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LiFTuvOs  lsTORI]Os MEmA§Tls.  ig79 METAI. vlLNlus,  isoi
EXEroAHMK  MCTOpMH  ^14TBbl.  roA  i979.  BH7u]Hroc,  i93i

RE¢EHZIJOS,    APEVALGOS,    ANOTA0IJOS

'1.   C eplene.   Lletuvlt!  llaudies  vestuvlu  velkejal.  „MokslasJJ,  Vil-
nius,  1977,  128+ 16 p. iliustr.  15 000 egz.

Lietuviu  etnografineje  literattiroje  iki  §iol  didziausio  demesio  susi-

:::¥ftp¥;rg::f|fai:iai:ufi:i:icahiiste5:Ergai:urn:ggouri::I:1#e¥mrian§ko`ailiiaruI:::®.

kultiiros  me.gejai,  kra§totyrininkai,  muziejininkai,  etnografai.  Tas  temas
megsta ir skaitytojai. Tai liudi].a ir recenzuo].amo leidinio pasirodymas -'palyginti  nemazas  tirazas  greit  dingo  i§  knygynu  lentynu.

Lietuviu  vestuviu  papro€iai  labai  sudetingi,  ry§kiu  sritiniu  savitumu,
ilJgainiui  jie  kito,  pagaliau  atskirose  etnografinese  srityse  socialine  vals-
tie€iu padetis irgi leme apeigu turtinguma. Viename darbe i§syk visko ne-
galima apr6pti. Tad sekmingu laikytinas autores pasirinktas kelias - ves-
tuviu  veikeju  funkcijL|  nagrinejimas,  kartu  kiek  palie6iant  ir  kai  kurias
§iu paproeiu realijas.

Leidinys  (parengtas  1975  in.  istorijos  kandidato  laipsniui  igyti  apgin-
tos disertacijos  pagrindu)  susideda i§  ivado,  senuju ir  §iuolaikiniu vestu-
vit|  veikeju  fuhkciju  na,grinejimo,  pabaigos  ir  literattiros  sara§o.

|vade ra§oma apie §io darbo reikalinguma, ypa€ jaunimui, besidomin-
€iam  tradicinemis  vestuvemis  ir  norin€iam  panaudoti  ju  papro€ius.  Pa-
teikiama trumpa ankstesniu ir dabartiniu tyrinejimu apzvalga. Minint ivai-
riose  respublikos  vietose  surinkta  medziaga,  reikejo  nurodyti  ir  apra§u
skai€iu. Pati autore leidinio pobridi ivade nusako taip:  „Siame darbe ves-
tuviu  veikejai  na,grinejami  funkciniu  pozitiriu,  nurodoma  ju  atsiradimo
ir paplitimo  priezastys,  i§ore bei  atributika,  meginama  ai§kinti  apeiginiu
veiksmu  kilmQ  ir  reik§me.  Kartu  nurodomi  atskiru  papro€iu  sritiniai  sa-
vitumai  bei  bendrumai  su  kaimyniniu  tautu  papro€iais".

Senuju vestuviu veikejai  grupuojami  §itaip:  jaunojo  (pir§lys,  vyriau-
siasis  pabrolys,  mar§alka),  nuotakos  (svo€ia,  vyriausioji  pamerge),  jau-
nieji  (nuotaka,  jaunikis  ir  ju  tevai),   jaunuju   palydovai    (pabroliai    ir
pamerges),  epizodiniai  veikejai  (kviesliai,  kraitveziai,  mituliai,  persiren-
geliai), muzikantai,  sve€iai.  Nagrini6jimas  pradedamas  nuo vienos i§  spal-
vingiausiu  fi'gtiru  lietuviu  valstie€iu  vestuvese -pir§lio.1§  pradziu  nu-
rodoma  pa-8rindine  jo  savybe -vaidybiniai,  improvizaciniai  ir  retdriniai
sugebejimai,  toliau  aptariamas  pir§lybu  laikas,  atkreipiamas  demesys  i
§ios vestuviu papro€iu dalies trumpejima per paskutini §imtmeti, pir§1ybu
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kitima  kapitalizmo  laikotarpiu  (ekonominio   sanderio   i§bu].ojimas).   R;-
mianti,s kitu  §ven€iu,  pvz.,  uzgaveniie medziaga bei  kitu tautu  analoginiu
papro€iu  tyrinejimais,  ai§kinama  pir§lio  „korimo"  prasme.  Darbe  nu§vie-
€iamas  ir  kitu  apeigu tikslas:  vainiko iteikimo ir i§pirkimo,  nuotakos sle-
pimo,  uzgertuviu,  nuotakos  plauku  nukirpimo,  dovanu  dejimo  ivairiose
jaunojo namu vietose, muzikantu grojimo.

