ir    rusu    tautng    draugyste    istorijos    raidoje,    V.,1947.
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revoliuciniam  judejimui  ir  klasiu  kovos  tradicijoms,  bntent:  valstie€ing  da-
1yvavimui   1863  in.   sukilime  bei   rusu   revoliucining   demokratng   itakai   Siam
sukilimui3,  Lietuvos  valstie€iif  kovai  d61  Zemes  burzuazijos  valdymo  me-
tais4,   Kauno   igulos    kareiviu    sukilimui    1920   in.5,   reakciniam   kataliku
bazny6ios  vaidmeniui 6.

Tuometinio   tarybinio   lietuving   istorijos   mokslo   pasiekimai,   i§   esmes
per  pirm?ji  pokarini  de§imtmeti   susiformavLisi   marksistine-1eninine  lietu-
viu   tautos   istorijos   kapitalizm.o    1aikotarpiu    koncepcija    buvo   i5destyta
Instituto paruo§tame Lietuvos TSR  istorijos  trumpajame kurse 7.

Antrajame   etape   Zymiai   giliau   buvo   nu5vie€iami   svarbiausi   istorij.os
klausimai,  ivedant  i  mokslo  apyvarta   gausius  5altinius,   gerokai  suinten-
syvejo  pats  tyrimo  darbas,  kurio  svarbiausias  rezultatas  i§  pradzing  buvo
gaustis  straipsniai  moksliniuose  Zurnaluose  ir  straipsniu  rinkiniuose;   dar
po  de§imtme5io  pradejo  rodytis  ir  atskiros  solidzios  monografijos.

Instituto   bendradarbiai,   tyrineje   kapitalizmo   istorijos   k]ausimus,   Zy-
miu  mastu  formavo  bei   argumentavo   marksistine-1eninine   Lietuvos   isto-
rijos  koncepcij?.  Cia  reikia  pazymeti  „Lietuvos  TSR  istorijos"  11  ir  Ill to-
mus 8,  i5ejusius   1963  ir  1965  in.  Kuriant  §i  akademini  istorijos  kursa,  dar
stigo   monografining   tyrinej.imt£,   kuriais   btiti.I   buve   galima   remtis,   siste-
minant   bendr?j?   koncepcij?.   Del   to   autoriams   reikejo   pasitelkti   nauj.u,
ypa6   archyviniu   §altiniu,  bendrais  bruozais   atspindin€iu   esminius   istori-
j.os  procesus.  Sukaupti  tokio  pobtidzio  Saltiniai  buvo  paskelbti  trim  atski-
rais   tomais9,   ruo§tais   lygiagre6iai   su   atitinkamais   I,ietuvos   TSR   istori-
jos  kurso  tomais.

Ple6iantis   ir   gilejant   Lietuvos   istorijos   tyrimams,   buvo   imtasi   ra§y-
ti   taip   pat   sintetini   veikal?   apie   Vilniaus   miesta,   visa   laika   vaidinus!
Lietuvos  politinio,  tikinio  ir  kulttirinio  centro  vaidmeni.   Kapitalizmo  epo-
chos   procesai,   ivykiai   nu§vie€iami   I   i'r   115io   veikalo   tomuose]°.

3  J.    Ziugzda,    Antanas   Mackevi6ius~Lietuvos   valstie6iu   vadovas   kovoje   pries
carizm?    ir    dvarininkus,    V.,1951;    10.     M.     Xlor}K/|a,      Pa3BHTHe    fleMOKpaTHqecKoro
j|BHxeH14H   8   JIHTBe   8   6o-x   roj|ax   XIX   8.   H   BjlHHHIIe   Ha   Hero   pyccKoro   PeBOJIIouHOHHo-
;{eMOKpaTHtlecKoro   ;iBHxeHIIjl,    HCTopHtlecKHe   3allHCK14,    T.    45,    M.,    1954,    p.    183-200.

4  J.    Ziugzda,    Lietuvos   kaimo   darbo   Zmoniu   kova   del   Zemes   burzuazijos   vies-

patavimo  metais,  V.,  1952.5  J.     Jurginis,     Kauno    igulos    kareiviu    sukilimas    1920    metais,    V.,1955.
6  J.     Ziugzda,     Reakcine   katalikt2    dva`si§kija-amzjnas    lietuviu   tautos    prie5as,

Kaunas,   1`948.
7  Lietuvos  TSR  istorija.  P\Tuo  seniausiu  laiku  iki  1957  metu,  V.,  1958.
8   Lietuvos   T'SR    istorija,    t.    11.    Nuo    1861    iki    1917   in.,    V.,    19'63;    t.    Ill.    Nuo    1917

iki  1940  in.,  V.,   1965.
9  Lietuvos    TSR    istorij.os    §altiniai,    t.    11     (1861-1917),    V.,     196i5i;    t.    Ill.    Lietuvos

darbo   Zmoning   kova    del   Tarybu   valdzios    1917-191'9   Inetais,   V.,    1958;    t.    IV.    Lietuva
burzuazijos  valdymo  metais   (1919-1940),  V.,1961.

sen]a[:sfj]aTkrug±k]PSS,a`]%.r#v:I:ukc£¥os;,S..,Tga6g;tS£Tn]{:;sufife¥j:nit:Fosrfj¥£ens:3Sspt:[r£{6arenvuo:
liucijos  iki  dabartining  dienng,  V.,   1972.
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Trumpai   apzvelgdami   1861-1940    in.    Lietuvos    istorijos   problemas,
nagrinetas  Institute,  pla5iau  sustosime  prie  §iu  triju  staqubiausiu  ir  svar-
biausiu  kryp€ing.             '

Pirmajai   kryp6iai  priskirtini  kapitalistinio   gamybos   btido   isigalejirno
bei  raidos  ir  kapitalistines  visuomenes  klasiu  formavimosi  bei  vystymosi
tyrinejimai.

Nelie6iant  kapitalizmo  genezes  feodalineje  socialineje  ekonomineje for-
macijoje   klausimng   (juos   daugiausia   tyrineja   feodalizmo   istorijos   sekto-
rius,   M.   Ju5as),  visng   pirma   reikia   sustoti   prie  baudziavos   panaikinimo,
pradejusio  kapitalizmo  epocha,  ir  valstie5iu.  reformos,  Zymiai  nulemusios
tolimesng    Lietuvos   kaimo   raids   ir   klasine   visuomenes   strukttira.   Bau-
dziavos   panaikinimo  ir  valstie€iu.   reformos   klausimus   tyrinejo   palyginti
didele  istoriku   grupe:   I,.   Bi€kauskas-Gentvila,   S.   Lazutka,   V.   Neupoko-
jevas, J. Tamositinas, S. Vansevi€ius.

IS   Istorijos   instituto  bendradarbii2   Siai  problematikai   daug  metu   pa-
skyre  L.  Mulevi€ius.   Ligi   jo  valstie€iu  reformos  tyrinejima   autoriai   pa-
prastai  uzbaigdavo  1862  in.  L.  Mulevi6ius  i§analizavo  valstie€iu  reformos
jgyvendinimo   procesa   nuo   pradzios   ligi   pabaigos,   siekusios   net   XX   a.,
isai§kino  Sios  reformos  reik§mg  feodalines  Zemevaldos  virtimui  burzuazi-
ne,   feodalinio   valstie€iu   luomo   kaip   klases   isiliejimui   i   burzuazing   vi-
suomene,   isskyre  reformos   Lietuvoje  ypatybes,  kurias  salygojo  daugiau-
sia  kieminis  valstie6ing  Zemes  naudojimas,  nustate  dvaru  virtimo  kapita-
1istiniu  tikiu   chronologij? ]].

XX   a.   agrarinius   santykius   gvildeno   A.   Tyla.   Jis   i§ai§kino   bajoru
dvarininku  Zemevaldos  lyginamaji  svori,  nagrinejo  valstie€ing  padeti,  dau-

giausia  demesio  skirdamas  jng  klasinei  diferenciacijai,  nustate  kaimo  pro-
1etariato  skai€iu, jo  sluoksnius 12.

Nacionalines  burzuazijos   valdymo   laikotarpio   agrariniu   santyking   po-
btidis  ir  kaimo   gyventojng  klasines   strukttiros  klausimai   Istorijos   institu-
te  susilauke  daug  mazesnio  demesio.  Juos  nagrinejo  L.  Truska  ir  A.  Jef-
remenka   savo    darbu,    skirtu    tarybinio   laikotarpio   istorijai,   ivadiniuose
skyriuose.  Jie  irode,  kad  Lictuvos  burzuazines  valstybes  Zemes  tikyje  ga-

]]   JI.    H.    MyjlflBtH.tlroc,   Oco6eHiHoc"   ioTMeHbl   KperloicTHoro   nipaBa   a   JIHTBe,   Exe-

roI|HHK   rlo    arpapHioH    HCTop'H`H   BocToqiHOH    EBponbl    lt960   r.,    KHeB,    1962,    p.    445-453;    K
BO'rlpocy   o6    H3MeHeHHH   njloII|aj|H   KpecTb,qHCKoro   3eMJlenojlb30BaHHH    a    JIHTBe   rlpll    npoBe-
;|eHHH   pedyopMbl   1861   r.,   Exeroz|HHK   IIo   arpapHofi   HCTopHH   BocToqHOH   EBpolll>I   1863r.,   8.,
1964   (1965),  `ip.  585-598;   JI.    M y 71 fl 8 H q ro c,    M.    10 I a c,   HeKOTopl>Ie  iBo,rlpocl>I   reHe3Kca
KaIT`HTa7IH3'Ma  ,8  JliHTBe,    8.,   1968,   ir   kt.

t2  A.     Tyla,     Li,etuvos   Zemes   tikio    darbininku   padetis   XIX    a..    pabaigoje-XX    a.

pradzioje,   Lietuvos   TSR   Mokslu   akademijos   darbai,   A   serija    (toliau-MADA),1962,
t.   2(13),   p.   85-102;    1905   metu   revoliucija   Lietuvos   kaime,   V.,    1968,   p.    14-46.

1!   Lietuvos  istorijos  metra§tis,1973 '6,



1utinai   isigalejo   ,kapitalizmas   ir   feodalizmo   liekanu   jame   jau   visiskai
neliko  `3.

Istorijos  instituto  bendradarbiai  pad,irbejo,  taip  pat  tyri,nedami  pramo-
nes   raida,   ypa€   kapitalistines   pramones   geneze   ir   augim?,   stambiosios
mechanizuotos  pramones  susiformavima  XIX  a.  pabaigoje.   Drauge  buvo
sprendziamas  esminis  socialines   istorijos  klausimas -pramones  proleta-
riato  susidarymas  ir  jo  virtimas  savaranki§ka  klase ]4.

Tyrinejant  Lietuvos  ekonomikos   istorija,  pradeta  kreipti   daug`iau   de-
mesio  i  jos  daugiasanklodi§kuma,  ypa€  i  svarbia  smulkiosios  ir  smulkia-
prekines  pramones  gamybos  vieta,  jos  santyki  su  stambiaja  kapitalistine
gamyba,  stambiuoju  kapitalu  apskritai,  atskleidziant,  kaip  prekybinis  bei
pramoninis  kapitalas  pajunge  smulkiaja  gamyba  ir  smulkiuosius  gamin-
tojus   ver`te   proletarais]5.   Gaila    tik,    kad    liko   netyrinetas   Sis   procesas
XX  a.  pramoneje.

1919-1940  in.   Lietuvos   Zemes   tikyje,   kuriame  visa   kapitalizmo   epo-
chs   vyravo   smulkioji   ir   smulkiaprekine   gamyba,   analogiska   stambiojo
kapitalo -monopoliji2,  finansinio  kapitalo -vaidmeni,  pajungiant  smul-
kiuosius  gamintojus  ir  juos  i5naudojant,  pastebejo  bei  akcentavo  V.  Niun-
ka 16,   o  veliau   ir.  keli   Instituto   istorikai,  ypa€  A.   Gaigalaite,   L.   Truska,
A.  Jefremenka.  A.   Gaigalaite  §itoki   i§iiaudojima   laiko  viena   svarbiausing
Suvalkijos valstie6iu  streiko  1935  in.  priezas5iu 17.

Apskritai,  Lietuvos  ekonomikos  daugiasanklodi§kumo,  nulemusio svar-
bius  socialinius  procesus,  klausimai  Lietuvoje  dar  tik  pradeti  tyrineti.

Palyginti   silpnai  nu5viesti  taip   pat  nuo  Sios  ekonomines   raidos   pri-
klausantys  visos   klasines  visuorrienes   strukttiros   ir  jos   dinamikos   klau-
simai.   Viena   svarbiausing   §ios   rti§ies   tyrinejimie   yra   atlikes   L.   Truska.
I§nagrinejes  klasing  Lietuvos    gyventojng    sudeti  XX   a.   ketvirtajame   de-
§imtmetyje,    jiis    priejo    i§vada,    kad,    ai§kiai    i§siskyrus    burzuazijos    ir
proletariato   klasems,   absoliu6i?   §alies   gyventojq  `da]i   ir   toliau   sudare
smulkieji   savininkai,   o  mazejo  ne   tiek  jng   santykinis   skai6ius,   kiek  eko-
nominis  savarankiskumas 18.

tybo:3:etaTfsru(SL.kabas¥istrn°£¥jen£:rzkj:2£]::`:Ssuadnettv±::kopsak#aa£S),L#X8°A:;8#£3.m°L(i!i:
®

P.128-129;     A.     H.     EdypeMeHKo,     ArpapHble    IIpeo6pa3oBaHHH    H    Haqajlo    coiilla/IHc-
TIIqecKoro   cTpoHTejlbcTBa   8   j"TOBCKorul   AepeBHe   8   1940-1941   roj|ax,   a.,   1972,   p.   14-63,
233-234.

14   8.    M e p,K II`c,   Pa3BHTHe   IIpoMI]IHljleHH`oc"   H   dyopMHpoBaiHHe   npoJleTa)pHaTa   JIHTB[]I

8  XIX  8.,  8.,   1\969.
15  Ten  pat,  p.  276-289.
]6  V.    N iunka,    Kaip   monopolistinis  kapitalas   i§naudojo  burzuazines   Lietuvos  kai-

ma,  Komunistas,1948,-Nr.  9,  p.  22-3i2.
17  A.    Gaigalaite,    Lietuvgs   ir   kitu   kapitalistining   §aliu   valstie6ing   streikt!   pobti-

dis  imperializmo  periode,  MADA,1961,  t.  2(11),  p.  201-217.
18  L.   Truska,   min.  veik.,  p.131-132.
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Antra  svarbi  Instituto  darbo  kryptis  buvo  kapitalizmo  epochos  klasiu
kovos   ir  visuomeninio   politinio  judejimo  tyrinejimas.   Daugiausia   deme-
sio   Institutas  skyre  valstie€iu  ir  miesto  darbininku  judejimui.

Pirmasis    stambesnis    darbas    apie    valstie5ing   judejima   XIX   a.   buvo
straipsqing  rinkinys [9,  i§6,jes   1957  in.,  kuriame  savo  tyrinejimt!,  1ie€ianEiu
poreformini  kaim?,  rezultatus  paskelbe  Instituto  bendradarbiai  M.  Ju€as,
V.  Neupokojevas,  J.  Ziugzda,  V.  Merkys.  Toliau  agrarinio  judejimo  tyri-
nejimus  gilino  L.  Mulevi€ius  ir  A.  Tyla2°.  Jie  i§ai§kino  kone  visus  atitin-
kamus  §altinius  ir  nustate  §io  judejimo  masts,  formas,  dinamika,  1okali-
zacija,  priezastis  ir  siekimus.  Be  to,  A.  Tyla  studijoje  „1905  metu  revoliu-
cija  Lietuvos  kaime"   i§samiai  i§gvildeno  valstie€iu  kova  pries  caro  pat-
valdyste,  palaikiusia  dvarininkus,  konservavusi?  klasinius  santykius  kai-
me ir vykdziusia  nacionalinio engimo politika.

„Lietuvos  TSR  istorijos"   Ill  tome  bendrais  bruozais  taip  pat  nusvie-
€iama  tolimesne  klasing  kova  kaime.  Kiek  daugiau  demesio  §iems  klausi-
mams  i§   In;tituto  bendradarbiu  skyre  A.  Gaigalaite,  apibtidinusi   Suval-
kijos  valstie€il2   streiko   1935   in.  priezastis  bei  jo  siekimus2[,   ir  A.  Jefre-
menka 22,.  nustates  klasing  kovos  pobtidi  Lietuvos  TSR  susiktirimo   1940 in.
i§vakarese.

Tyrinejimai  parode,  kad  poreforminiais  metais  ir  pirmuoju  lietuving  na-
cionalines  burzuazijos  valdymo  de§imtme€iu  kaime  vyko  pirmasis  socia-
1inis  karas,  nukreiptas  pries  feodalizmo  liekanas.  XIX  a.  pabaigoj.e  isrys-
kejo   ir   kaimo   proletariato   pasiprie§inimas   kapitalistiniam   i§naudojimui.
Veliau  visiskai  i§nykus  feodalizmo  liekanoms  Zemes  tikyje  ir  sustiprejus
stambiojo  kapitalo   vaidmeniui   jame,  valstie6iif   judejimas   nukrypo   Pries
kapitalistini-monopoliju-isnaudojim?    ir    politini    rezim?,   palaikiusi
Si  i§naudojima.

Agrarinio  judejimo  aspektu  Institute  buvo  pradetas  tyrineti  ir  1863  in.
sukilimas.   1§  pradzing  §iuo  klausimu   daugiausia   rase  J.   Ziugzda,   iskeles
lemiama  valstie6ing  vaidmeni  Sukilime  ir  didziausia  rusu    revoliuciniu  de-
mokratng  itaka  sukilimo  vadov\ams  A.  Mackevi€iui,  K.  Kalinauskui,  Z. Sie-
rakauskui 23.  Pazymint   1863  in.  sukilimo  §imtmeti,  Sis  reik§mingas  ivykis

]9  Lietuvos  valstie6iai  XIX  aniziuje,  V.,  1957.
2°`JI.   H.   My7IH  BIIqroc,   KpecTbjlHCKoe   ABHxeHIIe   8   JIHTBe   81864-1904   rr.,   Exe-

roHHHK   IIo    arpapHOH    14cTopHH    BocTotlHOH    EBponbl    1968    r.,    JleHHHrpa;I,    1972,    p.    279-
298;   A.   A.   THjla,   KpecTbHHCKoe   ABIIxeHHe   8   JIHTBe   8190`7-1914   rr.,   ten   Pat,   P.   298--
309;   A.   T y I a,    1905  metng  revoliucija  Lietuvos  kaime,  V.,  1968.

21  A.    Gaigalaite,    min.    veik.;      A.10.     raHrajlaflTe,    3a6acTOBKa    KpecTbflH
8\   JIHTBe   8   1935   r.,   Exeroj|H14K   IIo   arpapHOH   HCTopHH   BocToqHOH   EBpoHbl    1960   r.,   K14eB,
1962,  p.  547-555.

22  A.   H.   E¢peMeHKo,   min.veik.,P.38-63.                                                                                 .   v

carfz2iJ.±rziJag£:£q£Ls,A#,an]ags5L?4aAC#;¥i6afsusM-acLk£:t¥ev]:S.V#,St£Leg€j¥;V#Vrf:k£V£Jrexp:Plea:
OTpaxeHIIe    arpapHoro    Bollpoca    a    BoccTaH14H    1863-1864    rr.    a    JIHTBe,    ExeroAHHK    Ho
arpapHofi  HCTopHH  BocToqHofi  EBporlbl   1963  r.,  8.,1964   [1965],  p.  29-44.
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buvo  tyrinejamas  dar  intensyviau;   i  darba   isijunge  lnstituto  bendradar-
bes  0.  Maksi'maitiene,  R.  Strazdtinaite  ir  M.  Zarauskait6.  Bene  svarbiau-
sias  ju  nuveiktas  darbas  buvo  dalyvavimas,  paruo§iant  du  stambius  5al-
tinit!   apie   sukilima   tomus24.   I§ai§kinus   pagrindine   archyviniu   §altiniu
lnase,   atsivere   galimybes   naujiems    gilesniems    tyrinejimams,   i§ry§kejo
daug  platesnis  Sukilimo  pobtidis.  Netrukus  0.  Maksimaitiene  parase  stu-
dija   apie  Lietuvos  sukileiiu  kovos  veiksmus,  nustate  jng  masta,  chronolo-
gija,   dinamik?   ir   lokalizacija,   sukileliu   karine   organizacija 2+5.   Prie   suki-
limo   Lietuvoje   tyrinejimu    nemazai    prisidejo    Maskvos    (A.   Smirnovas,
V.    Djakovas,    I.    Kostiu§ka,    I.    Mileris,   M.    Misko   ir  kt.),   Baltarusijos
(S.  Baikova) ,  Lenkijos  Liaudies  Respublikos  istorikai.

Kaip   jau   mineta,   Instituto   istoriku,   kaip   tyrinetoji!,   demesi   anksti
patrauke  revoliucinis  darbininku  judejimas.  Nuosekliausiai  nusviesta  dar-
bininku  judejimo  pradzia  XIX  a.  pabaigoje  ir  jo  raida  XX  a.  pradzioje26.
Ilgo   tyrinejimo   rezultatas  yra   E.   Gri§ktinaites   monografija   „Darbininkt!
judejimas   Lietuvoje   1895-1914   in."   Autore   daugiausia   demesio   skiria
darbininkng   judejimo   dinamikai,   kovos   formoms,   vietai   visoje   klasiu   ko-
voje,  revoliucines  socialdemokratijos  idejiniam  brendimui  ir  jos,  kaip  dar-
bininkt2   judejimo   vadovo,   vaidmeniui.   Pasirodzius   svarbiai   Partijos   is-
torijos   instituto   paruostai   ,,Lietuvos   Komunisti!   partijos   istorijos   apy-
braizai" 2Z`,   §io  laikotarpio  proletarinio  judejimo  istorija   i§  esmes  jau   ga-
ma  i§samiai  nu§viesta.  Yra  tik  viena  ry§ki  i§imtis-1905-1907  in.  revo-
liucija.   Nors   E.   Gri§krinaites   darbe   ir   „Apybraizoje"   revoliucijai   skirtas
dideli`s   demesys,   nors,   Institutui   dalyvaujant,   i5leistas   atitinkamas   §'alti-
ning 'tomas28  ir   apgintos   net  3  istorijos  mokslng  kandidato   laipsnio   diser-
tacijos   (A.  Tylos  darbas  i§leistas  atskirai).  ta6iau  solidzios  monografijos,
kurioje   btitng   nusviesti   visi   es,miniai   revoliucijos   istorijos   klausimai,   dar
Hera.