Kai kur  reikia  didesnio  precizi§kumo.  Pvz.,  „Kartais  sekmadieni mies-

i;:y!8).SEasz±snudp±:zd±:X:nd:::i?k±ias§:ntn::±Ltiere::r§¥Lekra8±rp:T2)t,a±susma:±¥e#bv°L:I:
tos:  tekst,e  nurodoma  Vilniaus  apylinkes,  tuo  tarpu  §altinyje   (i§na§o].e)
yra Vileikos apskritis.

Antrojo].e  darbo dalyje,  remiantis  septintojo  ir a§tuntojo  desimtme€iu
medziaga,  pana§ia tvarka aptariamos dabartiniu vestuviu veikeju  (pir§1io,
svo6ios,  `iaunikio,  nuotakos,  jaum!ju teviI, pabroliL| bei pamergit|, kvies-
lio,  persirengeliu,  muzikantur  sve€iL|)  funkcijos.  I§keliami  nauji  pramogi-
niai  momentai -I.aunosios  ir  I.auno].o  „egzaminai"  duodant  atlikti  jiems
kai kuriuos namu  ruo§os  darbus.  Kai kas,  seniau ture].es  magine prasme,
pagal tradicija karto].ama ir dabar, nesuteikiant tan ankstesnes reik§mes.
Pavyzdziui,   jaunosios   i§vaziavimas   i§   sodybos   tuoktis   sta€iomis,   sitilu
kamuolio  i§vynio].imas.  Dztikijoje  tebegyvuo].a  paprotys,  paigal  kur±  jau-
noji  iteikia  dovanu  vyro  giminems.  Septinta].ame  de§imtmetyje  eme  at-
gyti  suzadetuviu  papro`tys.  Atsirado  ir  nauju  papro€iu  elementu:  sveiki-
nimo  telegramu,  atsiustu  neva  prekvbiniu  ir  kitokit!  istaigu,  skaitymas.

Darbe  nurodomi  ir  kai  kurie  §alintini  vestuviu  papro€iu  momentai.
Prie  tokiu  reike].o  prideti  ir  nattiralizmo  deklaravima,  pavyzdziui,  muzi-
kantu skaitomose kalbose.

Pabaigo].e  ra§oma  apie  veiksnius,  kurie  per   i§tisus   amzius   formavo
vestuviu papro€ius,  nurodomos btidingiausios §iuolaikiniu papro€iu kryp-
tys.  Teisingai  sitiloma  nestandartizuoti  vestuviu  papro6iu,  vykstan€iu  uZ
civilines metrikacijos  skyriaus  sienu,  o ktirybi§kai derinti ju  senuosius  ir
naujuosius   elementus.   Autore  skiria  tradici§kumq  ir  ,greit  praeinan€ias
madas.

Leidini  pagyvina  35  senuju  ir  §iuolaikiniu  vestuviu  nuotraukos.  rose
matdme tikru ir inscenizuotu papro€iu momentus.

Uzbaigiama  literattiros  sara§u.  Jane  pateikiama  i§sami  lietuviu vestu-
viu  papro€iu  literattiros  bibliografija,  duodama  §iek  tiek  pozici].u  §eimos
istori].os  bei kaimyniniu tautu  §ios  srities  papro€iu klausimais.  Prie ZJ2jcz,
pasira§iusio.s  straiDsnio  apie  vestuves  lietuviu  uzkampyje,  skliausteliuose
verte].o  nurodyti  M.  Paprockos  pavarde.  Nepanahdoti tokie  darbai:  ivai-
rip  kra§tt|  mokslineje  literattiroje  plataus  atgarsio  susilaukusi  I.  Balio
monografija  apie lietuviu vestuviu papro€ius I.  Suskaldzius papro€iu eiga
i atskirus epizodus, I.o].e susumuota beveik visa medziaga, iki to laiko pa-
skelbta  literattiroje,  ir  apra§ai,  1aikyti  Lietuviu  tautosakos  archyve  (da-
bar -Lietuviu tautosakos rankra§tynas);   I. Kon€iaus  etnografiniai  prisi-
minimai 2 (mums §iuo atveju rtipimi skyreliai: kraitis, pir§liai, tikvaizdziai,

I  B a lys   J.   Litauische Hochzeitsbrauche,  Hamburg,1946.
2  Koneius   I.   Zemai€io  §nekos,  t.1.  London,1962,  p.109-127.
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vedybine  sutartis,  vestuviu  i§vakares,  vestuves,  po vestuviu);  vienas  di-
desnis straipsnis apie dztiku vestuves 3.

I. Cepienes darbas laikytinas tvirta pakopa i tolesnius vestuviu papro-
€iu  tyr,ine].imus.   Leidinys  vertingas  liaudies  kulttiros  isto'rijos  tyrineto-
tojams,  idomus  tokios  literattiros  megejams,  naudingas  norintiems  tradi-
cijas pritaikyti vestuvese.  Akademinio pobtidzio monografija, kurioje vi-
sais  aspektais  btitu  i§analizuoti  §ie  papro€iai,  nors  ir  negreitos  ateities,
ta€iau  lauktinas  dalykas.

Vacys  M i I i.u s

COuHaJIHc"qecKHe  peBojlrouHH   8   J[HTBe,   JlaTBHH  H   9cTOHHH   8  1940   r.
BoccTaHOBjleHIIe    CoBeTCKofi   BjlacTH.   «HayKa»,   MocKBa,    1978,    531    c.,
2150   9K3.

V.  Le-ninas   savo   Zymiajame   veikale  „Apie  marksizmo  karikattira"
{1916)  rage:  „Visos  naci].os ateis  i  socializmQ,  tai  nei§vengiama,  bet visos
ateis  ne  visi§kai  vienodai,  kiekviena  ine§  savitumQ  i  tQ  ar  kite  demok-
ratijos  forms,  i  ta.  ar  kits  proletariato  diktattiros  atmaina,  i  ta  ar  kita

i#:i§rtiaui,i:sZ?,mpe.n5E;?si¥eenniiaTiovpuLS::|ns:C|isatl:Sdi:nipiasTtev:r|::g¥:iai:sTiE:`:
®
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sandraugos  §alyse.  Pabalti].o  tautL| Liietuviu,  latviu  ir  estu,  vadovauja-
mu  savu  komunistu  partiju,   kelias   i   socializmQ   jQ   dar   labiau   pary§-
kina.

Recenzuo].amos kolektyvines monografijos autoriai,  remdamiesi mark-
sistine-1eninine  teorija  bei  metodologi].a,  pasauline  istorine  praktika,  -pa-
renge  pla€ios  apimties  vieninga  mokslini  darba.  Jane  ry§kiai  atskleisti
tiek bendrieji  socialistines  revoliucijos desningumai,  tiek specifiniai ypa-
tumai,  pasirei§ke  Pabaltijo  kra§tuose  apskritai,  taip  pat  kiekviename  i§
ju.  Remiantis  gausia  istorine  medziaga,  veikale  parodyta  didinga  Pabal-
tijo  tautu  daugiau  kaip  20  metu  kovo,s  uZ  socialin±  i§siv,adavima  i§  bur-
Zuazijos  juntgo,  ul  Tarybu  valdzios  atktirima  panorama.  Kartu  tai  triu§-
kinantis  atsakas  ivairaus  plauko  burzuaziniams  nacionalistams -„kovo-
tojams  ul  nepriklausomybe",  lietuviu,   1atviu   ir   estu   tautu   istorijos
klastotojams, kapita`1izmo apologetams.