Revoliucini    darbininku    judejima,    nacionalinei    burzuazijai    valdant
Lietuv?,   tyrinejo   gausus   btirys    Partijos    istorijos    instituto   ir   auk§tu.jt!
mokyklu   istoriku,   ra§iusit!   darbus   i§   LKP    istorijos.    Istorijos   instituto
bendradarbe  A.   Gaigalaite   1957   in.   paskelbe   darba   apie   1929-1934   in.

24  Revoliucinis    pakilimas    Lietuvoje   ir   Baltarusijoje    1861-1862   in.,   M.,    1964;    Su-
kilimas     Lietuvoje    ir    Baltarusijoje     1863-1864    in.,    M.,     1'965.     Siuos    leidinius    ruo§e
TSRS   MA   Slavotyros   institutas,   Lenkijos   ^'1A   Istorijos   institutas,   TSRS,   LTSR,   BTSR
il  Le2¥k8:S #rfhky:r¥#aa]#%SL :,TSLRjeftru3oTsSBu#feiI€t°kr;jv°oSs}nis8t;t3ulai§64  in.,   v.,   | 969.

26  V.    Merkys,    Narodnikai   ir   pirmieji   marksistai   Lietuvoje,   V.,1967;    E.    Gri§-
k ti n a i t a,   Darbininku  judejimas  Lietuvoje  1895-1914  in.,  V.,1971.

27  Lietuvos    Komunistt!    partijos    istorijos    apybraiza,    t.    I     (1887-1920),    V.,    1971.
28   PeBoj|Io||HH    1905-1907   rr.   8    JIHTBe.   HOKyMeHTbl   H   MaTepHajlbl,   8.,    1961.    Si    lei-

rd[£nn]!spva:ius?;ifni;etTsvt°osrfj:SSRar¥hsv:§t°]rrfj°Siinisatitsuta;;ispt;£tiL£]9oS§.t°rK.£SsjE:tft#i:S:rsi::tto-
TSKP  istorijos  katedra.
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darbininkng  judejima 29.  Darbininku  klasines  kovos,  ju  padeties  klausimus
nagrinejo   ir   Instituto   aspirantas   C.   Man5inskas3°.   Antifa§istinio   judeji-
mo   apskritai,    o    ypa€    Taurages    sukilimo    1927   in.   klausimus   tyrinejo
R.   Cepas31.

Tarp  svarbiausing   Instituto  tyrine.jimu  problemng  buvo  Didziosios   Spa-
1io   socialistines   revoliucijos   reiksme.   Lietuvos   i.storijai   ir   socialistine   re-
voliucija  Lietuvoje  1918-1919  in.

Lietuving   tautos  padeties  vokie€ing   okupacijos   pirmojo  pasaulinio  karo
metais,   1iaudies   masiu   pasiprie§inimo   okupantams   ir   jo   esminio   sustip-
rejimo   bei   pobtldzio   pasikeitimo   po   Spalio   revoliucijos   klausimais   rage
J.  Ziugzda,  G.  Raudelitiniene32.  I§samiausias  §iuo  klausimu  yra  J.  Ziugz-
dos   ir  A.   Gaigalaites   darbas,   paskelbtas   stambiame   TSRS   MA,   Estijos
TSR,   Latvijos  TSR   ir  Lietuvos  TSR  MA   Istorijos   institutu  paruostame
leidinyje   „Kova   del   Tarybu   valdzios   Pabaltijyje"33.   Sie   autoriai   pabre-
Ze,   kad   socialistine   revoliucija   Lietuvoje   buvo   desningas   soci.a`1ines   bei
ekonomines   krasto   raidos   rezultatas,   kad  jai   turejo   itakos   Spalio   revo-
liucija,  kad  Tarybng  valdzia  ktire  vietos   darbo  Zmones,   Lietuvos   KP   va-
dovaujami.   Be   to,   nusvie€iami   socialistiniai   5alies   ekonomikos,   Svieti-
mo,   kulttiros   pertvarkymai,   politiniai   ir   ekonominiai    ry§iai   su   Tarybu
Rusija  ir  Tarybu  Baltarusija,  tkova  pries  kontrrevoliucines  vidaus  ir  uZ-
L`ienio  jegas.

Apzvelgus   1861-1940   in.   klasing   kovos   Lietuvoje   tyrinejimus,   paste-
bima,  kad  kai  kurios  §ios  kovos  sudetines  dalys  nusviestos  labai  netoly-
giai  bei  fragmenti§kai.  1§  politinio  visuomeninio  judejimo  silpniausiai  i5-
tirtas    burzuazinio    demokratinio,    liberaliliio    bei    konservatyvaus   pobti-
dzio  judejimas.   Beje,  tan  tikra   pradzi?    platesniems    burzuazijos   ir  jos
ideologijos  tyrimams  yra  padariusi  A.   Gaigalaite,  kuri   savo  monografi-
joje  „Klerikalizmas  Lietuvoje" 34  turejo  tiksla  nu§viesti  klerikalizmo,  kaip

29  A.    Gaigalaite,    Darbininkt!   judejimo   pakilimas   Lietuvoje   1929-1934   metais,
V.'   1957.

30  C.     Man€inskas,      Socialinis    draudimas    Lietuvoje    ir    kova    del    jo     19`19-
1940  metais,  V.,   1971.

31  R.     Cepas,     Antifa§istinis   sukilimas   Taurageje    1927   metais,    Spalio   revoliucija
ir   visuomeniniai   mokslai   Lietuvoje.   Mokslines   konferencijos   medziaga    (1967   in.   gruo-
dzio   6-8   d.),   V.,   1967,   p.   97-104;   Kai   kurie   antifa§istinio   judejimo   Lietuvoje   1927-
1928    metais    klausimai,    UZ    socializmo    suktirima    I,ietuvoje.    Mokslin6s    konferencijos
medziaga  (1968  in.  gruodzio  26-27  d.),  V.,1969,  p.154-176.

32  G.     Raudelidniene,     Lietuvos    darbo    Zmoning   kova    pries   voki§kuosius    oku-

pantus    1917-1918   metais,    LKP   istorijos   klausimai,   t.   7,   V.,    1968,   p.   21-35;    Lietu-
Y,,,,

y[°9S[5iy]Vge]n8t°i¥),PrfesAPDrAe,S[]ng]6mg:St.8r(]3V]e)r,Stj:}£5m_S6];daRr:£Fri§t¥na££Zfer][anfeksra§°t:,u£2fciJo°vsojem;::e£§
V

vokie€ing  tokupacini    rezima    Lietuvoje    1915-1918   metais.    Lietuvos  `TSR    Auk§tuju    mo-
]l{gf.I u  mokslo  darbai,  Bibliotekininkystes  ir  bibliografijos  klausimai,  t.  VII,   1968,  p.--123-

33  B,opbi6a  3a  CoBeTOKyro  Bjla,cTb  a  Hpll6ajl",'Ke,  M.,  1967,  p.  457-540.
34  A.   G a i g a I a i t a,  Klerikalizmas  Lietuvoje   (1917-1940),  V.,1970.
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katalikybes  politines  krypties,   siekusios  isiviespatauti  politiniame  bei  vi-
suomeniniame  gyvenime  1917-1940 in.,  istorija.

Tre€ioji   Instituto   tyrinejimu   kryptis,   kuria   Cia   bandysime   apzvelgti,
lie5ia   Lietuvos  tarptautine  padeti,   I.,ietuvos  burzuazines  valstybes  uzsie-
nio   politika.   Istorijos   institute   Lietuvos   burzuazines   valstybes   tarptau-
tine  padetis  daugiausia  buvo  nu5vie5iama  Tarybi2  Rusijos  pagalbos  Lie-
tuvos  darbo  Zmonems  kovoje  uZ  Tarybu  valdzia   1918-1919  in.  ir  ginant
savo   laisve   1939-1940   in.35,   taip   pat   Vokietijos   ir   Antantes   valstybiu
teikiamos  paramos,  kad  isitvirtintt!  lietuviu  burzuazijos  diktattira,  aspek-
tu36.  Kiek  v6liau  jaunesniosios  kartos  istorikai  savo  demesi  daugiau  su-
telke 'ties   Vilniaus   ir   Klaipedos   klausimais.   Vilniaus   klausimo   istorijai
daugelio   metu    darba   paskyre   R.   Zepkaite37,   daugiausia   pabrezusi   Lie-
tuvos  ir  Lenkijos  valdan€iifju  klasiu  pozicija,  1ietuviu  liaudies  masing  po-
veiki  valdzios  politikai,  Tarybu  Rusijos   (veliau  Tarybu  Sajungos)   para-
ma   Lietuvai   kovoje   del   Vilniaus   kra§to   ir   imperialistiniu   valstybing   bei
Vatikano  veikl?   Ijen,kijos   naudai.   Apie   Klaipedos   klausima   ir   Klaipedos
kra§to  vidaus   padeti  rage  A.   Gaigalaite  ir  P.   Zostautaite.  A..  Gaigalaite
i§analizavo  hitlerininku  isigalejimo   Klaipedos  kra§te   aplinkybes   ir  kras-
to  atple§ima  nuo  Lietuvos 38.

I§vardijus  svarbiausias  kapitalizmo  istorijos  tyrinejimo  kryptis.  reikia
pridurti,  kad   Instituto  bendradarbiai  yra   parase  darbng  ir  kitais,   Cia   ne-
paliestais klausimais,  pavyzdziui,  kulttiros,  5vietimo  istorijos.

Vien  minetieji   Instituto  tyrinejimai  rodo,  kad   su  kapitalizmo   epocha
susijusi   tarybine.  Iietuving   istoriografija    jau    susiformavusi   ir  yra   daug
pasiekusi.  Kartu  ryskeja  ir  maziausiai  istirto`s  problemos  bei  atskiri  klau-
simai,  kuriems  Instituto  kapitalizmo  istorijos  sektorius  ateityje  tures  skir-
ti   daugiau  demesio.

35  J.     Ziugzda,     Tarybu    Rusijos    pagalba    Lietuvos    darbo    Zmonems    kovoje    uZ

g:#go*dazg%]b]£[8[i=t]u9v[£%|:tuat};Sj',Uafg:::£nat[£S:£anveoLi::gJea']y.'n:3:]qkiapris3#b¥;i53;ybi¥
1940  metais,  V.,  1949.

36  J.    Jurginis,    Antantes   imperialistu   ir   lietuvi§kosios   burzuazijos   ry§iai,   atple-
giant   Vilning   nuo   Lietuvos,   Lietuvos   TSR   Mokslt2   akademijos   Zinynas,   t.   VI,   V.,   1950,
p.   85-92;   Uzsienio   interventu   ir   vietines   burzuazijos   puolimas   pries   Tarybu   Lietuva
1918-1919  metais,  UZ  socialistine  Lietuva,  p.11'9-134.

37  R.     Zepkaite,     Lietuviu    tautos    kova    pries    imperialistng    meginimus    pajungti

vL::tuvva%£kHa¥gaF:]°£t£Pkra°j:8i°8£:82a;barierngApafk'ot]a9r6p2i'u,t.rfA]BA,Pi.9!2T[i7(;i23:£eps.£§f£9±{;#;
Lietuvos-Tarybu   Rusijos   taikos   sutartis   ir   Vilniaus   klausimas,   MADA,   1963,   t.   2(15),
p.   107-122;   Lietuva   tarptautines   politikos   labirintuose   (1918-1922   in.),   V.,   1973.38  A.     Gaigalaite,     Hitlerininku   pastangos    1933-1935   in.    atple§ti    nuo    Lietu-
vos   Klaip6dos   kra§t3,   MADA,    1962,   t.   2(13),   p.    137-153;    Klaipedos   kra§to   uzgrobi-
mas  1939  metais,  MADA,1959,  t.  2(7),  p.105-130.
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LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS,    1973   METAI,    VILNIUS,    1974

EXEro;|HHK  HGTopHH  JIHTBbl,  roj|  i973,  BHJlbHloc,  i974

LIETUVOS   ISTORIJOS   SOCIALIZMO   LAIKOTARPIO   TYRINEJIMAI/

Socialistines visuomenes istorijos  sektoriaus vadovas
ist.  in.  k.   Henrikas   Sadzius

Pokario  metais  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  institutas  pergyveno  keleta
organizacining  pakitimng I,  kurie  tarn  tikru  mastu   liete  ir   socialistines  vi-
suomenes  istorijos  problematika  tyrinejan5io  kolektyvo  formavimasi.  Vie-
nas  stambesnii2  pertvarkymi!  buvo   1971   in.  pradzioje,  kai  Institute  veike
du  istorijos  sektoriai -Lietuvos  istorijos  iki  Spalio  revoliucijos  ir  Lietu-
vos   istorijos   po   Spalio   revoliucijos-buvo   pertvarkyti   i   tris   sektorius,
atitinkan€ius   pagrindines   mtisu   tautos   socialines   ekonomines   formaci-
jas.  Naujai  sudaryto  socialistines  visuomenes  istorijos  sektoriaus  tyrimu
problematika  apsprende  socializmo  ir  komunizmo  statybos  istorija  Tary-
bu  Lietuvoje.  Sio  sektoriaus  tyrinejimu  chronologiniai  remai  apima  laiko-
tarpi  nuo   1940  in.   iki   §iu  dienu.

Del  ivairii!  priezas€iu  Lietuvos  istorijos  po  Spalio  revoliucijos  sekto-
riuje,  kuriame  buvo  tyrinejama  socializmo  raida  Lietuvoje,  vyko  nuolati-
ne  moksliniu  bendradarbit2  kaita.  Vien    per    paskutini   de§imtmeti,   sekto-
riaus  kolektyvas  pasikeite  beveik  800/o.   |vairiose  respublikos   auk§tosiose
mokyklose   dirba   Institute  igijg  kvalifikacijas  buve  sektoriaus  moksliniai
bendradarbiai:   A.   Gaigalaite-VVPI   TSRS    istorijos    ka'tedros   vedeja,
J.  Dobrovolskas -VVU  Lietuvos  TSR  istorijos  katedros  vedeju,  L.  Trus-
ka -VVU  Liaudies  tikio  istorijos  ir  ekonomin6s  geografijos  katedros  do-
centu,  N.  Kuncyte-VVPI  TSRS  istorijos  katedros  docente.  Savaime  su-
prantama,  Siems   asmenims   isejus   i§  sektoriaus,  tiek  atskiros  problemos
negalejo  bqti  ir  toliau  tiriainos  taip  pat  intensyviai,  tiek  ir  viso  sektoriaus
kolektyviniai  darbai buvo uzdelsti, nukentejo jng kokybe.

1  M.     Ju6as,     Istorijos    institutas,    Lietuvos    TSR    Mokslt!    akademija,    XXV,    V.,
1967,  p.  391.
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1972   in.   Iapkri€io   30   d.   socialistines   visuomenes   istorijos   sektoriuje
buvo  3  vyr.  moksliniai  bendradarbiai,  jng  tarpe   1   vyr.   mokslinis  bendra-
darbis  konsultantas,  ir  7  jaun.  moksliniai  bendradarbiai,  jng  tarpe  3  ist. in.
kandidatai.

Apzvelgdami    tarybinio    Lietuvos   istorijos    laikotarpio   tyrimo   ir   api-
bendrinimo   srityse   atlikt?   darb?,   ji   galime   salygiskai   suskirstyti   i   du
etapus,  kurie  skiriasi  tiek  problematikos  tyrinejimo  intensyvumu,  paskelb-
tu  moksliniu  darbu  kiekybe  bei  kokybe,  tiek  ir  mokslining  kadru.  sudetimi
bei  kvalifikacija.

Pirmasis   etapas,   kurio   pradzi?   gana   sunku   ap6iuopti,  baigiasi`§e§to-
jo   de§imtme6io   viduryje.    Jo    btidingiausi    bruozai:   tarybinio   laikotarpio
istorijos   5altiniu   bazes   ribotumas,   kvalifikuotng   kadrng   trtikumas,   plates-
niu   darbng   nebuvimas,   universalumo   tendenciji!   vyravimas   istoriku   dar-
buose.

Antrojo  etapo  btidingi  bruozai:   mokslirliu  kadrLi  kiekybinis  ir  kokvbi-
nis  i§augimas,  5altiniu  bazes  pla.t6j.imas,  ry5kejan€ios  specializacijos  ten-
dencijos  istoriki2.  darbuose,  apibendrinan6io  pobtidzid  darbl!,  monografiju,
straipsniu  pasirodymas.

Pirmajan|e  etape  tiek  viso  Instituto  apskritai,  tiek  ir  socializmo  isto-
rijos  problematika  besidomin6ing  mokslining  bendradarbing  tyrimu  krypti  ir
mast?   nuleme   socialistrines.   visuomenes   kti`rimo   respublikoje   uzdaviniai.

Vienas   i§   svarbiausii!'   Sio   laikofarpio   Instituto   darbng   buvo   Lietuvos
TSR  istorij'os  trumpojo  kurso,  nusvie6ian€io  mtisng  tautos  istorij?  nuo  se-
niausiu  laik'ng  iki   1957  in.,  parengimas2.   Sio   darbo  paskutiniuose-XI-
X.Ill -skyr`iuose   (autoriai -akad.  J.  Ziugzda,  akad.  J.  Jurginis,  V.  Trei-
glens,   0.  Adomoniene,  A.   Grakovskiene,    Z.    Glebavi6iene  ir  kt.)   pirma
kart?   mqsu   istoriografijoje    apibendrintas    Lietuvos    istorijos   tarybinis
laikotarpis.

Lietuvos   TSR   istoiijos   trumpojo   kurso   pasirodymas   buvo   teigianiai
.

jvertintas Lietuvos  KP X|I  suvaziavime 3.
Sia   proga   reikia  pasakyti,,kad   knyga   nei5venge  kai   kuring   trtikuml!.

Jei  1940-1941  ir  1941-1945  in.  i§skirti  i  atskirus  skyrius  ir  apibendrinti,
tai  to   negalima  pasakyti   apie  kitus   skyrius,  kur   medziaga   destoma   te-
mi§kai,   periodizuojant   pa`gal   penkme6ius   ir  t.   t.   Nepakankamai   pagrjsti
ir kai kurie tarybinio laikotarpio faktiniai  duomenys.

Atskiru   istorijos   problemu  tyrinejimui   aptariamame   etape   neigiamos
jtakos  turejo  asinenybes  kulto  poveikis,  ta6iair  ir  tokiomis  salygomis  pa-
sirode  mtisu  istorikng  darb`ai  savo  moksline  verte  i§1aike  iki  Siu  dieni!.

2  Lietuvos   TSR   istorija.1 Nuo   seniausiq  :laikng`J,iki    1957   metu,   V,1958.
3  Lietuvos  KP  XII  strvaziavimas,  V ,  1960,  p.  49.
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Antai  akad.  J.  Ziugzda  savo  straipsniuose 4  anali7,avo  burzuazines  san-
tvarkos  krize  Lietuvoje,  parode  reiksminga  Tarybu  Sajungos  pagalba  lie-
tuving   tautai   1939-1940   in.,   aptare   kai   kurias   socialistines   revoliucijos
Lietuvioje  ypatybes,  igalinusias  respublikos   darbo   Zmones   likviduoti   bur-
Zuazine  santvarka  taikiu  btidu.

Pasirode   ir   pirmieji   darbai,    bandantieji    nu§viesti   atskirus   Didziojo
Tevynes  karo  metng  lietuving  tautos  istorijos  klausilnus:   akad.  J.  Jurginis
atskleide  hitleri\ning  grobikng  piktadarybes  lbei   lietuvi5kngji!.,burzuazining  na-
cionalistng  veikla   okupacijos  metais 5,   0.  Maksimaitiene   apzvelge  Tarybu
Lietuvos  i§vadavi`riia  i§  hitlerines  okupacijos 6.

Rezultatai,   pasiekti,   nu§vie.Giant   atskirus   Lietuvos   istorijos   tarybiiiio
laikotarpio   klausimus,   sudare   pagrind?   tolesniam,   gilesniam   ir   plates-
niam   socializmo   istorijos   tyrinejimui.   Se§tojo   desirr.tme6io`  pabaigoje-
septintojo  pradzioje   sektoriuje   spar€iai   formavosi   nauji   istoriku   kadrai,
kuriems  tarybinio  laikotarpio  istorijos  problematika  pasidare  svarbiausiu
mokslinio  tyrimo  darbo  objektu.  Pereinama  nuo  pirmajam  etapui  btidin-
\go  i§tisinio  proceso  nu§vietimo  i  gilesni  atskiru  socializmo  statybos  isto-
rijos problemu. nagrinejima.

Siame  eta.pe,  be  minetuju   dviejng   problemu-1940-1941   in.   socialis-
tines   revoliucijos   ir   lietuviu   tautos   dalyvavimo   Didziajame   Tarybng   Sa-
jung,os  Tevynes  kare  istorijos,-Zymiai  pla6iau  pradedama  tyrineti  kitus
socializmo    istorijos    klausimus:     agrariniu.   santykiu,   darbininkng   klases,
kulttirines   revoliucijos   istorijos   bei   visuomenes   klasines   strukttiros   kai-
tos. Sektorius  pradejo ruo5ti  apibendrinamojo  pobtidzio  darbus: Vilniaus in.
isto'rija   nuo   Spalio   revoliucijos   iki   §iu   dienng   ir   Lietuvos   TSR   istorijos
IV   t.    (socializmo   epoc,ha).   Buvo   nustatyta   Lietuvos   TSR   istorijos   ta-
rybinio   laikotarpio   periodizacija7.1940  in.   socialistine   revoliucij?   Lietu-
voje  toliau  vaisingai  analizavo  J.  Ziu'gzda,  paskelibes  straipsning  §ia  tema 8.
Si klausim?  nagrinejo ir E.  Sopa 9.

4  J.     Ziugzda,    Tarybu    Sajungos   pagalba   lietuviu   tautai,   ginant   jos   laisvg,   ir

cnTeapHr#]uraeuHSH°emycbgB:T9c3K9oTL9B#acE€tajs'HVH.iB]e?`49rio¥::I:[°XHeHg:o&fi:HHHCHTCKH°::T£:;THaMaHCHTOBp°HCH-
AH  CCCP,  Bblrl.  4,  M.,  1955.