Evade  ir  daugelyje  skyriu  keliama  mintis,  patvirtinta  visos  istorijos
eigos,  kad  Pabalti].o  tautu  likimai  nuo  seno  yra  susije  su  kitu  Tarybu
Sajungos  tautu  istorija,  ju  santykiai  buvo  grindziami  internacionalizmo
principais.  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  darbininkai,  valstie€iai  kartu  §u
visos  Rusijos  darbo  Zmonemis  kovojo  pries  carizmQ,  pries  dvarininku  ir
hurzuazijos  jungQ.  I  §iu  tautu  turtingq  istori].os  metra§t±  ira§yti  tokie  di-
dingi  kovos  Zygiai,  kaip  1905-1907  in.  ir  1917  in.  revoliuci].os  Rusijoje,
1918-1919  ,in.   socialistines  revoliuci].os  Pabaltijyje,  bendra  kova   pries
tarptautinio  imperializmo  inteIvenci].a,  Tarybu  Sajungos  parama  ginant
I.ietuvos,  Latvi].os  ir  Esti].os  valstybinguma,  kovo].ant  uZ  §iu  tautu  nepri-
klausomybe.

3  Mi§kinis   J.   Dztiku  vestuviu  papro€iai.-Margutis,1958,  Nr.  4,  p.  23-26;  Nr.  5,
p.  21-24.
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Vienas is sJarbiausiu burz,uaziniu nacionalistu ir apckritai  „sovietolo-
gu"  istorines tikroves iskraipymu yra tvirtinimas,  kad  socialistinems  re-
voliucijoms  ir  Tarybu  valdz,ios  ±ktirimui  Pabaltijo  kra§tuose  nebuve  nei
objektyvit!, nei sub].ektyviu s3lygu. Monografijos autoriai itikinam.ais fck-
tais  ir  ry§kiais  argumentais  atskleidzia  buvusia  socialine-ekonomine  bei.
politine  padet±,  parodo klasiniu prie§taravimL| paa§tre].im-a,  burzuazijos  ir
jQ  iemusiu  sluoksniu  vidaus  bei  ulsienio  politikos  antiliaudi§kumQ  ir

T8#r#.buti%a::£°vt:jfoskL±a*efdrisL8%Sgdr±an::Set:fr:ron:¥£:iuesk;¥::£L=®

tis valstieeiu:  Lietuvoje negavo  apie  treedalis,  Estijoje -apie puse,  Lat-
vijoje-30  ttikstan€iu  valstie€iu.  Pagal   1929-1930  in.  sura§ymo  duo-
menis,  narijakuriu  tikiai buvo  smulktis:  1-10 ha  tikiai  Lietuvoje  sudare
45,30/o, Latvijoje -35,20/o ,  Estijoje -33t8°/o.1§  valstybes  negave  reikia-
mos paramos, daugelis naujakuriu buvo priversti atsisakyti Zemes. Antai
Lietuvoje  1930  in.  jos  neteko  35,40/o  visL|  naujakuriu,  o  1937  in.  neteku-
siuju procentas  padidejo iki  45. Burzuaziniu vyriausybiu antiliaudine ag~
rarine  politika  iklampino  valstie€iu  tikius  i  skolas,  ir  jie  daznai btidavo
isvarzomi:  Lietuvoje  k.asmet  -  apie  1000  tikiu,   ju   isiskolinimo   bendra
suma  sudarydavo  4-7  mln.  Iitu.  Tuo  tarpu  galejo  tarpti   tik   nedideld
dalis  stambiu  buoziniu  i-ikiu,  sugeban€iu  tikininkauti  kapitalistiniu  btidu.
Jiems buvo teikiama ivairiapuse parama.

Pabaltijo  §aliu  ekonomikos  vystymosi  kryptis -agrarine.  Todel  ne-
galejo  plestis  pramone,  o  tai  neleido  itraukti  i  I.a  laisvos  darbo  jegosr
kuri  kasmet  gausejo  i§  kaimo.  Spardiai  daugejo  bedarbiu.  Respublikng
ekonomikos  vystymQsi  stabde  ivairds  kapitalistiniai  susivieni].imai,  ypaa
uzsienio monopolijos. Jos sieke pajungti agrarines Pabalti].o §alis, pavers-
ti  jas  priedeliu  prie  pramoniniu  atzvilgiu  i§sivys€iusiu  Vakaru.
f   Monografijos  autoriai  konkreeiais pavyzdziais  parodo,  kad  Lietuvoje,

Latvijoje  ir  Estijoje,  kaip  ir  kituose  kapitalistiniuose  kra§tuose,  val§ty-
binis  aparatas  eme  susilieti  su  monopolistiniu kapitalu,  o  tai  atsiliepe  ir
ju  politinei  valdymo  sistemai.  Burzuazine  demokratija  ir  koalicines  vy-
riausybes  buvo  pakeistos  fa§istiniu  rezimu;   savo  teroristinius  valdymo
metodus jis nukreipe pries liaudi, demokratijQ.

Darbo  masiu  kovos  prie§akyje  ejo .proletariata5,  vadovaujamas  Ko-
munistu  partijos.   Burzuaziniams  nacionalistams  ir  ju  trubadtirams  ne-
paLvyks  itikinti  liaudies,  kad  Pabaltijo  §aliL|  komunistu  partijos  negalejo
tureti ir neture-jo jai itakos,  kad  marksizmo-leninizmo  ide].os buvo  sveti-
mos  darbininkams,  valstie€iams  bei  kitiems  darbo  Zmoniu  sluoksniams.
Spalio  revoliucijos  idejos,  kurias  skleide  revoliuciniai  socialdemokratair
komunistai,  buvo  suprantamos  liaudies  masems,  nes  atitiko  ju  siekimus.
Nors Lietuvos,  Latvijos ir Estijos burzuazija,  uzsienio interventL| padeda-
rna,  nuslopino Tarybu valdiia  Pabaltijyje,  §ios  iqejos  liko  gyvos.  Komu-
nistu partijos, dirbdamos giliame pogrindy].e, ypa€ po fa§izmo peIversmo,
moke  liaudi,  grtidino  ir  vede  ja  i  kova  pries  burzuazijos  diktattira,  uZ
Tarybu  valdziQ,  uZ  proletariato  diktattira.  Tiesa,  komunistL|  partijos  Pa-
baltijo kra§tuose buvo negausios. Ir tai suprantamas daiktas. Esant polici-
niam  rezimui  ul  kiekviena  pareik§tQ  nepasitenkinima,  maziausia  protes-
tQ  pries  fa§izma  ir- burfuazija,  paskleistQ  laisva  minti  pasipildavo  Ziau-
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riausios  represijos,  mirties bausmes:  L`ietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  inones
neuzmir§  savo  i§tikimu  stinu  bei  dukteru,  kritusiu  baltQio  teroro  metu.
Ta€iau  Pabaltijo  kra§tt}  fasistinems  vyriausybems  nepavyko  palaulti ko-
munistt|.  Partines  organizacijos  ktir6si  daugelyje  vietu,  ypa€-  stambiuo-
siuose miestuose.  Antai  1940 in.,  i§einant komunistry  partijoms  i§  pogrin-
dzio,  Kaune buvo  apie 250, Alytaus,  I€auno  ir Kedainiu apskrityse -iki
200  kiekvienoje,  Rygoje -iki  500  komunistu  ir  pana§iai.  Apie  partines
organizacijas  jungesi  ttikstan€iai  nepartiniL!  aktyvistu,  padejusiu  komu-
nistu   partijcms   politi§kai   aukleti   darbo   mases,  telkti  jas  btisimoms
kovoms  uZ  Tarybu  valdiia.  Ir  kai  komunistu  parti].os  tapo  legalios,  Sis
aktyvas tuoj  ±sijunge  i  ju  eiles.  1941  in.  pradiioje  Lietuvoje  komunistt|
skai€ius  i§augo  iki  2486,  Latvijoje -2798,  Estijo].e-iki  2036.