5  J.     Jurginis,     Hitlerining   okupantng   masinio   teroro   priemones   Vilniaus   kra§te,
LTSR   MA`  Lietuvos   istorijos   instituto   darbai,   t.   I,   V.,    1951;    Siurpus   Lietuvos   istori-
jos  puslapis,  V.,  1958.6  0.    Maksimaitiene,    Tarybu   Lietuvos   isvadavimas   i§   hitlerines   o'kupacijos,
L]etivfriTssaRd#°uk:I,ngLa£:fudveomsLJ:Stofi;:taftarSbi:i:LJaiaifto°tL::;L#efiBd4!Lc]]j%59'kit;us2iL7L:

®,

Komunistas,  1966,  Nr.  6.
8  J.     Ziugz da,     Burzuazin6s   santvarkos   Lietuvoje   krize   ir   fa§istines   diktattiros

nuvertimas   (1939-1940   metai),   Mokslas   Tarybu   Lietuvoje,   V.,1961;    10.    Xrorx;ia,
PeBojllol|Hfl    1940   ro;|a    a    JIHTBe,    0   xapaKTepe   peBo/IronHH    1940   rojia    a    HPH6ajl"Ke,
Ta/"HH,   1970.

9  E.     Sopa,     Burzuazines   diktattiros   nuvertimas    ir   Lietuvos   istojimas   i   Tarybt!
Sajung?,  Lietuvos  TSR  istorijos  bruozai,  Kaunas,  1965.
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Instituto   darbuotojai   daug   dirbo,   tyrinedami   Didziojo   Te,vynes   karo
istorij?.   J.   Dobrovolskas   savo   straipsniuose   ir   monografijoje   nagrinejo
iietuviskl2ju   Raudonosios   armijos   daliniu   dalyvavima   kovose   pries   hit-
lerinius  grobikus  karo  pradzioje,  16  Lietuviskosios  divizijos  suformavima
ir  jos  kovu  kelia.  Remdamasis  nauja  archyvine  medziaga,  jis  pirma  karl
ta   pla€iai   nu§viete   lietuving  haring   dalyvavima   kitu   Raudonosios   armijos
junginiu  baigiamosiose  kovos  operacijose 10.  K. 'Vara§inskas  savo  knygoje
ir  straipsniuose  taip  pat  pirma  karta  mtisng  istorineje  literattiroje  nusviete
evakuotu  Lietuvos  gyventojng  veikla  tarybineje  uzfronteje  Didziojo  Tevy-
nes  karo  metais 11.

Lietuvi§kujng   burzuazinii!   nacionalistu   nusikalstama   veikla   Didziojo
Tevynes  karo  isvakarese,  ju  aktyvi!  dalyvavima  okupaciniame  rezime  Sa-
vo  strai,psniuoise  nagrinejo  A.  Gaigalaite ir J.  Dobrovolskas 12.

Tarybu   Lietuvos   darbininku   klases   istorijos   tyrimas   buvo   ir   tebera
vienas   svarbiausing   sektoriaus   bendradarbing   uzdavinii!.   Apie   aktyvu   5ios
problematikos  gvildenima  galima  sprgsti  ir  i§  to,  kad  minetaja  tema  mti-
su    Institute    buvo    paruo5tos    ir    apgintos    5    kandidatines   disertacijos
(N.   Kuncyte,   V.   Ragaisiene,    V.    Sudeika,   H.   Sadzius,   V.   Treigiene)  13,
paskelbta  nemaza  straipsniu  respublikineje  ir  sajungineje  spaudoje,  beiid-
riausiais   bruozais   pateikta   respublikos   darbininku.   klases   tarybinio   lai-
kotarpio  istorijos  periodizacija 14.

Instituto   bendradarbiu   bei   buvusing    aspirantng    §iais   klausimais   pa-
skelbtus  darbus  galima btitu suskirstyti i keturias grupes:

I:sto]2rt{,I;:7j,,::L:toe;;b:v:r::,;§]:fo;::::]s:;]S#*6:FL£[::§:]ua{:t§{eo;:;:§:::v]g:r::i;a:{[;g::1:§6vua;:;aa;:i:jo:t¥¢S:Dfj%tj=3v6%;.

-,,

]L  K.    Vara§inskas,    Karo   stikuriuose,   V.,1970;   Lietuvos   TSR   Valstybiniai   me-
niniai   ansambliai   (1942-1944),   MADA,1970,   t-.   2(3) ;   HeHTe7IbHocTb  9BaKyHpoBaBIIIerocfl
HacejleHHH   JIHTOBCKOH   CCP   a    coBeTCKOM   Tbljly   a   rojibl   BejmKofi    OreqecTBeHHofi   BOHHI]I,
Hpl46aJI"HCKHM  coBeTCKIIM  peclly6jlHKaM  Tpll;|HaTb  jleT,  8.,   1970.

12  A.   G a i g a I a i t e,   Burzuaziniai  nacionalistai  hitlerines  Vokietijos  tarnyboje  1939-

l[i3t4u]¥i'ti#aAUEfn'is[9v¥ik{inz!:)o;kuJjacpn:abmre°¥i:I:rsi#ifksritfaeitduz¥:§skngiEaE:::u:8|n[[±[nga4C4]°nma.-,
MADA,1962,  t.  2(3).

couH'a3H:;MaA.(iF44a_ni¥58':'oAE[3?'Mfi[B¥.HeKH;HHB::HPHac6c?,qHBe.,E'883Frobc.aK:8eypt:0;Hfi£Tap,°HHT;g:CbTE:
jleHHoc`Tb   IH   ipa`6oitlHe   ropor|a   HaHeBexlHica   a    1.944-19`58   rr.   ABT.   Ka'Hzi.   IiiHcc.,    8.,    1965;
H.   M.   Ky H u Il T e,   Hoj|beM   KyJlbTypHo-TexmtlecKoro   ypoBHfl   pa6o"x   IIpoMblllljleHHoc"
JIHTOBioKiofi  CCP  iB  ,li945-l©63  ,rr.  AiBT.  Ka`H;I.  ;|Hcc.,  8.,   1966;   8.    14.    P a r a fi Ill e H e,  PocT

|RE9°i°ifig6gKrTr¥')B:H°AC:¥.KpaaH6H°.'T£Ec;i,POET,bT9%e8:Hg?TE.¥ET:E¥:fiHefcHPpo:b]=°urHeb:HocceT¥'H:e;Ka£
6oqHe   CoBeTicKOH   JIHTiBbl   a   HaqaJlhHblH   IIep'Ho;I   cTpoHTejlbcT,Ba   col|HaJLH3Ma   8   peony,6JIHKe
(1194'0-lt94l   rr.).  ABT.  Ka,H;I.  HHicic.,  8.,1`968.14  r.     Ill aj| x ro,c,    Hpo,MbllllIleH.Ho,cTb    H    pa6o"H    Kjlacic    npH6ajl"ficKHx    ipeGIIy6JliHK
IIocjle   BoccTaHOBjleHIIfl   CoBeTCKofi   BJlac"    (1940-1965   rr.),   HCTopHfl   CCCP,    1966,   Ng   I.
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I.  Pramones  ir  kitng  industrinii!  1iaudies  tiikio  Saku vystymasis  tarybiniu
laikotarpiu 15.

2.  Darbininktf   klases   vadovaujamas   vaidmuo `socializmo   ir   komuniz-
mo   statyboje,  jos  veikla,   pertvarkap.t  liaudies  tiki   socialistiniais   pagrin-
dais;   ivairtis   Lietuvos   darbininkt!  klases  ry§iai   su  kitais  Tarybl!   S?junT
gos  darbininku klases btiriais 16.

3.  Darbininkt!   klases   gamybine   veikla.   Jos   vaidmuo,   kuriant   nauja
darbo  drausme,  naujas  darbo  formas.  Socialistinio  lenktlyniavimo  ir  jude-

` jimo  uZ  komunistini  darba   atsiradimas  ir  vystymasis,   i§radyba .ir  racio-

nalizacija  respublikos  liaudies  tikyje;   darbininkt!  klases  dalyvavimas  ga-
nlybos  valdyme 17.

4.  Darbininku  klases  sudeties  kiekybiniai  ir  kokybiniai  pakitimai,  for-•mavimosi  §altiniai  ir  telkimo  keliai,  kulttirinio  bei  techninio  lygio,  mate-

riali,nes   8eroves  augimas 18.
Mtisu   parengti   darbai   i§   darbininku  klases   istorijos   rodo,   kad   §ioje

srityje  atliktas  nemazas   darbas.   Dabar   sektorius  pradejo  rengti   stambu
apibendrinamojo   pobtidzio   darba -„Tarybu   Lietuvos   darbininku   klas.es
istorijos  bruozai   (1940-1970)";  sudarinejamas  jo  prospektas.  Be  to,  sie-
kiant  uzpildyti   Lietuvos   socialistines   darbiniiikng  klases   istorijos   tyrine-
jimuose  esamas  spragas,  analizuojamos  dvi  specialios  temos,  nu§vie€ian-
€ios  statybos ir transporto  darbininkt2 istorine raida.

15  H.      Sadzius,     Vilniaus    darbininkai    kovoje    uZ    miesto    pramones    atktirima
1944-1945   metais,   MADA,1962,   t.1(12);   Vilniaus   darbininki!   kova   uZ   tolesni   pra-
mones   i§vystyma   socializmo   statybos   Lietuvoje   laikotarpiu   (1946-1953),   MADA,   1963,
t.1(14);    V.    Ragai§iene,    Lietuvos   TSR   pramones   darbininkng   kova   del   pirmalai-
kio  septynme6io  (1959-1965  in.)  plano  ivykdymo,  MADA,1967,  t.  2(24).

16  H.     Sadzius,     Kai   kurie   Tarybu    Lietuvos    darbininkng   klases    istorijos   klausi-
mai,   Medziaga   Lietuvos   TSR   istorijai   destyti   XI   klas6je,   Kaunas,   1968;   Vilniaus   pra-
mones   darbininkai   kovoje   uZ   socialistini   respublikos   Zemes   tikio   pertvarkyma    (1944-

::::L#6A5:S)Aa±%¥£'::sl;I(j§)cA:[±;;!6n2£,St]e#¥T;avtTasRav:[na£:¥s[epnraeT08:Jc:a|!sY[n#e¥£:;O.

®V,

®V~

niavimo   uZ   komunistinio   darbo   kolektyvo   ir   spartuolio   vard?   Tarybu   Lietuvoje   pra-
dzia    (1958-1959),   MADA,    1964,   t.   2(17);    Lietuvos   TSR   pramones   imoniu   i§radejai
ir    racionalizatoriai    septynme€io    metais    (1959-1965),    MADA,    1967,    t.    1(23);    Lietu-
vos   TSR   pramones   darbininku   dalyvavimas   nuolat   veikian€iuose   pasitai'imuose   septyn-

rTee:t;°%.oT:e[t494#[5%98T]m¥e:|'{si8e):zP¥:c[¥]:zefoB::ekiti{;a:S'6:I::{i:s::Eel:;S`je#;:::#`ans[°T8:#

Y,

keiia]i8sHo.ciaiizamdozfsFai}b¥;]niai:Suvporjaem°mneetsaisda|t;n4£4niuig!°3r)Ta#ffBA;a]]t6gi?{t:r2jf[7t)e;[kL#.°.
niaus   pramones   darbininkng   kulttirinio-techninio   lygio   kilimas   socializmo    statybos   lai-
kotarpiu    (1944-1953   in.),1§   1ietuviu   kulttiros   istorijos,   t.   IV,   V.,1964;    N.    Kuncy-
t6,    Darbininku   ruo§imas   Lietuvos   TSR   pramonei   ir   ju   kvalifika.cijgs   kelimas   1945-

i:g6¥!],=i::el{;§5¥iL:1[#o:{ta,{2#]7;)fiskao:¥!;°:;;i;u:ku::d::jiu;V¥;::oL¥I;u;js::;rr3oTe;:::8jtg?h:niu¥:!d,arm%n£]yB±A:
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Pirmieji  Institute  parengti  moksliniai  tiriamieji  straipsniai  apie  Zemes
tikio   socialistini   pertvarkyma,   jo   tolesni   vystym?si   pasirode   septintojo
de§imtme€io  pradzioje.  Glaustai  apzvelgsime  darbus  Sia  tema,  aptarsime
esminius  jng  bruozus,  i§kelsime  kai  kuriuos  papildomo  tyrinejimo  reikalin-
gus  klausimus.

TarybL£   Lietuvos   Zemes   tikio   istorija   buvo   studijuojama   §iais   aspek-
tais:   respublikos   Zemes   tikio   socialistinis   pertvarkymas,   jo   tolesnis   vys-
tymas,   gamybiniai  ir  socialiniai  ekonominiai  rezultatai   (A.  Jefremen,ka);
tarybining    tiking    vaid,muo    Lietuvos    kaimo    socialisitiniame    pertvarkyme
(E.  Sopa), MTS  veikla Tarybq  Lie'tuvoje  (G.  Butkus).

Vaisingiausiai  §ioje  srityje  yra  dirbes  A.  Jefremenka.   Savo  monogra-
fijoje   „Agrariniai   pertvarkymai   ir   socializmo   statybos   pradzia   Lietuvos
kaime   1940-1941   metais``  bei  serijoje  straipsnii!  §ia  tema ]9  autorius  pa-'
rodo,   kaip   nuo   istorines   arenos   Lietuvos   kaime   palaiipsniui   nueina   ,buo-
Zinis   kapitalistinis,   o   veliau   ir   smulkiaprekinis   valstie6iu   tikis.   GrLipeje
darbng  A.  Jefremenka  analiza~vo  pokarine  Zemes  reforms,  susumavo  ir  api-
bendrino  jos  rezultatus,  aptare  kolektyvizavimo  eiga,  taip  pat  nagrinejo
priemones   socialistiniam   Zemes   tikiui   kelti,   ju   reiksme  bei   rezultatus2°.

MTS   veiklai   respublikoje   nu§viesti   savo   darbus   skyre   G.   Butkus21.
Disertacijoje   ir  straipsniuose   autorius   parode,   kaip   ktiresi,   augo   ir  tvir-
tejo   Lietuvos   kaime  ma5inu-traktoriu   stotys,  koki  vaidmeni   jos   suvaidi-
no,  likviduojant  karo  padarinius  ir  parengiant  kaim?  socialistiniams  per-
tvarkymams,   vystant    socialistinio    Zemes    tlkio    gamyba,   ir   apskritai   jng

19   A.     H.     E ¢tp e MeiH'Ko,    AnpapHble    npeo6pa3oBa,HH)fl    H    Haqajlo   tcoH'HaJIHCTIIqeicKoro

cT,po,HTieJII>cTBa  iB  jlHToiB'cKOH  j|epeBiHe  81940-1941   roj|ax,   8.,1972;   A.    H.    E dy,p e M e H K o

ZHE.Hcy€p,[Hce?p'EHa'A9Pi;a6E¥3Ta.ugf2is):B`X?3°E.BEgrpT:Bkc:?HfrK8,CRofxo]%8e|±St:`k6rHri'eTBpynflHb:
TOBCKofi   CCP   81\940-1941   I`r.,  Tpyj|bl  AH   JI,CCP,   cepHH  A,1966,  T.  21(21);   Opra,HH3al|Kfl
MTC   H  MKHH  8   JIIITBe   a   l,94il   r.   H   HaqaJlo   Hx   npoll3iBOHicTBeHHofi  HeflTeJlbHocTH,   TP'yj|bl
AH   JICCP,   `cepHfl   A,    1967,   T.   2(24) ;    0   icouHaJlbiHo-9KonoMiHtlecKOM   xapaiKTe`pe   aripap,Hblx
illpeo6,pa3oBaHHfi   8   JIHTBe  iB   1940-1'941   rl`.,   Tpyj|EI   AH   J](CCP,   .cepH,fl   A,1968,   T.   31(2(8);

#9rp5a.PHble   IIpe06Pa30BaHHfl   8   JIHTOBCKofi   CCP   8    1940-1941    rr.,   HCTopHH   CCCP,    1969,
20   A.     H.     EdypeMeHKo,    Ce7IDCKoe    xo3tjlHicTBio    JIHTio;BicKofi    G`CP    81`915!3-1.958    rr.,

Tpyl|I>I   AH   JICCP,   cepiHH   A,1963,   T.   2(1,5);    Bioipb6a   Tpyj|flll|Hxicfl   CoBeTCKOH   JIHT,BI]I   3a
JIH'KBHHaliiHro   illocjle;|icTiBIIH   \HeiMieuKo-dyamHcroKOH   o,KKyillanHH   a   iceJlbcKOM   xo3jlficTiBe   H    Boc-
cTaiHo87IeHiHe   cejlbaKoxo3HH\cTBieHiHoro   HpoH3`Bo;|icTBa    a    I:94i4-1945   rT.,   Tpyflbl   AH    JICCP,
cepHH   A,    li964,   T.   2(17);   Co`3Ha,HHe   H   ,pa3iBHTHe   io6H|ecTh3eHHoro   xto3HHicTBa   Kojlxo3oB   JI'HT-
81]1   8   iHep`Ho'z|   icTaHo,Bjle`HHfl   KioJlxo3tHorio   icTpoifl    (1949-1963),   Tpy;|bl   AH   JICCP,   .cepHfl   A,
1966,   T.I (2`0) ;   BioiceTaHOBJleHH.e  icoBeTaK]Hx   3eMejlbHI]Ix   oTHoilHeH14H   H   y"y67IeHHe   artpap,Hblx
npe02qpi:°BBa;HTfiKBy¥,HTRiea'BL±8H4%=j2`£:o:r±'br¥CcTT°;PiHuflH£CHCHPT'o:'3Z3'fiN€8b   H   Hx   pojlb   8   co-

HHajlllcTIIqecKOM     npeo6pa3oBaHHH     ce/IbcKoro     xo3flHCTBa.     ABT.     KaH;I.     j|IIcc.,     8.,      1970;
G.     Butkus,     fylTS    atktirimas    ir    i§vystymas    I,ietuvoje    1944-1948    metais,    MADA,
1969,    t.    3(31);    Ma§inL!-traktorit!    sto6it!    reorganizavimas    Lietuvoje    1958    in.,    Lietuvos
istorijos    metra5tis,    1971    metai,    V.,    1971;    0    rlojlHTOTflejlax    MaH"HHo-TpaKTopHblx    cTaH-
uHH   JIHTOBCKOH   CCP,    rlpH6ajl"HCKHM   coBeTCKHM    peclly6jlHKaM   TpllAI|aTb   jleT,    a.,    1970.
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ekonomine,   gamybine   bei   politine   reik§me   respublikos   tlkiui   socializmo
statybos  metais.

Tarn itikras  darbas  buvo  nuveiktas,  ir  studijuojant  tarybinil£  tikiu  rai-
dos  respublikoje  istorija 22.  E.   Sopa  nagrinejo  pradini  tarybiniu  tlking  ktl-
rimosi  ir  veiklos  etap?,  taip  pat  parode  jtf  vaidmen}  pokario  metais,  ren-
giant  prielaidas   socialistiniam  kaimo   pertvarkymui,   stiprinant   darbinin-
ku  klases  ir  valstietijos  s?j.unga,  ruosiant  darbo  valstie€ius  pereiti  i   so-
cializm?.

Apibendrinant   5iuos   darbus,   reiktu  nurodyti,   jog  beveik  visuose  juo-
se  vis  dar  per  daug  demesio  skiriama  ekonominiams  klausimams.  Todel
neretai  mtisu  istorikt2   darbai  is  esmes  mazai  kuo   skiriasi  nuo   analogi§i
kng   ekonomistng    darbng   liaudies   tikio   istorijos   klausimais.    Pasigendama
{iek  mtisu,  tiek  ir  apskritai  respublikos  istoriku  platesning  tyrinejimu  apie
Lietuvos   kaime   vykusius   kokybinius   visuomeninio   pobtidzio   pakitimus,
Lietuvos valstie€io evoliucija  tarybiniais metais.

Mtist!  nuomone,  §i?  spraga  istorineje  literattiroje  tarn  tikru  mastu  uZ-
pildys   sektoriuje  rengiamas  kolektyvinis   apibendrinamo   pobtidzio   veika-
1as-„Tarybu   Lietuvos   valstietijos   istorijos   bruozai    (1940-1970)".   Be
io,  ipusejo   darbas,  kuri   drauge  su  kitomis  istaigomis   atlieka   Institutas,
rengdamas  dokumentt2  rinkin}  „Valstie€iu  tikiu  koiektyvizacija  Lietuvoje".

Zymiai  mazesnis  Instituto  bendradarbing  indelis  i  kulttirines  revoliuci-
jos   istoriografija.   P.   Zostautaite   savo   disertacijoje  ir  straipsniuose  nag-
rinejo  Vilniaus  miesto   auk5ti2ju  mokyklu  veikla   socializmo   statybos  me-
{ais 23.  Kituose  straipsniuose  autore  analizavo  ivairiu  statistiniu  duomenng
Svietimo  klausimais   patikimum?,   apzvelge  respublikos   Svietimo   liaudies
komisariato veiklos pirmuosius Zingsnius ir kitus klausimus 24.

Tarybng   Lietuvos   gyventojng   kulttirinio   lygio   kilima   issivys6iusios   so-
t`ialistines  visuomenes   salygomis  nagrineja   N.   Kastanauskaite25.  Autore

([942o2_E].95[S°m:):'Mtfa:!ravg°asLT]StRuv::ryTbsnR{ufsFokr£{iafktidr:a;S£Sx°|Cfak[i£Zsme?e;StTa#£SniLTetitfi£
vaidmuo,   parengiant   valstie€iu   tikiu   kolektyvizacija   Lietuvoje,   MADA,    1969,   t.    1(29);
E.     moIIa,     cOBx03bl    JIHTOBCKOH    ccp    8    roAbl    cTpOHTejlbcTBa    conHajlH3Ma,    rlpH6ajl-
TIIHCKI"  coBeTCKHM  peclly6jlHKaM  Tpl4;il|aTb  jleT.

23   H.11.   )I{ocTayTa  HTe,   Bblcll"e   ytle6HI]Ie   3aBe;ieHIIfl   BII/IbHroca   8   roAbl   CTPOH-

TejlbcTBa   coi|KajlH3Ma    (1940-1953   rr.),   ABT.   KaHji.   ;|Hcc.,   8„    19'6i5;    P.   Zostautaite,
Darbininku    ir    valstie€iu    parengiamieji    kursai    prie    Vilniaus    Valstybinio    universiteto
1941    ir    1`944-1950   in.,   MADA,    1963,   t.    I(14);    Vilniaus    auk§tl!jt!   mokyklu   isaugimas

:3:£sa]]iza¥oL£:[atvyobsosTSL±et#¥f!teybrn%::£sko£]s%£€I::i:%};iM9a5D_A|95]396m4m,.,ti§[]{:t6jj.£uMkuuz]£tkdt!V.

::Sis:tt°a5£]:°§'toat;s£:tyai%stakiatuesi±ie,tufyv[°ASDTA?R[,9m68rytk[u]'(2m6?¥yi°£J:¥uirosm°Tksske{Vj3ie]t:£°:4iiaT3¥ess-
komisariato   suktirimas   ir   jo   darbo   planai   1941-1942   in..   MADA,   1969,   t.   2(30).

25  H.    Ka!cTaH ayicKafiTe,   K  Btoillipocy   o   noBblmeHHH   KyJlbTypHoro   ypoB"   ,TpyAfl-

H|HxcH,  IIPHt6a7I"HCKHM  icoBeTCKHM  'peally6JIHKaM  TPH;uraTb   jleT.
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parodo,   kaip   1959-1970   in.   kilo   respublikos   pramoneje \ir   Zemes   tikyje
dirban6iu  gyventoju  kulttirinis  lygis,  aptaria  ekonominius,  socialinius  bei
politinius  veiksnius,  nulemusius  spartu.  kulttiros  kilima.  A.  Blaziene  savo
disertacijoje   nagrinejo   respublikos   koltikie€iu   ku]tfirinio   ir   techninio   ly-
gio   augima26.   Be   to,   N.   Kastanauskaite   ir  V.   Ragai§iene   yra   ra§iusios
apie  I,ietuvos TSR Valstybinio  dailes  instituto veikl? 27.

Kaip  matome,  ypa€  per  paskutinius  desimti  metL!  mtisu  istorikai  atl'i-
ko  nemaza  darba,  nu§viesdami  socializmo  suktiri'mo  lenininio  plano  svar-
biausias  grandis:  industrializacij?,  ikolektyvizacija  ir  kulttlrine  revoliucija.

Greta   su   isvardytomis   pagriridinemis   mokslinemis   kryptimis   sekto-
riuje  pla5iau  arba  siauriau  buvo  nagrineja`mi  ir  kiti  Lietuvos  istorijos  ta-
rybinio  laikotarpio klausimai.

Pirmiausia   Cia   minetina   L.   Truskos    disertacija   ir   straipsniai28,    ku-
riuose,   kriti§kai  vertinaiit   gausi?   statistine  medziaga,   atsk]eidziami   pa-
kitimai,   ivyke   Lietuvos   visuomenes   klasineje   strukttiroje   pereinamuoj.u
is kapitalizmo i socializma  laikotarpiu.                                                          \

Grupe  sektoriaus  bendradarbiif  paskelbe  straipsning  i§  Lietuvos  komjau-
nimo29   ir   profsajungng   istorijos3°    (V.   Ragai§iene,   E.   Sopa,   G.   Butkus,
V.  Kastanauskaiite,  P.  Zostautaite,  K. ,Vara§inskas,  H.  Sadzius).

26  A.       B/|axe.He,       PocT     KyjlbTypHo-TexHHqecKoro     ypoBHH     Kojlxo3HHKOB     JIHTOB-

cKofi   CCP    81947-1965   rr.   ABT.    KaHzi.   ;illcc.,    8.,1969;     A.     Blaziene,     Kai   kuring
Lietuvos    koltiking    nariu    buitis    ir   kulttira    1963  in.   duomenimis,  MADA,1965,   t.I(18);
Kulttiros-§vietimo   istaigng  vaidmuo,   keliant   Lietuvos   TSR   kaimo   darbo   Zmoning   kultririn}
1ygi   (1945-1965),   Spalio   revoliucija   ir   visuomeniniai   mokslai   Lietuvoje,   V.,   1967;   Pro-
fesinio-techninio  Lietuvos  TSR  koldkie5iu  lygio   augimas   (1952-196,5  in.),  UZ   socializmo
suktirima  Lietuvoje.

27  N.   Kastanauskaite,   V.   Ragai§iene,    Lietuvos   TSR   Valstybinis    dailes
institutas     (I.    Strukt.tira,    profilis    ir    kadrai),    MADA,    1971,    t.    3(37);    Lietuvos    TSR
Valstybinis  dailes  institutas  (2.  Studentai),  MADA,1972,  t.1 (38).

28  JI.     TpycKa,     H3MelleHIIH    KjlaccoBOH    cTpyKTypbl    o6II|ecTBa    8    JIIITBe    8    IIepHO;I

§!is:i:nEe:snbs:u:!iii:C:°kuopHs£#i#:L#a;;,(L#:±°b=AOL,j9e5]:sfc:i.!ti.iz:(B:T:)s;¥aa€y;H3.::H±?i:::Psi]:I::::bsasskuudt:F±£eejfpba#:

Visuomenes

:±g¥4=in:;it8ukY£::nz:es°mc:itai#e:sri:#rpi°TSoassm:Ltoia:{]tsg]T(:2i%]:i:l=¥:z:#tAagyfi;sf;#];i!:i:(.i224(i.:i;byn[:

trakt2:riLu!etsut:8isu`kfon#]a#uniTmu:%%gFne]tzua'c,]vo.;[|996494:_f§5|BumtefaTs:'±.'etKvaostTsnRaumsa±{:i:
t6,   Lietuvos   komjaunimo  veikla,   keliant  kaimo   darbo   jaunimo   bendro   issilavinimo   lyg!
195'9-1968    metais;    V.     Ragai§iene,    Komjaunimo-jaunimo    brigados-socialistinio
lenktyniavimo   del   komunistines   pazitiros   i   darba   pradininkai   Tarybu   Lietuvoje;   E.   S o-
p a,  Lietuvos  TSR  tarybining  tikiu  komjaunimo  veikla  socializmo  statybos  metais;   K.  V a-
r a § i n s k a s,  Lietuvos  komjaunuoliai  tarybineje  uzfronteje   1941-1944  metais;   P.    Z o s-
tauta it6,    Vilniaus   Valstybinio   universiteto   komjaunimo   organizaciju   veikla    1944-
1951   metais.

30   r.Ill a ;|x ro!c,   Hpodycolo3bl   JIHTBbl  ,nocjle  XX  cbe3;ia.   MaTepHa7II>I  no  npo6jleMaM
IIpo®icolo3iHoro   j|BHxeH'HH,    TalllKeHT,    19t64;    J|ejlTejlDHo.cTI]   n\poiSicoro8oB    JIHTBbl    8    `1956-
1`9'63  rr.,  TipyHbl  AH  JI0CP,  cepm  A,1965,  T.  2(19).

174`



Pirm?   kart?   mtisi!   istoriografijoje   kaip   atskiras   objektas   nagrinetas
nedarbo   likvidavimas   1940--1941   in.3]   bei   parodytas   Pabaltijo  .tarybiniu
respublikng   ekonominis   bendradarbiavimas  `su   kitomis   TSRS,  respubliko-
mis komunizmo  statybos  laikotarpiu 32.

Baig.iant  reikia  pabrezti,  jog  mtisi!  istorikai  nemazai  nuveike  tiek  lie-
tuviu  tarybines  istoriografijos,  tiek  burzuazines  emigrantines   istoriogra-
fijos'kritikos  srityje.

Pirmasis  darbas  apie  Lietuvos  tarybine  istoriog.rafija,  tarn  tikru  mas-
tu   aptariantis   ir   tarybinio    laikotarpio    istorijos    tyrimus,    pasirode   dar
`]955  in.33  Akad.   J.   Ziugzda   savo   straipsnyje   aptare   istoriku   uzdavinius
komunizmo  statyboje 34.

Socializmo   statybos   istorijos   klausimais   para§yta   literattira   pla6iau
vertino  A.  Gaigalaite35.  Straipsniuose,  skelbtuose  respublikineje  ir  sajun-
gil?eje  spaudoje,  autore  parode,  kaip  istirtas  vienas  ar  kitas  tarybinio  lai-
kotarpio  istorijos  klausimas,   atkreipe  tyrinetoji!   demesi  i  maziau   nagri-
netas  sritis.  Apibendrinama   darba  §ia  tema  yra   para§iusi  E.   Gri§ktinai-
te36.  A.  Jefremenka,  V.  Ragai§ielie,  P.  Zostautaite  savo  straipsniuose  ap-
Zvelge  \atskiri!   socializmo   statybos    istorijos    problemu   tyrimus37.   Taip
pat  glaustai  buvo  aptarta  Pabaltijo  respublikng  tarybinio  laikotarpio  dar-
bininku  klases  istoriografija 38.

31   I.     IIIaHxloc,    K   Bonp,o,cy   o    jlH,IQBH;iail|HiH    6eepaJ6o"Hbl   a    CioBeTciKofi    JIIITBe    8

1940-1`941  `rr.,  Hpll6aJI"fiiexHM  CoiBeTCKHM  peeny6J"Ka,M  TPHj|I|aTb  JleT.
32   r.     A.     Ill a ;I x lo,c,    E)KoiHo,MiHqecKoe   !coTpy;I,HiHqe.cTBo    peclly6JIH`K    Co,BeTCKiofi    IIPH-

6aJITHKH  ic  H'py"MH   peclly6J"KaMH   CCCP   a  illepHoj|  icTPo'HTeJlbcTBa  Ko,MiMy,HH3Ma,   AKTyaJlb-
HI>Ie   tnpo6jleMbl    HtcT.oipHH   `HallHOHajlhHoro    roicyj|aip.CTBeHHoro   lcTP`OHTeJlbcTBa   8    CCCP,    Hy-
maH6e,   1970.

33P.     H.    IIIapMaHTHc,10.     M.     IOprHHIIc,     r.     A.     KOHroxoB,     HaytlHo-Hc-

cjlenoiBaTejlbcKaiH   pa6oTa   K',cropiKiKOB   JliHTOBCKofl   CCP,   Bonpocbl   HCTopHH,    10i55,   ,Ng   9'.
34  J.    Ziugzda,    Tarybiniu    istoriku    uzdaviniai    komunizmo    statyboje,    Medziaga

Lietuvos  TSR  istorijai  destyti  XI  klaseje.
35  A.    Gaigalaite,    Lietuviu   tarybine   istoriografija,   Mokslas   Tarybu   Lietuvoje;

pa3pa6OTKa   HCTOpllH   cOH14ajlHCTHtlecKoro    H   KOMriyHHc"qecKoro   cTpOHTejlbcTBa    HCTOpllKa-
MH   JIHTOBCK0fi   CCP,   MCToPHorpa¢IIfl   coullaJIHCTHqecKoro  H   KOMMyHIICTHqecKoro   cTPoHTejlb-
{.TBa   8   CCCP,   M.,   1962;   A.   r a fi 1` a jl a fi T e,   9.   r p H in K y H a fi T e,   HCToplltlecKafl   HayKa
CoBeTCKo#  JIIITBbl   (1940-1970),  Borlpocl2I  IICTopllH,1971,  Ng  6.

36  E.   G r i 5 k a n a i t i,   Lietuvos   TSR   istorijos   socialistinio   laikotarpio   istoriografija,
Medziaga  Lietuvos  TSR  istorijai  destyti  XI  klaseje.

37  A.      E a) p eM emKo,    CoBeTc'KaH    Hc`Toipllor,paidyHfl      o6    arpap'HI>IX     npeoi6Pa30Ba",jlx

1`940+li941    IT.    H   iHaqaJle   icol|IIa'J114icTHHie'c'Ko,Ilo    cTpoHTeJlbicTBa    a    J"roBicKOH   Hope,BHe,    HPH-
6ajlT14ficKHM   CoBeTCKHM   pecny6JIHKaM   TPHj|I|aTb   +IeT;   a.   P a r a fi Ill e H e,   OcBeureHHe poCTa

;¥g:;¥aHH?H-,Te{%:KTpeact?Oho.y#°':HcflT:PyyTfl:¥'HTX;C,flHPHefg¥o6KH;HflKHc,o:eTtlcHKTa°flBCE:TfiopcK°oBrepTacg2¥¥;:::
TyipHofi   ,peBojlloI|HH   8   JliHTiBe,    ten  pat;   I.    Ill a j|,x ro c,   ocBIell|eHKe   IIipoI|eicea   cTpOHTle7Ib-
cTBa   couiHaJ"3'Ma   a  icoBeTOKOH   ;HcropllolipadyHiH   JI\HTBbl,   14icTopHorpa®HHecKHe   HocneAio,BaiHHfl
a  JCoBeTioKOH  HptH6a7I"Kie  H  iBeJlopyccHII,  P`Hra,   1972.

88  r.    Ill a j|xloc,   H3yqeHIIe   HCTopHH   coBeTCKoro   pa6oqero   KIlacca   a   IIPH6avi"ficKHX

peCiHy6J"Kaix,  HicTopll4o.rpa®Hfl  coBieT,cKoro  .pa6oqero  KJlaicca,  M.,   1,970.
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Mtisu   istorikams   tenka   prioritetas   burzuazines   emigrantines   istorio-
grafijos  kritikos  srityje.   Kovodami  pries  Lietuvos   istorijos  tarybinio   lai-
kotarpio     burzuazines     koncepcijas,    vaisingai      darbavosi     J.    Ziugzda,
H.   Sadzius39.

1§   to,   kas   pasakyta   auk§5iau,   matyti,   jog   Instituto   istorikai,   tyrine-
dami   Lietuvos   istorijos   tarybinio   laikotarpio   problematika,   atliko   nema-
Za   darba   ir  ine§e  savo   indeli  i  to`1imesne  istorijos  mokslo   raids   res.pub-
likoje.

39  J.   Ziu  gzda,   Lietuviu   tautos   istorijos   klastojimas   lietuviL!   burzuazin6je   nacio-
nalistineje   istoriografijoj.e,    Komunistas,    1946,   Nr.   3;    Apie   vien?   nacionalistini    klasto-
jim?,    Komunistas,197.0,    Nr.12:    10.14.    Xlorxzia,    I.    A.    Ha;|xloc,    JIIITOBCKaff
9MHrpaHTCKafl    HCTopHorpa¢IIH    o6    ycTaHOBjleHHH    CoBeTCKOH    Bjlac"    a    JIIITBe    8     1918~
1919   ronax,    BOHpocbl    HCTopHII,1962,    N9   2;    H.    Sadzius,    Tarybinio    laikotarpio    I,ie-
tuvos    istorijos    burzuazine    istoriografija,    MADA,    1971.    t.    3(37);    Trumpa    lietuviskujng
burzuazinit!    istorikng    emigrantu    darbu    Lietuvos    tarybinio    laikotarpio    istorijos    klausi-
mais    apzvalga,   MADA,    1972,   t.   3(40);    Burzuazines   istoriografijos   koncepciju   kritika
1940   mett2   socialistin6s   revoliucijos    Lietuvoje   klausimu,    Ideologine   kova    ir   jaunimas,
V.,     1972;     MCTopHH    JIIITBI>I     1918-1940    rr.    8    ocBell|eHHH    6ypxya3HOH    HCTopHorpadyHH,
14cTopHH  CCCP,   1972,  N9  5.
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LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS,    1973   METAI,   VILNIUS,    1974

EXEro;I,HHK  HCTOpHH  JIHTBbl,  roj|  i973,  BHjlbHloG,  1974

ISTORIJOS  INSTITUTO  VEIKLA ARCHEOLOGIJOS  SRITYJE

Archeologijos  sektoriaus  vadovas
ist. in. k. Adolfas   T a u t a v i 6 i u s

Tarybng  valdzia   1940   in.   paveldejo   gama   skurdu   palikima   kulttiros   ir
mokslg,  o  ypa6  archeologijos  srityje.  Apie  jos  anuometini  lygi  ir  padeti
byloja   tokie   faktai,   kad   pirmas   archeologas   (J.   Puzinas)   diploma   gavo
uzsienyje   1934   in.,   o   Kauno   universitete   Lietuvos   archeologija   pradeta
skaityti   tik   1935  in.   Iki   Tarybtf  valdzios   atktirimo   universitetas   paruo§e
\'os  viena  diplomuota  archeolog?   (  R.  Volkaite).  Tik   1938  in.  buvusiame
Kulttlros  muziejuje  ,buvo  irengta  pirimoji  ir  vienintele  Lietuvoje  moksli§-
kai   paruosta   archeologiiie   ekspozicija,    ir    tik   tais   pa€iais   metais   buvo
parengta   pirmoji  tipologiniu  metodu   pagrista   periodizacija  bei   apibend-
rinta   turima   medziaga.   Archeologiniai   paminklai   buvo   tyrinejami   ribo-
tai;   intensyviau  tyrineti  senuosius  kapinynus  pradeta  tik   i937-1938  in.
Per  vis?  paskutini  burzuazines  valdzios  de§imtmeti  pasirode  vos  dvi  kny-
gos  ir  keliolika  straipsnii2  Lietuvos   archeologijos  klausimais.

Tarybng  valdziai  susirtipinus  humanitariniu  mokslu  ateitimi,  jau  1940-
1941   in.  buvo  pradetas  organizuoti  mokslo  istaigng  tinklas,  ruo5iami   dar-
bo  planai,  bet  §i   darba   nutrauke   visiems    gerai    Zinomi   1941-1945   in.
jvykiai.

Karas  ir  hitlerine  okupacija  padare  dideling  nuostoliu  ir  archeologijai.
I§vadavus   respublik?,   joje   buvo   tik   3   diplomuoti   archeologai    (L.   Jab-
1onskyte,   R.   Kulikauskiene,   P.   Kulikauskas)    ir   vienas   senesnes   kartos
darbuotojas   be   pilnesnio   mokslinio   pasirengimo    (P.   Ta.rasenka).   Siam
btireliui  ir  teko  tiek  atkurti,  tiek  sukurti   Lietuvos   archeologijai  reikalin-
ga  istaigu    tinkla,   paruo§ti   kadrus,   vel    pradeti    archeologiniu  paminklng
tyrimo ir sukauptos medziagos  apibendrinimo  darba.

Specialistu  archeologu   paruosimo   problema  i§sprende  Vilniaus  Vals-
tybinis  V.  Kapsuko  universitetas,  kuris   1949-1962  in.  i§1eido  apie  50  ar-

12  Lietuvos  istorijos  metra§tis,   1973 '77



cheologt!.  Ta€iau  turejo  praeiti   dar   ne   vieneri  metai,  kad  baigusieji  su-
kauptu   daugiau   patirties   ir   Zinil!,    galetu   savaranki§kai  dirbti.   Reliant
kvalifikacij?,  daug  reik§mes  turejo  glaudtis  ry5iai  su  TSRS  Mokslng  aka-
demijos  Archeologijos  institutu  ir  jo  Leningrado  skyriumi,  taip  pat  bend-
radarbiavimas  su  didesne  patirti  turin€iais  Latvijos  ir  Estijos  respubliku
specialistais,  o  ilgainiui  ir  su  atsiktirusios  Baltarusijos  TSR  Mokslng  aka-
demijos  archeologais.  Darbo  kryp6iai  susiformuoti  padejo  TSRS  MA  ini-
ciatyva  suorganizuotos  3  konferencijos  Pabaltijo  archeologijos  klausimais
(Leningrade  1949 in.,  Taline  1951  in.  ir Vilniuje  1955 in.) .

TSRS  MA  ir  kitng  respublikng  archeologng  pagalba  ypa6  pla€iai  naudo-
jomes,   giiidami   disertacijas.   1949-1971   in.   devyni   Instituto   archeologai
apgyne  devynias  kandidatines  ir  dvi   daktarines   disertacijas.   Jng   oponen-
tais   buvo   TSRS   MA   Archeologij.os    instituto   bendradarbiai  ist.  in.   dr.
0.  Baderis,  P.  Boriskovskis,  8.  Fiodorovas,  J.  Kucharenka,  A.  Mongaitas,
M.  Rabinovi€ius,   V.   Sedovas.   Zymia   pagalb?   5ioje  srityje  yra  suteikes
Estijos TSR MA akad. H. Moora.

TSRS  MA  mokslininkai  ir  laboratorijos   padejo   respublikos   archeolo-
gams  isigyti   specializacij?,  tyrimo  metodika.   Cia  ypa€  nusipelno  ist.  in.
d-rai E.  Cernychas, M. Gerasimovas,  8.  Kol€inas.

Gausejant   archeologi!,   susidare   archeologijos   istaigtf   tinklas.   Atkur-
tame  Lietuvos  TSR  Mokslu  a,kademijos  Istorijos  insti,tute  1948  ,in.  pradejo
dirbti  pirmasis  archeologas.  Susibtirus  jng  grupelei,  1952  in.  buvo  isteigtas
archeologijos  ir  etnografijos  sektorius.  Jis  pamazu  augo,  ir   1961   in.   pa-
baigoje  i§  jo  i§siskyre  atskiras  archeologijos  sektorius  su   12  bendradar-
bil!.  Sis  Instituto  padalinys  yra  svarbiausia  ir  stambiausia  archeologijos
mokslo  !staiga  respublikoje.

Lietuvos  TSR  Kulttiros  ministerijoje  sudaryta  Muziej`t2  ir  kulttiros  pa-
minklng  apsaugos  valdyba,  o  prie  jos   1967  in.  isteigta  Moksline-metodine
kulttiros  paminklu  apsaugos  taryba.  Sios  istaigos  rtipinasi  archeologining
paminklt!  apskaita   ir  apsauga.  Kulttiros  ministerijos  Zinioje  yra   respub-
likos   muziejng   tinklas.   Respublikiniuose  Vilniaus   ir   Kauno   istorijos   mu-
ziejuose  yra  archeologijos  skyriai.  Archeologing  medziaga  kaqpia  ir  kra'5-
totyros  muziejai.  Dalis  muzieju,  kad  ir  ne  labai  pla€iai,  tiria  archeologi-
nius  paminklus.

Be  to,  Zyqut!  darba  archeologijos  srityje  atlieka  VVU  Lietuvos  istori-
jos katedra ir VVPI TSRS  istorijos katedra.

Vadinasi,     dabar    respublikos     archeologinius   paininklus   ir   radinius
tiria,  puJblikuoja  ir  propaguoja  apie  20  archeolo'gu,   dirban6it!  minetosiose
istaigose.  Apie  puss  jng  sudaro  Istorijos  instituto   archeologijlo's  sektorius,
kuriame  dabar  dirba  kvalifikuo6iausi  specialistai -2  istorijos  mokslng  dak-
tarai  ir 6 kandidatai.
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Sektoriaus   ir   visos   respublikos    archeologai    dirbo    dviem  kryptimis:
1)    tyre    archeologinius    paminklus;    2)    skelbe  ir  apibendrino  sukauptus
duomenis.

Ypa5  daug  sektorius   nuveike,  tyrinedamas   archeologinius   paminklus.
Dalis  paminklng  buvo  tiriama  kartu  su  auk§tl!ju  liiokyklt!,  muziejng  ir  Kul-
ttiros   ministerijos   archeologais.   Apie   darba   Sioje   srityje   kalba   Sie   duo-
menys.

Akmens  amziaus  stovyklas  Istorijos  institutas  tyrinejo   12  vietoviu;   i§
viso  jose   i§tirtas`daugiau    kaip    I    ha    plotas.    Vien   Sventojoje  tyrineta
11   stovykll!,  kuriose  atidengta  daugiau  kaip  0,5  ha.  Archeologijos  sekto-
rius  buvo  beveik  vienintele  istaiga,  tyrusi  Siuos  paminklus.  Tai  rodo  fak-
tas,  kad  kitos  istaigos  pokario  metais  akmens  amziaus  stovyklose  yra  i§-
tyrusios  tik  apie  750  m2.  Vadinasi,   instituto   indelis  §ioje  srityje  sudaro
daugiau  kaip  900/o.  Beveik  visu  paminkl.4  tyrinejimams  vadovavo  R.  Ri-
mantiene.

Daug  nuveikta,   tiriant   ir   Lietuvos   piliakalnius.   Institutas   atskirai   ir
kartu  su  VVU,  Moksline-metodine  kulttiros  paminklu  apsaugos  taryba  bei
Alytaus  ir  Roki§kio  kra§totyros  muziejais  tyrinejo  19  piliakalniu  ir  14  gy-
venvie€iu  piliakalniu  pa§laitese  bei  2  toliau  nuo  piliakalnitf  esan€ias  gy-
venvietes.   (Tyrinejimams  vadovavo  V.  Daugudis,  P.  Kulikauskas,  R.  Ku-
1ikauskiene,  0.   Kunciene,  A.  Merkevi€ius.)   IS  viso  piliakalniai  ir  gyven-
vietes  buvo  tiriami  24  vietovese;  i§tirta  apie  12 600  m2  ploto.  Taigi   Insti-
tuto   daliai   tenka   daugiau   kaip   du   tre5daliai   visng   respublikoje   tyrinetng
piliakalnit!   ir   apie  900/o   gyvenvie€iu.   Kasinejimai   ivairiose   vietose  buvo
nevienodos   apimties.   Sakysim,   Nemen€ines   piliakalnis   buvo   beveik   i§ti-
sai     i§tirtas,   pana§iai   kaip   ir   Ba6kininkeliu,  Norktinu  bei\ kai  kurie  kiti
smulkesni  piliakalniai.  Tuo  tarpu  daugelis  kitt!  stambiu  piliakalnil!,  kaip
Ekete,  Imbare,  yra  tik  pradeti  tyrineti  arba,  kaip,  pavyzdziui,  Auk§tadva-
ris,   beveik   ipuseti.   Be   Instituto,   piliakalnius   daugiausia   tyrineja   VVU,
o  i§  muzieju  tik  Tel5iu   kra§totyros  muziej.us  pla€iau  kasinejo  gyvenviete
prie  Paplinijo  piliakalnio.

Ne   maziau   padaryta,   tiriant   ir   laidojimo   pami.nklus.
Institutas  tyrinejo  3  pilkapynus  is  I  tflkstantme6io  pr.  in.  e.   (Kurmai-

€iai,  Kveciai,  Egli§kes).  Buvo  i§tirta   10  pilkapiu.   (Tyrinejimams  vadova-
vo   E.   Danilaite,   P.   Kulikauskas,   A.   Merkevi€ius.)

Tuo   tarpu    II-XII    a.    pilkapiu   tyrineta  31   grupe.    Institutas  i§tyre
221    pilkapi.    (Tyrinejimams   vadovavo   0.   Kunciene,    R.    Kulikauskiene,
M.  Michelbertas.)   Tai  sudaro  mazdaug  75°z'o  visu  pokario  metais  Lietuvo-
je  tyrinetng  pilkapiu,  nes  aukstosios  mokyklos  ir  muziejai  per  §i  laikotarpi
20-yje  pilkapynu  istyre  75  pilkapius.  Institutas  daugiausia  tyre  Rytt!  Lie-
tuvos  tipo  pilkapius  ir  Zymiai  maziau--Zemaitijos  pilkapynus.   Daugelis
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Sing  spar€iai  nykstan€ing   archeologining   paminklng   grupiu,   kaip,   pavyzdziui,
Akmenit!,   Kybarti§kil!,   Kapitoni§kit2,   Kurgant!  il-  kt.,  buvo   i§tirtos   i5tisai.
Ta6iau  daugumas  kitu  paminklu  tik  pradeti  tyri,neti,  i§tiriant  grupese  po
kelet?  ar  keliolika  pilkapii!.

Tyrinetus  senkapius  reikia  skirstyti  i  dvi  grupes.  Pirm?ja  grupe  suda-
ro  II-XIII  a.  senkapiai,  kuriu  lnstitutas  tyrinejo  33.   (Tyrinejimams  va-
dovavo  0.   Kunciene,   P.  Kulikauskas,   R.   Kulikauskiene,   A.   Merkevi€ius,
M.  Michelbertas,   L.   Nakaite.)   Siuose  senkapiuose   atidengtas   1281   Zmo-
gaus  kapas  bei   apie  200  Zirgu  kapl!.   Tyrinetu  paminklu  tarpe  yra  tokie
stamtbtis  objektai,  kaip   Bikavent£,   Laiving,   Nendriniu,   Palangos,   Paezerio.
Daugumas  ir  pla6iau  kasinetu   senkapiu   dar  nebaigti  tyrineti,   i§tirta   tik
j,2   dalis.

Instituto  archeologng  istirti   II--XIII   a.  senkapiai  sudaro  apie  700/o   vi-
su  pokario  metais  tyrinetu   senkapit!,   nes  kitos  istaigos   tuo  pa€iu   laiko-
tarpiu  kasinejo  dar   18  senkapit!,  kuriuose  atidenge  355  Zmoniu  kapus  ir
apie  200  Zirgu  kapu.  Ta6iau  tarp  muzieji!  tyrinetng  senkaping  yra  tik  3  pla-
tesniu   mastu   kasineti-Gintaliske,   Maudziorai   ir   Pakalni§kiai.

Antra   tyrinett!   senkaping   grupe   sudaro   velyvesni-i§   XIV-XVII   a.
Institutas  jt!  tyrinejo  37  ir  atidenge  1412  kapu.   (Tyrinejimams  vadovavo
.M.  Michel'bertas,  V.  Urbanavi6ius.)   1§  tyrinetng  §ios  grupes  senkapiu  pir-
miausia  tenka  pamineti  pla€iau  Zinoma  Rum§i§kiu  senkapi,  taip  pat  pla-
tesniu  mastu  tyrinetus  Jak§tai6it!,  Liepini§king,  Sariu,  Skrebinng  senkapius.
Ir  Cia   Instituto  tyrineti  paminklai  sudaro  75%   visng  respublikoje  tuo  pa-
€iu  metu  i5tirtu  senkapiu:  muziejai  ir  kitos  istaigos  tyrinejo  tik  16  velyvng
senkapii!,  kuriuose  i§tyre  apie  400  kapl2.  Daugumas  senkapiu  ju  kasineti
nepla€iai.   Nuodugniau   tyrineti   tik   Silelio   ir   Radikitf   senkapiai   Kauno
rajone.

Daug  laiko  ir  lesng   Institutas    paskyre  piling  teritorijoms  tyrineti.   Pla-
tesniu  mastu   padirbeta   Vilniaus   Zemutines   pilies   teritorijoje,   Traku   pu-
siasalio  ir  salos  pilyse,  mazesniu.--Klaipedos  pilyje  ir  Veliuonos  pilai€iu
teritorijoje.  Be  Instituto,  §ioje  srityje  nemazai  dirbo  Konservavimo  insti-
tuto  archeologai,  pla€iau  tyrineje  Kauno,  Liskiavos  ir  Medininku  piliu  te-
ritorijas.

Ir  pagaliau  paskutine  tyrin6tu  paminklu  grupe-su  senuoju  lietuviu
tikejimu  susijusios  vietos,  kurios  pradetos  tyrineti  tik  1970  in.  ir  intensy-
viau  ,tirtos  1971-1972  in.  Istirtas  vienas  allkakalnis;  25  vietose  tirta  apei-

giniu   akmenu   aplinka,   ie§kant   buvusiif   apeigu   pedsaku.   (Tyrinejimams
vad6vavo  V.   Urbanavi6ius.)   Ta6iau  rezultatai  §ioje  srityje  labai  kukltis,

Vadinasi,  Instituto  archeologai  tyre  beveik  200  archeologining  pamink-
lng   (25  akmens  amziaus  stovyklas,   19  piliakalniu,   16  gyvenvie€iu,  34  pil-
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kapynus,  64  senkapius,  5  pilis  ir  27  apeigines  vietas),  o  istirti  plotai  su-
daro   kelis   ha.

Sukauptai   medziagai   apibtidinti   per   maza   laiko.   Gal   trumpiausia   ir
ai§kiausia   bus   konstatavus,   kad   maziausiai   padaryta   ir   maziausiai   su-
kaupta  medziagos  is  11  ir  I  ttikstantme5io  pr.  in.  e.  ir  i§  VI-VII  in.  e.  a.

Antra  archeologijos  sektoriaus  darbo  sritis -tai  sukauptos  archeolo-
gines   medziagos,   tyrinejimng   duomenng   publikavimas   ir   apibendrinimas.
Sioje  srityje  padaryta  nemaza.  Apie  tai  byloja  5  stambesnes  knygos I,  i5
kuriu -3  kolektyvines  ir  2  monografijos.15  kolektyvining  darbu  pirmiau-
sia  tenka  pamineti  1961  in.  iisleistus  ,,Lietuvos  archeologijos  bruozus".  Ki-
tos   keturios   knygos   pasirode   pastarajame   penkmetyje.   Tai   darbai   apie
I-VII  a.  Lietuvos  pajtirio  kapinynus  ir  I---XIII  a.  prekybinius  ry§ius   bei,
remiantis  daktarinemis  disertacijomis,  paruo§tos  monografijos  apie  IX-
XII  a.  materialine  kulttira  ir  seniaiisia  kra3to  apgyvenim?.  Tuo  pa€iu  me-
tu  archeologijai  buvo  paskirti  ir  serijos  „Acta. historica  Lituanica"  keturi
sasiuviniai 2.

Be  to,   sektoriaus  bendradarbiai   paskelbe  Inrisng,  kitu   respublikng   ir  s?-
junginiuose  bei  uzsienio  moksliniuose  leidiniuose daugiau kaip 250 straips-
niu,  teziu,  mokslining  informacijng  mazdaug   150  autoriniu   lanku   apimties.

Leidyklai  yra  iteiktas  dar  vienas  stambus  kolektyvinis  darbas   -,,Lie-
tuvos  TSR   archeologijos   atlaso"  pirmoji  knyga   (paruo§e  R.   Rimantiene,
0.  Bagu§iene,  E.  Danilaite), kurioje pateikiami  duomenys  apie 800  akmens
amziaus   stovyklu;   2500   Lietuvos   laukuose   rastu   ir  muziejuose  saugomu
akmenining  kirving  bei  kaplil2;  200  bronzining  11  ir  I  ttlkstantme6io  pr.  in.  e.
dirbiniu.  Skelbiami  duomenys  leidzia  pilniau  parodyti  seniausia  Lietuvos
TSR  teritorijos   apgyvenima,  jo  raids,   atskiru  kulttirining   rei5kiniu   papli-
tim?  ir  mainus  iki  in.  e.  pradzios.

Paruo§ta  antroji  atlasd  knyga,  s\kirta  Lietuvos  piliakalniams.  Ji  duoda
fining   apie  850   respublikoje   esan5iu   ir  buvusiu   piliakalniu,   keliolika   ne-
itvirtintng  gyvenvie€iu  bei  30  feodalines  epochos  kariniu  stovyklng  itvirtini-
ml!,   kurie   daznai   vadinami   piliakalniais.   Knygoje   pateikiami   duomenys
apie  Sing  paminklng  topografine  padeti,   dydi,  btiklg,  jng  tyrinejimus,   kultti-

I   P.   Kulikauskas,   R.   Kulikauskiene,   A.   Tautavi6ius,    Lietuvos    ar-
cheologijos   bruozai,   V.,   1961,   562   p.;   Lietuvos   archeologiniai   paminklai.   Lietuvos   pa.jti-
rio   I-VII   a.   kapinynai,   V.,1968,   231   p.:   R.   Volkaite-Kulikauskien6,   Lietu-
viai   IX-XII   amziais,   V.,,1970,   296   p.;      P.     K.     PHMaHTeHe,     HaIleo7"T   H    Me3ojlHT
JIHTBbl,   8.,    1971,   203   p.;    Lietuvos    gyventojt2   prekybiniai   ry§iai    I-XIII    a.,   V.,    1972,
287  p.

2  V.   Daugudis,   Stakli§kii!   1obis,   V.,1968,   43   p.    (Acta   historica   Lituanica,11);
A.   Tautavi€ius,   Vilniaus   pilies   kokliai    (XVI-XVII   a.),   V.,1969,   48   p.    (Acta ...,
IV);    V.    Urbanavi6ius,    Rum§i§kenai    XIV-XVI    amziais,    V.,1970,    83    p.     (Ac-
ta ...,    VI);    R.     Volkaite-Kulikauskiene,     Lietuvio      kario     Zirgas,    V.,     197],
31  p.   (Acta. . . '  VII).
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rini  sluoksni,  btidingiausius  radinius.  Kartu  atitaisoma  nemaza  senesneje
literattiroje  pasitaikan6iu  netikslumng.  Zymi   dalis   duomenu   duodama   pir-
rna  karta  ir  gerokai  papildys  Zinias  apie  Lietuvos  TSR  teritorijos  apgy-
venima  in.   e.   I   ttikstantmetyje  ir  feodalines   valstybes   susidarymo   i§va-
karese.

Spausdintuose   ir   spausdinamuose    darbuose    chronologiniu    pozitiriu
api'mamas   labai    ilgas    laikotarpis-nuo   X   takstantme5io  pr.  in.   e.   iki
XVI-XVII   a.  Juose  lie6iami  ir  nagrinejami   ivairiausi   materialines  kul-
ttiros,   socialining   santykiu   raidos   ir   etnines   istorijos   klausimai,   taip   pat
gvildenamos  kai  kurios   dvasines  kulttiros  problemos.   Tai  vis  klausimai,
kurie  burzuazinio  laikotarpio  darbuose  buvo  vos  paliesti  arba  ir  i5  viso
nekelti.

Archeologng  darbuose  pagrindinis  d6mesys  skiriamas  materialinei  kul-
ttirai,   kuriai   daugiausia   duomeni2   ir  teikia   archeologine  medziaga.

Zymia  vieta   tarp   materialines   kulttiros   problemng   uzima   pagrindiniai
verslai.  Daug  naujos  medziagos  §iuo  klausimu  gauta,  tiriant  Sventosios
akmens   amziaus   stovyklas.   Turime  Zymiai   pilnesni   neolito   Zvejybos  bei
namng  tikio  vaizda,  pirmus  konki-e€ius  radinius,   patvirtinusius  Zemdirbys-
tes  uZuomazg?  velyvajame  neolite.

Jau  nuo  1953  in.  neabejojame,  kad  Zemdjrbyste  buvo  pagrindinis  vers-
las  Lietuvoje  bent   nuo   in.   e.   pradzios,  nuo  tada,  kai  paplito  geleziniai
irankiai.   Dabar   archeologu   darbuose    reiskiamos    ivairios   nuomones   del
pa€ios   Zemdirbystes   formng   atskirais   laikotarpiais,   ju   chronologijos.   Dar
neturime  ariamosios  Zemdirbystes  pradzios  ir  jos  virtimo  pagrindine  Zem-
dirbystes   forma  itikinamai  pagristos   datos,   tebesigin6ijame  del   trilaukio
pradzios   ir   isi`galejimo   datos.   Kol   kas   nieko   nebandeme   pasakyti   apie
Zemdirbystes  lokalinius  skirtumus.

Kad    galetume    apibtidinti    gyvulininkystg  ir  medzioklg.   bei  nustatyti
jif  tikini  vaidmeni,  pradejome  pla6iau  naudoti  pilia,kalniuose  ir  gyvenvie-
tese  surin`ktus  gyvuliu  kaulus.  Ta€iau,  kad  §ie  verslai  btitng  pilnai  nu§vies-
ti,   dar  labai  trtiksta   duomenng  i§  Zemaitijos  piliakalnii£.

Kitas  klausimas,  kuriam  archeologai  savo  darbuose  skyre  nemaza  vie-
tos,  yra  verslai  ir  amatai.  Daug  padirbeta,  tiriant  keramika,  tiek  lipdyta,
tiek  ir  fiesta,  taip  pat  kalvyste,  spalvotl£ju  metalt!  naudojima;  aptarti  kai
kurie  na§ystos   elementai,    papuo§alai.    Ta5iau   dar  tebeiaukia   savo   eiles
stiklo  gamybos  ``klausimas.

Nemaza  padirbeta  ir  ginklng  tyrimo --tiek  pacing  ji2  formng,  tiek  gamy-
bos  technologijos -srityje.

Zengti   pirmieji   Zingsniai,   tiriant   seniausia   statyba,   medine   architek-
ttir?,  bet  vis   dar  esame  gerokai   atsilikg,  tirdami   ankstyvojo   feodalizmo
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]aikotarpio   medines   pilis   ir  itvirtinimus.   Taip   pat  tik   pirmieji   Zingsniai
Zengti,   ir  nustatant  mtiriniu   pilii£,   mtirines   architekttiros   pradzia.

Pagaliau   nemaza   padaryta,   tiriant   mainus,   prekyba   ikifeodaliniu   ir
ankstyvojo  feodalizmo  laikotarpiu.  Turime  jau  Zy`miai  pilnesning  duomenng
apie  mainu   apimti   atskirais   laikotarpiais,   galime   kalbeti   apie   ju   vaid-
meni   tikiniame   gyvenime,   itaka   vietinei   materialinei   kulttirai   vienu   ar
kitu  laikotarpiu.

Reikia  pridurti,  kad  pastaruoju   de§imtme5iu   archeologai  vis   daugiau
demesio  skiria  ir XIV-XVI  a.  paminklams,  nes  ra§ytiniai  §altiniai  iki  pat
XVI  a.  antrosios  puses  duoda  labai  mazai  fining  apie  kaimie6iu  buiti,  o  5ie
Zmones  sudare  absoliu6ia  gyventojng  dauguma.

Savo  darbuose  archeologai  dar  nepakankamai  demesio  skyre  ir  skiria
tikslesniam  radining  ir  pastebetu  rei§kining  datavimui.

Nedaug buvo  tyrineti  ir tokie  socialiniai  procesai,  kaip  giminines  bend-
ruomenes  suirimas,  klasines  visuomenes  susidarymas.  Siems  klausimams
pilniau  nu§viesti  vis  dar  trtiksta  stambesnil2,  nuodugniai  istirtt!  pamink-
lng   medziagos.   Todel   mtisu   archeologineje   literattiroje   iki   §iol   esan6ios
periodizacijios   datos  tebera  nepagristos   faktine  medziaga,   daugiau  hipo-
tetine,s.

Gama  panasi  padetis  yra  ir  su  etnines  istorijos  klausimais.   1§  tikrujng
daugiau  demesio  jiems  pradeta  skirti  tik  po   1965  in.,  kai  buvo  sukaupta
daugiau  medziagos.

Surinkta  ir  apibendrinta  paleolito  pabaigos  ir  mezolito  _medziaga   lei-
do  paskelbti  hipotezes  apie  Zmo,nit!  atejim?  i  Lietuvos  teritorija  keliomis
bangomis  i§  pietu  ir  pietvakaring,  apie  ju  susiliejilna,  susimai§yma.  Kartu
ai§keja,  kad  anks€iau  ypa6  akcent.uota  neolite  vykusi  ugrofinu  migracija
mtist!  respublika  mazai  paliete,  kad  negalima  kalbeti  apie  kra§to  i5tisini
apgyvenima,   o   tik   apie  atskiras  ugrofinng  saleles.  Tuo  pa6iu  buvo  gau-
tas  ai§kesnis  kra§to  apgyvenimo  ir  gyventoju  vaizdas  iki   indoeuropie6i+¢
pasirodymo.

Ta5iau  dar  tebelaukia  pilniau  nu§vie€iami  substrato  ir  indoeuropie5ing
santykiai,  vient!  ir  kitt!  vaidmuo  balttf  susidaryme.`Si  spraga  vis  dar  sun-
kiai   uzpildo`ma   del   to,   kad   trtiksta   medziagos   i§   11   ir   I   ttiikstantme€io
Pr.  in.  e.

Reikia ,detaliau  istirti  ir  nusviesti  atskiru  baltl2  gen5iu  i§siskyrimo -
susidarymo   process,    atskiru    gen€iu    istorija,    tiek    i§ai§kinant   chrono-
1ogija,  tiek  nustatant  priezastis  ir  s?lygas,  nulemusias  atskiru  gen€iu  su-
siformavima.

Nemaza  padaryta,  aiskinant, Lietuvos  TSR  teritorijoje  gyvenusiu  gen-
€iu  susiliejim?  ir  lietuvii2  tautos  susidaryma.  Ta5iau  ir  Cia  Zengti  tik  pir-
mieji  Zingsniai,  sukurtos  pirmosios  hipotezes.
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Maziausiai  iki  Siol  paliesti  dvasin6s  kulttiros  klausimai -senasis me-
nas,  ornamenti'ka,  jos  simbolika,  senasis  baltu  ir  lietuvitf  tikejimas.  Sioje
srityje  apsiribota  viena  kita  mintimi, \vienu  kitu  teiginiu.

Taigi   ir   pa€il2   archeologiniu   paminklq   tyrimo   srityje,   ir   literattiroje
nagrinejami  ivairtis  klausimai  yra  maziausiai  nu§viesti,   kai  reikalas   lie-
6ia  11  ir  I  ttikstantmeti  pr.  in.  e.  ir  VI-VII  in.  e.  a.

Sektoriaus  archeologai,  tirdami  senuj.u  kra5to  gyventojng  buiti,  ju  tiki,
jau  galejo  pasinaudoti  ir  tnaudojasi  kai  kuriais  paleogeografijos,  paleobo-
tanikos  jr  zoologijos  duomenimis,  taip  pat  spektrines  ir  strukttirines  ana-
liz6s  duomenimis,  kai  reikia  tirti  metalinius  dirbinius,  kalvystg.  Labai  ri-
botai,   bet   jau   naudojamasi   kai   kuriais   antropologijos   duomenimis.   Ta-
6iau   galimybes   pasitelkti   i   pagalba   Siuos   duomenis   dar   palyginti   nedi-
deles.  Tai  atsiliepia  archeologu  i5vadoms,  teigining  pagristumui  ir  itikimu-
mui,  o  surinkta   medziaga   lieka   nepilnai  panaudota.   Todel   artimiausioje
ateityje  btitina   plesti   kaupiamos   aiitropologines   medziagos   tyrinejimus.
Ypa€  reikalingi   specialistai  sudegintt!  mirusitfjtf  palaikams   antropologi§-
kai  tirti.  Reikia  paleopatalogijos  duomenl!,  taip  pat  pilnesnii!  technologi-
nil£  duomenu   metalo,  stiklo ir keramikos  gaminiams  apibtidinti.

Taigi   negausiam   sektoriaus   archeologng   btlreliui   yra   i§kile   didziuliai
uzdaviniai,  tiriant  seni!ju  krasto  gyventojng  buitj,  materialine  kulttira,  so-
cialinius  ir  etninius  procesus  bei  kai  kuriuos  dvasines  kulttiros  rei§kinius;
kartu   btitina   daug   laiko   skirti   archeologining   palninklu   kasinejimams   ir
juos  spartinti,  nes  kaskart  vis  pla€iau  ir  spar6iau  vystomas  respublikos
transportas,   pertvarkomas    Zemes    tikis,   `statybos  vyksta   vis   didesniuose
plotuose  ir  palie€ia   daug  archeologiniu  paminkll!.



LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS,    1973   METAI,    VILNIUS,    1974

EXEroHH14K  HCTOPMH  JIHTBbl,  ro;1  1973,  BHJlbHIOC,   1974

ISTORIJOS  INSTITUTO  VEIKLA  ETNOGRAFIJOS  SRITYJE

Etnografijos  sektoriaus vado'vas
ist.  in.  k.  Vitalis   M o r k ti n a s

Etnografija -vieria   jauniausing    istorijos   mokslu   §akt!   Lietuvoje.   Jos
sekmingas  vystymasis   glaudziai  susijes  su  tarybine  santvarka  ir  brolis-
kng  respublikng   parama.

Ryskesne   etnografine  veikla   Lietuvoje   pasireiske   tik   atktirus   tarybi-
ne  santvarka.  Daugiau   kaip    per   dvide§imtj   burzuazines  valdzios  metu
§ioje  mokslo  srityje  buvo  padaryta   labai  mazai:   specialistai  nebuvo  ren-
giami,   nebuvo   sistemingai   renkama    lauko    medziaga,   neskirta   demesio
mat6rialines  kulttiros  ir  lietuviu  liaudies  buities  tyrinejimams.   Negaustis
muziejai,  kaip  Siauliu  etnografinis  „Ausra",  Kauno  Jtyl.  K.  Ciurlionio  dai-
1es  ir  kt.,   pirmiausia  rtipinosi   liaudies  memo  objekttf  ir  tautosakos  rinki-
mu.   I  buitines   paskirties   daiktus,   ypa€  tokius,   kurie  neturejo   ry§kesniu
menines   apdailos  Zymiu,   mazai  tekreipta   demesio.   Kiek  geresneje  pade-
tyje  buvo  liaudies  architekttiros  objektai,  nes  jais  domejosi  ne  vien  etno-
grafai,  bet  ir  menotyrininkai  bei  architektai.  Tuo  iaikotarpiu  surinkta  ga-
ma  daug  medziagos  apie  liaudies  papro€ius,  apeigas,  prietarus  ir  burtus.

Etnografijos   mokslas-savaranki§ka    istorijos    mokslng    5aka-buvo
pradetas   kurti   pirmaisiais   tarybiniais   metais.    1941   in.   Tarybng   valdzios
ikurtos   Mokslu   akademijos   sistemoje   buvo   isteigtas   Etnografijos   insti-
tutas,-o  Vilniaus  Valstybiniame  universitete  pradejo   darba   Etnografijos
katedra.   Lietuvos   etnografijos   mokslo   vystymesi   prasid6jo   naujas   tary-
binis   laikotarpis.    Etnografijos   mokslo   teoriniu    pagrindu  tapo  istorinis
materializmas,    kuriuo    remiantis    etnografines   problemos    nagrinejamos
istori§kai  bes,ivystan€ios   ir  sav'itarpyje    susijusios,    konkre€ioje  geografi-
neje,  socialineje  ir  etnineje  aplinkoj.e.  Vos  pradet?  darba  nutrauke  karas
ir  kelerius   metus   trukusi   hitlerine  o,kupacija.
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Jau  pirmaisiais  pokario  metais  darbas  lietuviu  etnografijos  mokslo  sri-
tyje  buvo  atnaujintas  ir  Zymiai  i§plestas.  Vel  pradejo  veikti  Etnografijos
institutas,    veliau    pervarkytas  i   archeologijos-etnografijos   sektorit!;   uni-
versitete  atkuriama  Etnografijos  katedra,  kuri  pradejo  dirbti  1944  in.  rug-
sejo  men.

Etnografijos   mokslinio   tyrimo   darbo   centru   respublikoje  tapo   Lietu-
vos  TSR  MA  Istorijos  institutas,  taip  pat  jo  Zinioje  buves  Istorijos-etno-
grafijos  muziejus.

Viena   i§   pagrindinii!  problemng   pjrmaisiais   pokario  metais  buvo  kva-
l,iifikuotu  etnografijos   sp'ecialistu   rengimas.   Sio   darbo   emesi   universiteto
Archeologijos-etnografijos  katedra,   kuri   iki   1962  in.   i5leido  67  specialis-
tus  etnografus.  Dauguma  jng  pradejo  dirbti   etnografijos  srityje  respubli-
kos  mokslo  istaigose`  ir  muziejuose.  Reikia  pazymeti,  kad  ir  po   1962  in.,
kai  buvo  panaikinta  etnografijos    specialybe,    universiteto  Lietuvos  TSR
istorijos  katedra  kasmet  specializacijos  btidu  parengia  po  2-3  etnogra-
fu,s  i§  stacionaro  studentng  ir  mazdaug  tiek  pat  i5  neakivaizdininku.

Ugdant   mokslinius    kadrus,    didelg  pagalba  respublikai  yra   suteikes
Tarybu   S?jungos   etnografijos  centras ~ TSRS   MA   N.  Mi.klucho-Ma,kla-
jaus  etnografijos  institutas.   Instituto  bendradarbiai   P.   Ku§neris,  N.   Ce-
boksarovas,  V.  Belicer,  L.  Terentjeva  ir  kt.  ilga  laika  betarpi§kai  padejo
jauniems  moksliniams  mtlsu  respublikos  etnografijos  kadrams:  vadovavo
ji!  kandidatinems  disertacijoms,  konsultavo  ivairiais  mokslinio  metodinio
pobtidzio   klausimais,   dalyvavo    respublikinese    etnografu   konferencijose,
etnografng   darbng   aptarimuose,   renge  bendras   ekspedicijas   ir  joms   vado-
vavo.   Pakanka   pasakyti,  jog  i§   14   iki   §iol   apg'intng  kandidatining   diserta-
Qijng  lietuviu  etnografijos  tematika    6-ioms  vadovavo  sajunginio  instituto
moksliniai   bendradarbiai.   1965   rri.   mokslu   kandidato   disertacija   apgyne
pirmasis  aspirantas,  parengtas   Istorijos   instituto  etnografijos  sektoriuje.
Nol.s    nuo    to    laiko    dar    4    asp.iranJiai    ir    2    moksliniai    bendradarbiai
sektoriuje   parenge   ir   sekmingai    apgyne   kandidatines    disertacijas,  ta-
€iau   ir   §iandien   tebejau€iame   nuolating   rtipestillga   sajunginio   instituto
parama.  Vienokios  ar  kitokios  pagalbos,  rengiant  mokslinius  kadrus,  esa-
me  susilauke  ir  i§  kaimynining  broli§ku  respubliku.   Savo  ruoztu   Istorijos
instituto  etnografijos   sektoriaus    moksljniai  bendradarbiai  ne  karta  yra
talkininkavg  kaimynams  bei  sajunginio  instituto  darbuotojams,  svarstant
mokslinius  darbu's,  teikdami  konsultacijas  ir  pan.  Jei  iki   1954  in.  respubL
l\ikoje   nebuvo   ne   vieno   etnografo   su   moksliniu   laipsniu,   tai`  §iuo  ,ometu
turime  vien?  mokslt!  daktara  ir  12  kandidatl!.  Vien  Istorijos  instituto  et-
nografijos   sektoriuje  i§   10  mokslining   bendradarbing  8  yra   mokslng  kandi-
datai.  Tiesa,  r9ngiant  daktaro  disertaci~jas,  nuo  kitng  istorijos  mokslo  §akng
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iki  §iol  kiek  atsiliekame,  ta5iau,  reikia  manyti,  artimiausiu  metu  ir  §ioje
srityje  bus  tarn  tikru  poslinkiu.

Svarbiausias   etnografining   fining   §altinis   yra  pats  tautos  gyvenimas,
todel   ekspedicin6s   lauko  medziagos  rinkimui   respublikos   etnografai   ski-
i.ia  daugiausia  demesio.

Nedideles   apimties,   nepla5ios   tematikos   lauko   tyrinejimus   dar   pries
antr?ji  pasaulini  kara  vykde   Siauliu   etnografinis   „Ausros"   muzi,ejus   ir
Kauno  M.  K.  Ciurlionio  dailes  muz,iejus.

Nepalyginamai  i5siplete  etnografiniai  lauko  tyrinejimai  po  karo,  kada
i  §i  darba  isijunge   ne   viena   respublikos  mokslo  istaiga  ir  organizacija.
Siuo  metu  ekspedicijas,  tir,ian€ias  lietuving  liaudies  materialines  ir  dvasi-
rie,s kul'ttiros  rei§kinius,  be  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  instituto,  §ios  moks-
1o  Sakos  centro,  rengia  Lietuvos  TSR  Istorinis-etnografinis  muziejus,  Vil-
niaus  Valstybinis  V.  Kapsuko  universitetas,  Vilniaus  Valstybinis  pedago-
g`inis   institutas,   Lietuvos    TSR    Dailes   muziejaus   ir   Kauno    Valstybinio
M.  K.  Ciurlionio  dailes  muziejaus  liaudies  memo  skyriai,  Siauling  Istorinis-
etnografinis   muziejus   „Au5ra",    Vilniaus    Inzillerinio    statybos   instituto
Lietuving   liaudies   architekttiros   katedra,   Lietuvos   TSR   Dailes   institutas,
Lietuvos  TSR  Paminklng  apsaugos  krastotyros  draugijos  Vilniaus  ir  kitu
respubl,ikos   miestng   bei   rajonu   skyriai,   grupe   rajonining   kra§totyros   mu-
ziejl!.

Trumpai   apzvelgsime   Istorijos   instituto   pokario   laikotarpiu   origani-
zuotas  ekspedicijas  ir kai  kuriuos  tyrinejimng  rezultatus 1.

1948  in.   Istorijos  instituto  pradetos  organizuoti  ekspedicijos  etnogra-
finei   lauko  medziagai  rinkti,   atsizvelgiant  i   poreikius,  buvo  trejopo   po-
btidzio:   Zvalgomosios,  mar§rutines  ir  stacionarines.

Pirmngjng   metng   etnografines   ekspedicijos   tiek   del   etnografu   mokslining
kadrng  stokos,  tiek  ir  del  to,  kad  nebuvo  ai§kios  §io  darbo  metodikos,  te-
buvo  apylinkiu  Zvalgymas  ir  atsitiktines  medziagos  rinkimas.  Pagrindinis
deinesys  buvo   skiriamas  muziejiniams   eksponatams   rinkti   ir  tautosakos
tekstams  uzra§ineti.

Lauko  tyrin6jimai  suint6nsyvejo  ir  igavo  ai§kesne  krypti  nuo   1950  in.,
por  pirmojo   Pabaltijo   etnografng   pasitarimo   Maskvoje,   kuriame   buvo   is-

I  .Rengdamas  prane§ima,   autorius  naudojosi   straipsniais:   H.   tle6oKcap oB,   9THo-
rpa¢HIIecKaH  pa6oTa  a  coBeTCKOH  HPH6ajl"Ke,  CoBeTCKaH  9THorpadyHH,   1949,  Ng  4,  P.   182-
184;   `P.    Duridulien6,    Etnografijos    mokslo    pasiekimai    Tarybu    Lietuvoje     (1940-
1957   in.),   VVU   Mokslo   darbai,   Istorija,   t.   V,1958,   p.   53-60;   A.   BKIIIHflycKafiTe,
9THorpa¢HqecKHe    IIccjleHOBaHHfl    8    JIHTBe    8    1940~1960    roziax,    CoBeTCKaH    9THorpadyHfl,
1960,   Ng   3,   p.134-138;   A.   Vy§niauskaite,   Etnografiniai   tyrinejimai   Tarybng   Lie-
tuvoje,   Mokslas   Tarybt!   Lietuvoje,   V.,1961,   p.147-156;    A.  BHIIIHflycKafiTe,  9THo-
rpadyHqec"e   9Kcne;|HullH    MHc"TyTa    HCTopHH    AH    JIHTOBCKOH    CCP    8    1948-1967    rr.,
sO   JleT,   8.,    1968,   p.   83-98;   30   jleT   JIHTOBCKOH   coBeTCKofi   9THorpa¢HH,   HPH6ajl"HCKHM
CoBeTCKI"  peclly6j"KaM  TPHAI|aTb  uieT,  8.,  1970,  p.  89-94.
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ai5kinta  moksline  tyrinejimng  motodika  bei  problematika  ir  pabreztas  bti-
tinumas  tirti  koltikines  valstietijos  buiti  bei  kulttir?.

Socialistiniai   pertvarkymai   tuo   metu   ry5kiausiai   atsispindejo   valstie-
€ing  5eimos  buityje  ir  kintan6ioje  ju  naudotng  pastatq  funkcineje  paskirtyje,
del  to,  1951  in.  Visas?junginiam  etnografng  pasitarimui  Maskvoje  priemus
atitinkama    nutarima,    pagrindinis    respublikos   etnografng   demesys   buvo
atkreiptas  i  §ias  dvi  temas.  Tuo  tikslu  buvo  pertvarkytas  ir  etnografining
ekspedicijng   darbas.

1952    in.    Tarybng    Lietuvos    etnografai    pl-a6iai    !sijunge  i   TSRS   MA
N.   Miklucho~Maklajaus    etnografijos    instituto    organizuota   kompleksine
Pa'baltijo   antropologine-etnogra`fine   ekspedicij?,   turejusia   dvejopa   tiksla:
I)   tyrineti   Pabaltijo  tautu  etnogeneze,   tautu  istorija  bei   kulttirinius  ry-
5ius  su .kaimyninemis  slavq  tautomis  ir  2)   i§tirti  socialistinius  valstie6ing
buities  ir   kulttiros   pertvarkymus   jaunose   tarybinese   Pabaltijo   respub-
likose.

Lietuvos  TSR  ivIA  Istorijos  instituto  etnografai   1950L1955  in.   atliko
stacionarinius  etnografinius  tyrinejimus   grupeje  tuo  metu   organizaciniu
ir  ekonominiu   atzvilgiu  jau  spejusiu   sustipreti   respublikos  koltikit!,   kaip
antai:   Joniskio  raj.   Kepalil!,   Bjrzu  raj.   „Tarybinio  artojo",   Kedaining  raj.
Krakiu  ir  kt.  Buvo  tiesiogiai  stebimi  ivairtis  koltikie6ing  buityje  vyke  pro-
cesai   ir   ekonomiskai   silpnesniuose   koltikiuose,   pavyzdziui,   Roki§kio   raj.
„Svyturio",   Linkuvos   raj.   Karolio   Pozelos   ir  kt.   Betarp,i5kas  kasdieninis
koltikie5ing   Seimos   buities,   darbo   ir   poilsio   stebejimas,   informatoriu   ap-
klausinejimas,   5eimos   tyrimo   anketos,   susipazinimas   su   klubt£-skaityklu,
mokyklu  ir  kitng  kulttiros  bei  §vieti,mo  istaigu  darbu  padejo  suprasti  tuos
procesus,  kurie  tuo  metu  vyko  lietuviu  valstie6ing  buityje.  Pagal  etnogra-
finiu  tyrinejimu  metodika  betarpisk.ai  stebetuose  objektuose  surinkta  me-
dziaga   leido   i5ryskinti   pradinio   kolektyvizacijos   laikotarpio   Tarybng   Lie-
tuvos  valstie€iu  buityje  vykusius  kai  kuriuos  btidingus  procesus,  nustatyti

ju  raidos  desnin`gumus.  Etnografng  uzfiksuoti  stebejimai  dave  daug  medzia-
gos  ano  meto  socialistines  staty,bos  Lietuvos  kaime  sunkumams  nu§viesti,
o  tuo  pa€iu  padejo  pa§alinti  kai  kurias  i§ry§kejusias  negeroves.  Kaip  jau
mineta,   daugiausia   demesio   §iuo   laikotarpiu   buvo   skiriama   §iuolaiikines
valstie6ing   §eimos   ir   gyvenamtfjng   na,mng   tyrinejimams.   Lygia   greta   bu,vo
fiksuojama  ir  kita  etnografine med2iaga,  atspindinti  lietuving etnines  kultti-

€8s  savitumu.s:  duomenys  apie  verslus,  tekstile,  drabuzius,  maista,  papro-clus   bei.   apeigas.   Sukaupta   medziaga   buvo   apibendrinta   keliose   mono-
grafijose   bei   daugelyje   mokslineje   spaudoje   paskelbtng   stra.ipsniu2.

2   A.    8  H Ill,H H yic K a fi T e,   JIHTOBCKaH   KipetcTbHHciKafl   ceMI]H   8   nip.o'mJloM   H   .HacT0flHeM,

MaTepHaJlbl    Bajl"ficKOH    9THonpa¢o-aH`TpoHojl'orHqecKofi    9Klcnej|HuHK     (toliau -MB9A9),
M.,1`964,    p.    66-,67;    A.     B,HmHflyciKafiTe,    CeMefiiHblfr    t6I>IT    jlHTOBCKHx    IKojlxo3HHtKoiB.
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1955-1960  in.   pla€iau  ir  giliau  buvo   tiriami   Lietuvos  valstie6iu  ma-
terialines  ir  dvasines  kulttiros  tradiciniai  bruozai,  kad  btitng  galima  isai5-
kinti  ju  etning  specifik?,  nustatyti  atskiru  kulttiros  rei§kiniu  lokaliniu  ti-
png   ir  variantng   paplitimo   teritorijas3.

1955  in.  buvo  surengtos  dvi  reiksmingos  ekspedicijos.  Viena  dirbo  kaip
Pabalt-ijo   etnografines-antropologines    ekspedicijos   grupe   ir   mar5rutiniu
btidu  tyre  centrinius  respublikos  rajonus,  siekdama  nustatyti  etnografine
ribs  tarp  Auk5taitijos  ir  Zemaitijos.  Ji  taip  pat  aplanke  kai  kuriuos  Va-
karu   Baltarusijos   rajonus,   gyvenamus   mi§rios   tautines   sudeties   gyven-
to~ji!,   ku.r  tyrin6jo    lietuving    ir    baltarusing    materialines   kulttiros   rei§kining
taipusavio  ry§ius.   Antros   ekspedicijos   tikslas   buvo   uzfiksuoti   materiali-
nes  ir  dvasines  kulttiros  reiskinius  btisimoje  Kauno  maring  teritorijoje.  Sio-
se  ekspedicijose  kartu   dirbo   Istorinio-etnografinio   muziejaus   bendradar-
biai,  Vilniaus   Valst.    universiteto  Arclleologijos   ir  etnografijos   katedros
darbuotojai  ir  folk]oristai.

1956-1960    in.    ekspedicijos  buvo  uzsibrezusios   uzdavini   sistemingai
apimti  visa  Lietuvos  TSR  teritorij?  ir  surinkti  pagrindine  medziaga  apie
tradicine  materialing  kulttira,  taip  pat  L5eimos  ir  kalendorines  apeigas  Is-

A,BT.   ,KaH;I.   ;|Hcc.,    8.,11955;    A.     B  IImH  flycKafiTe,    Ce]MefiHI]IH    6blT   jlHTOBCKHx   KOJlxo3-
HHKOB,  CeMM  tH  ceMeHiHblH  6blT  `Kojlxo3iH`HKOB  IlpH6ajl"KII,  M.,   1962,   p.   7161;   H.  H.   8 y T-
K fl B H q Ioic,   CoBpeMeH,Hoe   jlllTOBCKoe   KpecTbH,Hiex.oe   xHJIHHle.   ABT.   KaHH.   Ii'Hic,c.,    8.,1956;
H.11.     B y T K H B iH tl ro`c,   ocHOBHble   ,THnbl   Tpaj|HI|HoiH,Horo   jl',HTOBOKoro   ,KpecTbfl'HicKor'o   xH-
urHIIljq,    Bollp;oicbl    9THIIqecKofi    HCTopHH    HapojioiB    HPH6a7I"'KII,    I,   iM.,     1©59,    p.    396-407;
H.    8.    HyHj|yJleHe,   3etMJlefleJIHe   a   JI'HTBe   8   9Hoxy   dyeolia7IH3Ma.   ABT.   KaHI|.   j|Hcc.,   8..
1'`954;    H.     a.     HyHj|yjleHe,    3e,Mjlej|ejlHe   8   JIHTBe   iB    3Hrloxy    ¢eoz|ajlH3iMa,    Ba7I"ficKI{fi
9THor`pa®HqecKKfi   ic6opHHK    (toliau-BBC),   M.,19i56,   p.   3-47;   M.    M.     rjleMxafiTe,
J|oMam'Hjljl    o6pa6oT\Ka    7IbHa    ,H    IIIepc"    a    ,ceBepo-,Bo,cToqiHblx    paHo,Hax    JIHTOBiGKofi    CCP,
MB9A9,    p.    56-61;    8.     MH7IIoic,    HHH|a    H    j|oMa'IIIHHfl    yTBapb    7IHTOB\cKIIx   KpecTbfliH    a
XIX-XX   88.   ABT.   KaHji.   jillcc.,   M.,1954;   a.   MHjlroc,   HHura   H   j|oMalllHflH   yTBapb   jlH-
TOB`cKiKx   KpecTbHH   8   XIX   H   Haqajle   XX-,88.,   BBC,   p.   Ii27-l`69;   8.    MHjllo`c,   Onl]IT   K3y-
qeHHjl   nHurri   H   ;io(Ma.IIIHeH   yTBapH   B.ocTotlHblx   71,HTciBI|eB,   MB9A9,   p.   62-65;   8.    C.    X II-
jl e H a c,    HTo"   9THorpa¢HqcoKoro    113yqeHIIfl   illoceJleiHHfl    H    xHJIHH|a    a    ceBepo-,BocToqHblx
pafioHax  JIHTloB,oKofi  CC,P,   ten   pat,  `p.  47-I55.31.   Butkevi6ius,   Tradiciiiiai   lietuviu   Valstie€iu   gyvenamieji   namai,1§   1ietuviu
kulttiros  istorijos   (toliau-ILKI),   t.I,  V.,1958,   p.157-173;   Lietuviu  valstie6iu  tikiniai
pastatai,  ILKI,  t.  2,  V.,   1959,  p.  236-256;  Nauji  duomenys  apie  XVIII   a.  Zemai6iu  vals-
tie€iu   pastatus,   ILKI,   t.   3,   V.,1961,   p.   33nd7;   ^`1.   Glemzaite,   Verpimo   ir   audimo

troaj€£C#P£:i±uxvfjea.]pLr¥!'z£:.je,['[£k[?[2r2:7i.L2£6ngu_]2rggY£]#fiaf|££niss,apL€::&£vTuasvaLifsetti::
t`it2    irenginiai    maistui    gaminti,    IL'KI,    t.    I,    p.    189-198;    Lietuviu    valstie€ing    maistas
XIX   a.   antroje   puseje-XX   a.   pradzioje,   ILKI,   t.   2,   p.   257-268;   M.   Mastonyte,
Zemaitijos  motert!  drabuziai  XIX  a.-XX   a.   pradzioje.   ILKI,   t.   4,   V.,   1'964,   p.   141-155;
Dztikijos  moterq  drabuziai  XIX  a.   antroje  puseje-XX   a.  pradzioje,   ILKI,  t.  3,  p.   173-
189;     M.    MacTOHHTe,    JIHTOBCKaH    xeHCKafl     oj|ex;|a    8    XIX-Haqa7Ie    XX    8.    ABT.
KaHA.    flHcc.,1967;    G.    Niunkiene,    Seniausias    verpimo    bridas    Lietuvoje    (Verpimas
verpstuku),   ILKI,   t.   4,   p.133-140;   A.   Vy§niauskaite,   Lietuviq   Seimos   turtiniai
santykiai   XIX`   a.-XX   a.   pirmaisiais    de§imtme€iais,    ILKI,   t.    I,    p.    260-269;    Lopsiai
ir   kitos   vai`kng    auginimo   priemones,    ILKI,   t.   2,   p.   300-309;    Lietuviu   tarybine   etno-
grafija  dabarties  uzdaviniu  §viesoje,  ILKI,  t.  4,  p.  5-14.
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torijos   instituto   etnografijos   sektoriaus   uzplanuotam   pirmam   apibendri-
namo  pobtidzio  darbui -„Lietuviu  etnografijos  bruozai".                ''

1961-1965  in.  ekspediciju  btidingas  bruozas  yra  kelerius  metus  i5  ei-
les  tuose  pa6iuose  objektuose   (Varenos   raj.   Pir6iupio  kol.,   Roki§kio  raj.
`Juodupes   vilnoning   audinit!   fabrike   „Nemunas"   ir   Traku   raj.   Grigi§king
bandomajame  popieriaus  kombinate)   vykdomi   staci6nariniai  etnosociolo-
ginio  pobtidzio  tyrinejimai 4.  Be  to,  5iuo  I,aikotarpiu  buvo  pakartotinai  ti-
riama  kaimo  gyventojif  buitis  anks6iau  tyrinetuose  objektuose  ir  visapu-
si§kai  tyrinejamos  respublikos  teritorijos  atskiros`  dalys.  Siuo  metu  inten-
syviai  tiriami  kaimu  amatai 5  bei  5eimos  jr  kalendorines  apeigos 6.1965m.
buvo   pradeti  sistemingi   Zemes  tikio   darbininkng  buities   Lietuvoje   1919-
1940  in.  tyrinejimai,  trukg  ketverius  metus7.

1966-1971   in.   pagrindinis  etnografijos  sektoriaus   demesys  buvo  su-
telktas  i  „Lietuvos  etnografinio   atlaso"   pirmos   dalies  rengima.   Sis   dar-
bas  yra  dalis  „Pabaltijo  etnografinio  atlaso",  kuri  rengia  vistf  triju  Pa-
baltijo    respubliki2    mokslininkai,    vadovaujami    TSRS    MA    Etnografijos
instituto.

Vykdant  atlaso  programa,  per  6  lauko  tyrinejimu  sezonus  buvo  siste-
mingai   mar§rutiniu   btidu   tiriama   visa   Lietuvos   TSR   teritorija.   Rinkta
trijl!   pagrindining   temng   medziaga:   Zemdirbystes   irankiai,   gyvenvietes   ir

4  8.      KyJIHKay.,cKeHe,    HeKOTopl]Ie    Bollpocbl    co3z|aHHH    HOBI]Ix    ceMefi    8    KO,gx03e

IlHpqroI"C    (BapeHCKHH   p-H,   JIHT.   CCP),   HCTopHfl.   KOHdyepeHI|Hfl   Mo/IOAblx yqeHblx, HOCBfl-

#.eHKaufl]:i-:euT%rok£Ce°nB:TCKv°afire#oHSTB:[ij.]6pTr[€9£u;foHHko(fe%%f:rkigfiEHasflo°dB}to::6S'pfi.io9°r=?3:
liucija   ir  visuomeniniai   mokslai   Lietuvoje,   V.,1967,   p,   225-228;   A.   j|aHHjlHycKac,

¥HPx°6HH£¥Bb:I,92TOH°HrepT?a:i:e[C5{6°8r;°A¥3B-qae:H£H[£¥auT:PkHa.Hs:HE°tfinog¥gfbjTn¥8bkxnap.°LM£:[t¥`i:gHmb:=st3ak6u°]=
tiros  tyrimas  1966-1969 metais,  Archeologiniai ir etnografiniai tyriliejimai Lietuvoje 1968,-
1969   metais,   V.,   1970;   Siaures   rytu   Lietuvos   pramones   darbininktf   materialine   kulttira,
V.,1970;    P.    MepKeHe,    BblT    pa6o"x    rpHrHnlcKoro    OHblTHo-6yMaxHoro    KOM6HHaTa
81925-1965   rr.   ABT.   KaHj|.   jiHcc.,   8.,1966;        R.Merkiene,GrigiskiuBandomojopo-
rJieriaus   kombinato   darbininku   bujtis   ir   kulttira.   Straipsniai   I.ietuvos   TSR   MA   darbuo-
se,    A    serija    (toliau-MADA):     1965,    t.    I(18),    p.    135-156;    ten    pat,    p.    157-170;
1966,   t.I(20),   p.121-140;    1966,   t.   2(21),   p.   243~264;    1966,   t.   3(22),   p.167-183;
1'967,  t.  2(24),  p.137-156.

5  V.   Milius,    Kaimo   amatng  etnografinio  tyrinejimo  klausimu,   ILKI,  t.+3,  p.199-
214.

6  A.    Vy§niauskait6,    Laidotuving    papro€iai`   Lietuvoje   XIX    a.-XX    a.    pirmai-
siais    de5imtme€iais,    ILKI,    t.    3,    p.132-157;    A.    BHIIIHHycKafiTe,    CeMe#Hblfi    6I>IT
jlHTOBCKHx    Kojlxo3HIIKOB,    CeMbH    H    ceMefiHblH    6blT    Kojlxo3HHKOB    Hpll6ajl"KH;    P.    Mep-
KeHe,   HTorH   9THorpadyHqecKoro   113ytleHHH   ceMbH,   20   7IeT;    A.    BHmHjlycKaHTe,    He-
pa3j|ejleHHaH   ceMM   8   JIHTBe   8   Hatlajle   xx   8.,    ten   pat;    pa3BHTHe   jlHTOBCKofi   KpecTI]HH-
cKofi   ceMbH,   M.,1964;   A.   Vy5niauskaite,   Lietuviu   §eimos   tradicijos,   V.,1967.

7  V.    Morktinas,   Lietuvos   Zemes   tikio   darbininku   sudetis   ir   i§sid6stymas   bur-
Zuazijos   valdymo   metais,   MADA,    1967,   t.   3(25),   p.   95-Ill;    Zem6s   tikio   darbininkng
samdymo  papro6iai  Lietuvoje  1919-1940  in.,  ten  pat,  p.Ill-122.    8.   MopKyHac,    BI]IT
cejlbcKoxo3jlHCTBeHHblx    pa6oqHx    8    JIHTBe   a    1919-1940    rr.    ABT.    KaHH.    ;|Hcc.,    8.    1968.
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pastatai,  drabuziai8.  Siame  darbe  taip  pat  dalyvavo  Vilniaus  Valst.  uni-
versiteto  Lietuvos  TSR  istorijos  katedra.

Pastaruoju  laikotarpiu,  be to, buvo  prade`ti  etnografiniai  Lietuvos  mies-
tng  pramones  darbininku  buities,  sausumos  susisiekimo  priemonii£,  puodi-
ninkystes,  gyvulininkystes,  valstie6ing  baldu,  maltinu,  mi§kng  verslu  ir  kai
kuring  kitng  temng  tyrinejimai.   Dalis  j.u  uzbaigti 9,  kiti   dar  tesiami 10.

Per  24  metus,  atliekant  lauko  tyriiiejimus,   Istorijos  institute  susikau-
pe  gausus  etnografijos    archyvas,   be   kurio    nebtitu   imanomas   gilesnis
mokslinio  tyrimo  darbas.  Siuo  metu  sektoriuje  yra  fototeka  su  40000  ne-
gatyvu  ir  pozityvng,   filmoteka   su  keliais   ekspedicijose   nufilmuotais   etno-
grafiniais  siuzetais,  XIX  a.  pab'aigos-XX  a.  pradzios  architekttiros,  dra-
buzii!,   audiniu,   Zemdirbystes,   Zvejybos,   amatininkng   darbo   iranking,   baldu
ir  kitu  pie§in,iu  bei  breziniu  apie  11000  vienetng,  taip  pat  ivairit!  etnogra-
fining  tautotyriniu  aprasq  apie  30 000  vienetu.  Dali  archyvo  medziagos  su-
daro   korespondentu    atsakai   i    sektoriaus    i§platintas  ivairaus  pobtidzio
etnografines  anketas  ir  klausimi!  lapus,  kuriu  iki  5iol  sektorius  yra  paren-
ges   40.   Pastaruoju    metu    nemazai    vertingos    apra§omosios    medziagos
ivairiomis  temomis  sektorius  gauna  i§  Lietuvos  TSR  Paminklu  apsaugos
ir  kra§totyros.  draugijos  atskiru  nariu  bei  btireling.

Didele   dalis   sektoriuje   sukauptos   medziagos   jau   §iandien   yra   nepa-
kartojami   istorines  vertes   dokumentai,   nes   nemaza   objektu,   kurie   savo
metu  buvo  nufotografupti,  nupiesti  ar  apra§yti,  jau  nebera.  Si  medziaga
ateityje  pasitarnaus   ivairiu   laikotarpiu  Lietuvos  valstie€iu  ir  darbininku
buities  ir  kulttiros  tyrinejimams.

Sudarinejamas  sektor.iuje  sukauptos  etnografines  medziagos  katalogas.
Savaime   suprantama,  ir  respublikos   aukstujt!   mokyklu  bei  muzieju,

rengusiu    etnografines    ekspedicijas,    fondus    taip    pat    papilde  vertinga
mokslui  medziaga.  Visa  tai  reikia  traktuoti  kaip  svarbu  mtisu  etnografl£
pasiekima.  Matyt,  ir  ateityje  etnografines  lauko  medziagos  rinkimui  teks
skirti  ne  mazesni,  o  gal  net  ir  didesni  demesi,  ieskant  efektyvesnit!  darbo

81.   B utkevi€iu s,   Istorijos   instituto   etnografines   ekspedicijos,   Lietuvos   istorijos
metra§tis,  1971  metai,  V.,  1971,  p.  193~196.

9  J.   Kudirka,  Lietuvos  puodziu  dirbiniai  XIX  a.   pabaigoje-XX   a.,  MADA,196.9,
I.  3(31),  p.  75--90;  Lietuvos  puodziu  dirbining  puo5yba  XIX  a.  pabaigoje-XX  a.,  ten  pat,
P.  9l-1o6;   Ioo3ac  Ky;|Hp Ka,   roHtlapcTBo  8  JIHTBe   (KOHeu  XIX  B.-XX  a.).  ABT.  KaHIi.
+iHcc.,  8.,  1969.]°  A.  D a n i I i a u s k a s,  Kauno  proletaru  gyvenamosios  patalpos  XIX-XX  amziais,
MADA,   1969,   t.   3(31);   Lietuvos   pramones   darbininku   drabuziai   XX   a.,   Archeologiniai
ir  etnografiniai  tyrin6jimai  Lietuvoje  1971  ir  1972  metais,  V.,1'972   (toliau-AETL  1971-
1972),    p.163-167;     J.     Laniauskaite,     Pakinktai    darbiniuose    ratuose    Lietuvo-
je  XIX   a.   pabaigoje-XX   a.   pradzioje,   ten   pat,   p.131-141;    R.    Merkiene,   Lietu-
vos   valstie6iu   tvartng    jungimo    su    kitomis    patalpomis    raida    1872-1940    in.,    MADA,
1971,    t.1(35);    A.    Andriuskevi5ius,    I.entines   kedes    su    atlo§ais,    AETL    1971-
1972,  p.   151-155.
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forliiu  ir  metodu,  ijungiant  i  ji  vis  platesnius  visuomenes  sluoksnius,  ke-
1iant  jng   dalyking  kvalifikacija  ir  pan.

Kaupiant  lauko  medziaga    ir   nagrinejant  atskiras  temas,   daugiausia
demesio   buvo   skiriama   lietuviu   tautos   etnines   istorijos   probl-emai,   jos
gamybinei  veiklai,   pagrindiniams  matei-ialines   kulttiros   elementams,   Sei-

Tos  ir  §eimyniniu  apeigu  raidai.  Iki  Siol  respublikos  etnografai  is  verslu
ir  amatng  istorijos   daugiau   ar  rna;,iau  yra   i§nagrineje  Zemdirbystes   isto-
rijos   Lietuvoje   nuo   seniausiu   laikng   iki  mtisi!   dienu,   naminio   audimo   ir
puodininkystes  XIX  a.  antroje  puseje-XX  a.  pradzioje  temas.  1§  valstie-
€iu  tradicines  materialines  kulttiros  istorij.os  yra  i§nagrin6tos  temos  apie
maist?   ir  namu   apyvokos   daiktus,   gyvenamuosius,   tikinius   pastatus .bei
sodybas   ir   gyvenvietes,   moterng   drabuzius.   Parengtos   monografijos   bur-
Zuazinio.Iaikotarpio    Zemes    tikio  .darbininku    materialines   kulttiros   bei
XX  a.  pirmosios  puses  kai  kuriu  periferijos  pramones  fmoning  darbininkng
buities  ir  kulttiros  klausimais.-Tyrinetos  atskiru  laikotarping  Lietuvos  kol-
1-lkie6iu   §eimos   buities   be`i   materialines   kulttiros   temos,   taip   pat   5eimos
istorines   formos   bei   tradicijng   istorija.   Seimos   tradicijng   tyrinejimai  buvo
taikomojo  pobtidzio:  ju  rezultatai  tarn  tikra  prasme  padejo  formuotis  Lie-
tuvoje  tarybinems  §eimos  tradicijoms.   Kai  kuring  ininetl!ju  temu  tyrineji-
mai  leido  respublikos  etnografams  parengti  ir   1964  in.   i§leisti  kolektyvi-
ne  monografija  „Lietuving  etnografijos  bruozai",  kuri  buvo  pirmasis  tokio
pobtidzio   apibendrinamas   darbas ]J.   Joje,   remiantis   marksistine   metodo-
logija,   pateikta    lietuvit!    valstie6ing    pagriildinitf    verslu    charakteristika,
svarbiausing  materialines  kulttiros  elementu  bei  socialines  kulttiros  vysty-
mosi   istor,ija,   pasekama    daugelio    valstietijos    materialines   ir  socialines
kulttiros  sri6iu  raida  iki  mtisu  dienu.  Sis  darbas,  kaip  ir  apybraiza  „Lie-
tuviai",     i§spausdintas    visas?junginiame    etnografiniame    daugiatomyje
„Pasaulio   tautos"  ]2,   suvaidino  tarn  tikra  vaidmeni,   supazindinant   lietu-
viu  visuomene  su  Lietuvos  etnografija,  taip  pat  tarybinius  ir  uzsienio  et-
nografus  su  lietuviu  liaudies  kulttira.  „Lietuvitf  etnografijos  bruozai"  tu-
rejo  itakos   kra§totyriniam  judejimui   Lietuvoje.   Mtisu   nuomone,   jau   pil-
nai   pribrendes   reikalas   parengti   nauja,   papildyta   ir   temati§kai   isplest?
Sios  monografijos  leidima.   1958-1972  in.  sektoriaus  ir  respublikos  etno-

'

grafai  aktyviai  dalyvavo,  leidziant  8  kolektyvin6s  monografijas  ir  straips-
niu  rinkinius.  Tai  keturi    pirmieji    tomai  „15    lietuving  kulttiros   istorijos",
„Panemuniu   dztikai",   ataskaitinit!   konferenciji!   medziaga   ir  ikt.   1963   in.
pasirode   stambi   P.   Dundulienes    monografija    „Zemdirbyste    Lietuvoje".
1967  in  buvo  i§leista  A.  Vysniauskaites  knyga   „Lietuvit!  §eimos  tradici-
jos``,   1970   in.-A.   Daniliausko   „Siaures   rytng   Lietuvos   pramones   darbi-

t]   Lietuving  etnografijos  bruozai,  V.,1964.
12   Hatpoj|bl  eBpoillefi.cKofi  `tlaic"  CCCP,  T.   11,  M.,   1'964.
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ninktf  materialine  kultdra",1971   in.-I.   Butkevi€iaus   „Lietuvos   valstie-
5iu  gyvenvietes  ir  sodybos".   1973  in.  i§  spaudos  i§eis  J.   Kudirkos  darbas
„Lietuvos  puodziai  ir  puodai".

Instituto   ir  respublikos   etnogra-fai   atlieka   dideli   darba„   parengiant  ir
leidziant    LTSR    Paminklng    apsaugos    ir   kra5totyros   draugijos  leidinius,
gausiai   bendradarbiauja   respublikos,   visos   Tarybng   Sajungos   ir  uzsienio
mokslineje  periodikoje.   Vien   sektoriaus   bendradarbiai   ivairiuose   respub-
likos,  visasajunginiuose  bei  uzsienio  moksliniuose  leidiniuose  yra  paskel-
be  daugiau  kaip  400  straipsning.

Nuolat  ple€iasi  ir  tvirteja  mtisu.  ir  kittf  broli§kt2  respublikt2  etnografu
bendradarbiavimas   ir  draugyste.   Tai  pats   patikimiausias   laidas,   kad  vis
dides  ir  Lietuvos  TSR  etnografng   indelis  i  bendr?   mtisng   didziosios  Tevy-
nes  mokslo  pasiekimu  lobyna.

13  Lietuvos  istorijos  metra§tis,   1973





LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS,    197`3    METAI,    VILNIUS,    1974

EXEro;|HHK  HCTOpHH  jlHTBbl,  roj|  ig73,  BHuibHloc,  1974

LIETUVOS  MENO  ISTORIJOS  TYRINEJIMAI

Menotyros sektoriaus vadovas
memo in. k.  Markas   P e t u c h a u s k a s

Menotyros  sektorius  buvo  isteigtas   1967  in.,  remiantis   anks6iau  susi-
{ormavusia  nedidele   (2-3  bendradarbiai)   menotyros  grupe.   1§  pat  pra-
dzing  Cia   susikloste  dvi   pagrindines   specialybes -dailetyra   ir  teatrologi-
ja,  veliau  atsirado  ir  kinotyros  pradmenys.  Siuo  metu  sektoriu  sudaro  a§-
tuoni  moksliniai  bendradarbiai.

Menotyros   sektorius -tai   pirmas    Lietuvoje   mokslininkng   kolektyvas,
sukurtas  nacionalinio  memo  istorijos  problemoms  nagrineti.  Todel  supran-
tama,  kad  tokio  mokslinio  organizacinio  padalinio  atsiradimas-svarbus
ivykis   respublikos   meno  ,mokslu   istorijoje.   Suburti   meno   istorikif   kolek-
tyva  buvo  itin  sunku,  pareikalavo  nemazai  laiko:  meno  istorikt2  specialy-
bii!,  sudariusing  sektoril!,  Lietuvoje  is  esmes  iki  Siol  nebuvo  ruo§iama   (tik
neseniai   pradeta   ruo§ti   dailetyrininkus,   teatrologai   ir   kinotyrininkai   ne-
ruo§iami  ir  dabar).  Tad   atliktas  nemazas  darbas,  keliant  moksliniu  kad-
rng   kvalifikacija   (o   daznai  juos   ir  perkvalifikuojant).   Ai5ku,   tai   pareika-
1avo  nemazai  laiko.  Dabar  turime  7  mokslo  kandidatus   (i§  8  bendradar-
bii£),  is  kurii!  6  apgyne  kandidatines  disertacijas,  dirbdami  Istorijos  insti-
tute.  Dar  du  memo  mokslng  kandidatai  buvo  paruo§ti   lnstituto   aspirantti-
roje   (jie   sektoriuje  nedirba).   Taigi   menotyros   sektoriuje   §iuo   metu   yra
didziausias    respublikoje    teatrologijos    ir    dailetyros   specialybiu   mokslu
kandidatt!  btirys.   Dailetyros   srityje   dirba   meno   in.   kandidatai   I.   Korsa-
kaite,  A.  Valiu§kevi€itit6,  A.  Savickas,  filol.  in.  k.   I.  Kostkevi5itite,  teatro-
logijos  srityje-M.  Malciene,  memo  in.  kandidatai  V.  Mazeika,  A.  Veng-
ris,  M.  Petuchauskas.

Be  kadrng  rengimo,  kitas  svarbus  uzdaviny-s  buvo  kaupti  XX  a.   Iietu-
vit!  dailes,  teatro,  kino  istor,ijos  medziaga  ir,  ja  remiantis,  ruo§ti  pirmuo-
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sius  menotyros  darbus,  is  marksistiniu  pozicijng  vertinant-labai  daznai
pirmakart-meninio   palikimo   ir  5iuolaikinio  memo  raidos   klausimus.

Pirmieji   teatrologLf   moksliniai   straipsniai   buvo   skirti   kolektyviniams
darbams,   ruo§iamiems   Istorijos   instituto   arba  jam   dalyvaujant   (,,Lietu-
ving   teatro"   skyriai   „Lietuvos   TSR   istorijos"    Ill   tome]).   Septintajame
de5imtmetyje   Instituto   menotyrininkai   atliko   dideli   darb?:   jie  buvo   pir-
mL!ju  §alyje  daugianaciollalinio  tarybinio  teatro  §e5ing  tomu  ir  kino  ketu-
ring   tomu   akademining   istoriju   bendraautoriai.   Daugiau   kaiip   desimtmeti
trukgs   5iLf   darbu  ruo§imas   tapo   didele  internacionaline   daugiatau6io  ko-
lekty\,ro   sistemingo   mokslinio   bendradarbiavimo   mokykla.   TSRS   Kultti-
ros   ministerij.os    Memo    istorijos    instituto    kartu   su   broli§kng    respubliku
Mo'kslng   akademiju   atstovais   organizuotuose   svarstymuose    (Cia   aktyviai
dalyvavo   ir   mtisu   teatrologai,   kinotyrininkai)   `i5sikristalizavo   bendri   ta-
rybining  tautng  teatro  ir  kino  nu5vietimo  principai,  buvo  sprendziama  daug
gin5ytinng  ir  neai§king  klausiml2,  kurie  liete  tiek  atskiras  menines  kulttiras,
tiek  ir  daugianacionalinio  teatro  bei  kino  raids.  Tad  bendrieji  §e§iatomes
ir  keturtomes  istoriju  skyriai   para§yti,  remiantis  respublikos  menotyrinin-
kng  pateikta  medziaga  ir  istorinemis  estetinemis  koncepcijomis.

Ruo§iant  5esiatomiui  lietuviu  teatro  prospekta  ir  skyrius,  buvo  pirma-
hart  gvildenama  nemaza  sudetingng  nacionalinio  scenos  memo  raidos  pro-
blemu.  Antai  profesionalaus  teatro  pradzios  klausimas,  ir  ankstesniais  me-
tais  keles  ivairiu  nuomoniu,  buvo   sprendziamas,   pasitelkus   daug  naujos
medziagos,   i§  dalies   apie   1918-1919  in.  Vilniaus  teatrini   gyvenima,  ta-
rybines  vyriausybes  pagalb?,   formuojant  i5   pusiau  megeji5kng  trupii2,  vi-
su   pirma  J.   Vai6kaus   „Skrajojamojo   teatro``,   valstybini   profesionalng  lie-
tuviu  teatra.   Ir  anks6iau   Zymtis  Ill.eno  veikejai   (Vaizgantas,   8.   Sruoga,
8.  DaLiguvietis)   is  esmes  teisingai  profesionalaus  teatro  pradzia  siejo  su
1919   in.,   kai   pradejo   veikti   pirmosios   stabilios   profesionaliai   paruo§tng
aktoring   trupes.   Ta6iau   buvo   pla€iai   paplitusi   ir   nuolnone,   kad   pirmasis
lietuving    profesionalus    teatras    esa.s    dabartinis    Kauno    dramos   teatras,
1920   in.   Dramos   vaidyklos   pavadinimu   isteigtas   Lietuviu   memo   ktireju
draugijos  iniciatyva.

Minetajame  §e§iatomyje,   „Lietuvos   TSR   istorijos"   Ill   tome  ir  kitose
publikacijose  menotyros  sektoriaus  teatrologai,   surinke  daug  medziagos,
pateike   nauja   5io   kl®usimo   koncepcija2.    Nuikelg   profesionalaus   teatro
pradzia  i   1918-1919  in.,  jie  parode  ry§kng   Spalio  ir  proletarines  revoliu-
cijos  Lietuvoje  vaidmeni,  formuojant  lietuviLf  profesionalng  teatra,  remian-

i   I.    Aleksaite,    Lietuvitf    teatras    ir    muzika,    Lietuvos    TSR    istorija,    t.Ill,    V.,
19`65.

2   Zr.    ten    pat;     H.    AuieKcaFUITe,    JIHTOBCKIIfl    TeaTp,    HCToPHfl    coBeTCKoro    ApaMa-

T14qecKoro  TeaTpa,  T.   I,  M.,   1966.

.,96



tis  tuo  metu  labiausiai  paruo§ta  profesionaliu  pozitiriu  J.  Vai€kaus  trupe
(„Skrajojamojo  teatro"  branduoli   pirmakart  lietuviif  teatro  istorijoje  su-
dare  nebe  megejai,   o   aktoriai   profesionalai,  baige  pirmaja   profesionali4
lietuvii!  dramos  studij?,  ikurta  J.  Vai€kaus  dar  1916  in.  Peterburge).  Tarp
kitko,  Ikaip  tik  ji  veliau  sudare  ir  Kauno  Valstybes  teatro  dramos  trupes
bfanduoli,   daugeliui   metu   i   prieki   iiulemdama   jos   ktiryba.

1966~1971   in.   i§leistame   5e5iatomyje   teko   spresti   ir  kitas   nelengvas
problemas.  Pavyzdziui,  'pirm?kart  bandyta  duoti  hitlerines  okupacij.os  lai-
kotarpio  teatro  ktirybos  vertinim?,  i§ry§kinant  pazanging  ir  reakciniu  jegu
kov?.  Oku,ipacijos  ir  pirimojo  pokario   de5imtme€io  lietuving  teatro  traktavi-
mas   susilauke   pritarimo   daugianacionaliniame  teatrologng   I-orume  Mask-
voje  ir  iejo  i  Se§iatomi 3.   Paskutiniaine-5e5tajame-tome  pateikta   lie-
tuviu  dramos  teatro  raida   1953-.1967  in.,  i§ry§kintas  ,mtisu  scenos  memo
pakilimas,   naujas   teatru   ktirybinitf   braizi}   ir  meniniif   individualybiif   su-
klestejimas,  susijes  su  bendrais  esminiais  poslilikiais  tarybiniame  mene4.

Tad  nors  ir  labai  glausta   (o  redaguojant  dar  labiau  sutrumpinta),  vis
delto  buvo   pateikta   pirmoji   profesionalaus   iietuving   dramos   teatro,   ypa6
tarybinio   laikotarpio,   apybraiza.   Itin   svarbu   tai,   kad   su   ja   susipazino
jau  visas?junginis  skaitytojas.

Laukiame  pasirodant  ir  antrojo-ketvirtojo  kino  istorijos  tomu.  Juose,
taip  pat  M.  Malcienes  „Lietuviu  kino  istorijos  apybraizoj.e",  pirmame  to-
kios   apimties   apibendrinamajame   darbe,   surinkta   ir  susisteminta   archy-
vilie,   spausdinta,   bibliografine,    filmografine   bei    iliustracine   medziaga,
kuri  leido  nustatyti  mtisng  kino  memo  raidos  periodizacij?,  nusviesti  atski-
rus  jos  laikotarpius  ir  ju  ypatumus.   Pirmiausia,  i§  marksistines  metodo-
1ogijos   pozicijtf   ivertintas   burzuazinio   laikotarpio   kinematografinis   pali-
kimas.  Antra,  nu§viestos  tai.ybines  vyriausybes  9rganizacines  priemones,
1919   in.   ikuriant  Vilniuje  kinematografijos   centr?,   to   meto   repertuarine
politika,  kinofikacijos  problemos,  Tarybt£  Rusijos  parama  filmais  bei  kva-
lifikuotais  kinofikatoring  kad-rais.   Istirti  pirmieji. lietuviu  kino  memo  Zings-
niai   1940-1941   in.,  taip   pat  nustatyti  ir  i§nagrineti  tolesni   meninio  bei
doku`mentinio  kinematografo  raidos  etapai,  pradedant  piriiiaisiais  pokario
metais   ir   baigiant   1970   in.   Tyrinejant   lietuviif   tarybini   kinematograf?,
nu5viestas   kitng   respublikng   studijng,   rusng   tarybining   kino   meistru   indelis

i  Lietuvos  kino  mena.   Isryskinti   lietuviu  ir  daugianacionalinio  tarybinio
kino   meno   ry§iai,   nacionalinio   savitumo   ir   internacionalizmo   aprai§kos
Lietuvos   kino   studijos   filmuose,   ivairiu  meno   Sakl£ -1iterattiros,   teatro,

3M.      IIeTyxaycKac,     dlKTOBicKH#     TeaTP, HCTopiHfl     coBeTGK`oro     ||ipaMaTKqecKoro

TeaTpa,  T.  4,  M.,   1968;  T.  5,  M.,   1969.
4   A.    r,Kp;i3Kfly,c`KafrTe,    8.    Ma2KefiKa,   JIHTOBGKHi+.   TeaTp,       ten   Pat,    T.  6,M..,

1,971.
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dailes   ir  muzikos -integracijos   procesas   lietuvi§kame   kine,   besiremian-
tis  sintetine  kino  meno  prigimtimi,  taip  pat  tradicijt2  ir  novatori§kumo  bei
ktirybinio  proceso  kolektyvi§kumo   principais.

Teatro  ir  kino  raidos  klausimai  gvildenami  ir  skyriuose  „Dramos  teat-
ras``,  ,,Kinas``,  „Muzika  ir  muzikinis  teatras",  skirtuose  „Lietuvos  TSR  is-
torijos"   IV  t.,  kuris  baigtas  ruo§ti  spaudai.  Lietuvit!  tarybinio  teatro  for-
mavimosi   1940-1941   in.,  kino  meno  i§takl2,   lietuvil!  operos  libreto  ir  lie-
tuving   literattiros   inscenizacijos   Akaderfuiniame   dramos   teatre   problemos,
lietuviu   tapybos   bruozai   pirmuoju   pokario   desimtme€iu,   lietuviu   tarybi-
nes   lak§tines  ir  iliustracines   grafikos   raida   1956--1964   in.,   taip   pat   kai
kurie  estetines   minties   bruozai   pastaruoju   de§imtme5iu   gvildenami   kny-
goje   „Tarybinio   meno   keliu".   Siame   sektoriaus   leidinyje,   skirtame  vaiz-
duojamojo   meno,   teatro   ir   kino   tarybinio   laikotarpio   raidai,   siekta   ap-
Zvelgti   kai   kuriuos   svarbesnius   jos   etapus,   ilgeliau   apsistojus   prie   vie-
nos  ar  kitos  meno  5akos  bei  Zanro  vystymosi  svarbesnit!  momentt! 5.

Kartu    su    Lietuvos    TSR   Liaudies    meno    rtimais    i§leistoje   knygoje
„Teatrines  minties  pedsakais"  bandoma  pirm?  karta  supazindinti  lietuvii!
skaitytoja  su  XX  a.  pasaulio  ir  tarybin6s  teatrines  estetines  minties  reiks-
mingesniais  paminklais,  taip  pat  stambiausiu  lietuvit!  rezisieriu  teatrine-
mis   pazitiromis 6.

Minetieji   darbai  kartu  su  kitomis  respublikos  teatrologng  knygomis  i§
dalies   ruo§e   dirv?   ir   lietuving   profesioiialaus   teatro   istorijai,   kurios   pir-
mieji   tomai   ren,giami   §iame   penkmetyje.   Teatro   istoriku   grupe   paruo§e
visos  5ios  istorijos  prospekta,  kuriame  duota  ikitarybinio  ir  tarybinio  lai-
kotarpiu  scenos  memo  pletotes  periodizacija,  i§skirti  pagrindiniai  jos  eta-
pai,   suformuluotos   svarbiausios   idejines   estetines   tendencijos   (prospek-
to   dramos   teatro   skyring   autoriai--M.   Petuchauskas,   A.   Vengris,   muzi:.
kos-V.  Mazeika,  A.  Ruzgaite).

Atsizvelgiant  i  svarbiausius  profesionalaus  teatro  raidos  laikotarpius,
planuojama  paruo§ti  du  ikitarybinio  ir  du  tarybinio  teatro  tomus,  apiman-
€ius  trumps  megejisko  teatro  kelio  apzvalga  ir  1918-1929  in.   (pir,masis),
1929-1940  in.   (antrasis),1940-1956  in.   (tre€iasis),   §iuolaikini   lietuviu
teatra   1956-1970  in.   (ketvirtasis).   Kadangi  teatrologng  yra   nedaug,   da-
bartiniu  metu  galime  dirbti,  ruo5dami  tik  du  §io  leidinio  tomus -pirm?ji
(1918-1929  in.)   ir  tre€i?ji   (1940~1956  in.).   Cia  jau   atliktas  tarn  tikras
darbas,  ypa€  vertinant  J.  Vai6kaus  trupg,,  Tevynes  karo  ir  pirmojo  pokario
de§imtme€io   teatro   veiklos   etapus.   Tikimasi   5iame   peiikmetyje   uzbaigti
pirm?ji  ikitarybini  ir  pirm?ji  tarybini  tomus.  Anks€iau  sektoriuje  dirbusi

515   1ietuviu   kulttiros   istorijos    (Tarybinio   meno   keliu),   t.   5,   atsak.   red.   M.   Petu-
chauskas,  V.,   19'6i8.

6  Teatrines  minties  pedsakais,  sudare  ir  redagavo  A.  Vengris,  V.,  1969.

98



filol.  in.  dr.  V.  Zaborskaite  tyrinejo  feodalizmo  epochos  lietuviu  teatra  ir
iki   1974  in.   Zada    paruo5ti    spaudai    monografij?    ,,Lietuvos    mokyklinis
teatras".

Sektoriaus   dailetyrininkai  tyrineja   ivairiu  XX   a.   Iietuviu   dailes   §aku
raids   ir  ypatumus,   nacionalinio    dailes    savitumo    klausimus.   Stambesni
moksliniai   darbai,   sudarg   apgintng   kandidatinit2   disertaciju   pagrind?,   i§-
ejo  atskiromis  knygomis.

Monografija  „Kauno  memo  mokykla"  skirta  svarbiausiam  lietuviu  dai-
les  Zidiniui  burzuazijos  valdymo   laikotarpiu7.   Jos   autore  A.   Valiu§kevi-
€itite  pirma  kart?  i§samiai  nu§viete  Sios  mokyklos  istorij?,  strukttiros  bei
krypties  klausimus,  parode  jos  pedagogines  ir  ktirybines  veiklos  reik§me
lietuviu  kulttirai,  susiejo  pazangias  mokyklos  tradicijas  su  tarybines  dai-
les  pletote.

I.   Korsakait6s   studijoje   „Gyvybinga   grafikos   tradicija"    pla€iai   ap-
Zvelgiama  XX  a.  Iietuviu  grafika   ir  nagrinejama   liaudies  ktirybos  tradi-
cijng  problema 8.   Knygoje  atskleidziama  bendra   istorine  minett!ju  tradici-
jng  raida  lietuviu  grafikoje,  tos  raidos  ypatumai,  taip  pat  parodoma,  kaip
skirtingai    liaudies    ,meno   poveikis    transformavosi    atskiru    grafiku    kti-
ryboje.   Ypa6   daug   vietos   skiriama   lietuviu   tarybinei   grafikai,   kurioje
liaudies  memo  tradicijos  nepaprastai  i5si§akojo  ir  tapo  vienu  svarbiausiu
jos  nacionalinio  savitumo  veiksniu.  Pastarasis  bruozas  nuolat  konstatuo-
jamas  tarybineje  menotyroje,  todel  platesne  moksline  §ios  problemos  ana-
liza   yra   itin   savalaike.   Be   vaisingo,   ktirybi§ko   liaudies   meno   tradiciju
pletojimo,  autore  nurodo  ir  kai  kurias  su  jomis  susijusias  neigiamas  su-
vienodejimo,   isvirsinio   dekoratyvumo,   mados   aprai§kas.   Sektoriuje   atlik-
tas  nemazas  darbas,  tyrinejant  lietuviu  tarybine  monumentaliaja  dekora-
tyvine   daile  ir  jos   sintezes    su    architekttira    problemas.   Dailetyrininkai,
kaip   ir  teatrologai,    parenge   atitinkamus    vaizduojamojo   meno   istorijos
skyrius  „Lietuvos  TSR  istorijos"   IV  t.

Siuo    metu    ruosiama    moksline    „Lietuving    .dailes   istorijos   apybraiza
(19`19-1940)".1919~1940  in.   dailes   tarpsnis   sudaro   pagrindini   i§eities
ta§ka  lietuving  XX   a.   dailes  tyrinejima,ms,  nes  §io  laikotarpio   daile,  kaip
tarpine  grandis,   yra   susijusi   ir  su   amziaus   pradzios   dailes   sajtidziu,  ir
su  tarybiniu  menu.  Jau  ruo§iant  apybraizos  prospekta,  buvo  argumentuo-
tai  pagrfsti  diskusiniai  1919-1940  in.  1ietuviu  dailes  periodizavimo  klau-
simai,   vadovaujantis   marksistine  metodologija,   naujai   pazvelgta   i   dau-
geli   ano  meto   dailes  reiskiniu,  bendrais  bruozais   susumuoti   ir  apibend-
riiiti    ankstesni    tarybines    menotyros    tyi.inejimai.   Prospekto   autoriai-
I.   Korsakaite,   I.   Kostkevi6idte,  A.  Valiu`5kevi€itite,  taip   pat  talkininkauja
sektoriui   G.   Kestutyte,   J.  Mackonis.   Neseniai   ivykusiame   pla5ia,me   pro-

7  A.   V a I i u `S k e v i € i ti t e,  Kauno  memo  mokykla,  V.,1971.
8  I.    K o r a a k a i t i,  Gyvybinga  grafikos  tradicija,  V.,   1970.
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spekto  svarstyme,  `kuriame  dalyvavo  Dailes  instituto  ir  kitng  istaigng  atsto-
vai,  buvo  i5kelta  daug  naudingl!  min6iu,  problemu.  „Lietuviu  dailes  isto-
rijos  apybraiza"  bus  pirmas  tokio  pobtidzio  darbas,  ded?s  pagrindus  vie-
nan   akademines   lietuving   dailes   istorijos   tomui.

Siais  metais  prie  sektoriaus  pradejo  veikti  moksline  problemine  tary-
ba   „Lietuvos   meno  istorija",   kuri   koordinuoja  meno  mokslu  tyrinejimus
respublikoje.  Taryba  apsvarste   1973  in.  ir  penkme5io  respublikos  moksli-
nine  istaigtf    mokslinit!    tyrimif    planus   menotyros   srityje,   kandidatinii2   ir
daktarinii!  disertaciji!  tematika.  Siuo  metu  i§  esmes  jau  sudaryti  pokario
de§imtme€iais   atliktt!   svarbesniu    menotyros    darbl£,   taip   pat   publikuotu
mokslining   studijt!    sarasai.   Visa   tai  leis   geriau,    kryptingiau  planuoti  ir
koordinuoti   menotyros  raida,   i5vengti   dubliavimo,  neaktualiu,  moksliniu
ir  idejiniu  pozitiriu  nereik§mingu  tyrinejimu.

Ta,in  tikra  indeli  i  lietuving  menotyr3  ine5a  ir  sektoriuje  ruo5iami  aspi-
rantai.  Siekiama,  kad  aspirantng  temos  btitu  betarpi§`kai  susijusios  su  mti-
sl2   kolektyviniais   planiniais    darbais.    Pavyzdziui,    du    teatrologai,    aspi-
rantai  neakivaizdininkai,   gvildena   temas,   apiman5ias   me'geji§kojo   teatro,
ikitarybinio  dr,amos  teatro  raida.  Disertacij?  bai,ge  ir  ruo§iasi  ja  ginti  bu-
vusi   asipirante  N.  Tumeniene.  Jos  darbe  apie  lietu,ving  tarybini  temini  pa-
veiksla   sprendziamos   aktualios   ir   svar`bios   dabartin6s   dailes   problemos.
Buvusio  aspiranto  V.  Smagurausko  disertacija   (tiesa,   dar  nebaigta)   ver-
tinga  tuo,  kad  yra  skirta  XVI-XVIII  a.  Lietuvos  knygng  grafikai.  Didele
spraga,  susidariusia  sektoriuje,  neturint  ne vieno  liaudies  meno  specialisto,
bent   i5   dalies   uzpildo   neseniai   pradeta   menotyros   sektoriaus   konsultuo-
jamo  R.  Aleknos  disertacija  „Lietuviq  liaudies  gelezies  plastika".

Zinoma,  darbas  vyktif  spar5iau,  o  tyrinejimai  btitu  gilesni,  nuoseklesT
ni,  fundamentalesni,  jeigu  sektorius  per  pastarajf  penkmeti  btitt!  pletesis.
Dabartinis    negausus    menotyrininki!    kolektyvas  nesuskumba   dirbti   taip,
kad   galetif   patenkinti   tikrai   didelius   visuomen6s   ltikes€ius,   siejamus  su
mtisng   meninio   palikimo   ir   dabarties   meno   praktikos   moksliniu   nu5vieti-
mu.   Siuo  poziririu  esame   smarkiai   atsilike  beveik  nuo  visl2  broli§ku  res-
publiki!,  jau  seniai  turin5iu  Memo  istorijos  institutus  arba  gausius  meno-
tyros  profilio  sektorius.

Sektoriaus  kolektyvas  savikriti5kai  vertina  tai,   kas   padaryta   ir  daro-
ma.  Mes  suprantame,  kad  nei5naudojome  visu  vidining  rezervl2,  todel  pas-
taruoju  metu  bendradarbiai    gerokai    suinteiisyvino   mokslini   darba.   Ie§-
kojome  btidu   kooperuotis   su   kitur   dirban€iais   menotyrininkais   ir  kai   ka
6ia  jau  esame  padare.

Dabar  mrisi2  kolektyvas   labai  itemptai   dirba,   ruo§damas   du  minetuo-
sius   stambius   kolektyvinius   darbus.   Tai   svarbiausias   sektoriaus   uzdavi-
nys   5iame  penkmetyje.

ZOO