Monografijos  a,utoriai  dideli  demes±  skiria  tokiam  svarbiam -klausi-
mui,  kaip  taikus  socialistines  revoliuci].os  vystymasis  Pabaltijo  kra§tuo-
se.  Giliai  analizuodami  faktine  mediiaga,  jie  parodo,  had  1939-1940  in.
Lietuvoje,  Latvijoje  ir  Esti].oje  subrendo  revoliucine  situacija.  Paa§trejo
dirban€it|ju  klasiu,  visu  pirma  darbininku  klases,  kova  pries  burzuazi-
ja.  Pla€iai  rei§kesi  liaudies  masing  protestas  pries  burzuaziniu  fa§istiniu
Smetonos,   Ulmanio   ir   Piatso   vyriausybiu  pastangos  itraukti  Pabalti-
].o    §alis    i    karQ    imperialistiniu    ValstybiL|   ``puseje    ir    paversti    jas
hitlerines   Vokietijos   protektoratu.   Svarbiausia   sqlyga   i§vengti   tokio
5iu  kra§tu  likimo -draugi§ki  ry§iai  su TarybL|  Sajunga,  kuri  buvo vie-
nintele  jega,  galinti  garantuoti  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  laisve  bei
nepriklausomybe. Tuo tarpu burzuazija dare viska, kad pakirstu §ia drau-
gyste.  Taigi  vienintele  i§eitis -nuversti  burzuazine  fa§istine  diktattirQ.
„Tuo   buvo   uzinteresuoti,-ra§o  autoriai,-ne  tiktai  miesto  bei  kaimo
darbininku  klase  ir  vargingieji  valstie€iai,  bet  ir  vidutiniai  valstie6iai,
amatininkai   bei   smulkieji   prekybininkai,  darbo  inteligentija,  taip  pat
izvalgtis,  patrioti§kai  nusiteike  i§  kitu  visuomenes  socialiniu  sluoksniu
elementai"  (p.  262).  Ir nezitirint specifiniu skirtumu tarp §iu ±vairiu jegu,
konkre€iomis  Antro].o  pasaulinio  karo  salygomis   ju  interesai  svarbiau-
siu  klausimu -btitinumu  nuversti  fa§istine  diktattira  ir  sustiprinti  savo
5aliu sauguma -sutapo.  I  tai  atsizvelge  Lietuvos,  Latvijos  ir Estijos ko-
munistu partijos, mobilizuodamos liaudies mases.

Monografijoje  ±tikinamai  atskleista vis  labiau  gilejusi  krize  tarp  val-
daneiuju  sluoksniu,  taip  pat  tarp  atskiru  burzuazijos  grupiL|+ Apie  §ia
krize buvo  priversti  kalbeti  ir  rasyti burzuazijos  atstovai.  Antai burzua-
zinis  istorikas  V.  Trumpa  JAV  lietuvitl  emigrantu  leidziamame  Zurnale
„Metmenys"  1967  in.  rage,  kad visos A.  Smetonos  Pastangos konsoliduo-
ti  nacijQ  dave  visi§kai  prie§ingus  rezultatus.  „Naci].a  ir  I.os  vadovai,-
rage  jis  toliau,-atrodo,  niekada  nebuvo  taip  suskaldyti  ir  taip  sumi§e,
kaip  1939  in.  krizes  salygomis.  Vienybes  nebuvo  net  ministru  kabinete
ir  armijos  vado.v-ybe].e. . ."  (p.  266).  Analogi§kos  krizines  situaci].os  buvo
ir Latvi].os bei Estijos valdan€iuose sluoksniuose.

Autoriai, remdamiesi  V. Lenino  socialistines  revoliucijos  teorija, pa-
Z]thi,  kad  ne  kiekviena  revoliucine  situacija  veda  i  tiesiogine  revoliu-
cija.  Btitinos  sub].ektyvios  salygos.  Monografijoje  atskleistas  komunistu
partiju  pilnas titani§kos veiklos` vaizdas.  Jos atliko  dideli darbQ,  pareng-
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damos revoliucijos politine armija, ir vadovavo kovai uZ burzuazijois val-
dzios nuvertima, ul socialistines revoliucijos pergale.

Didiiausia  inir§i  burzuaziniams  nacionalistams  sukelia  tas  faktas,  kad
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1iucijos  eksporta  i  Lietuva,  Latvija  ir  EstijQ,  kaip  ki§imasi  i  §iu  §aliu
vidaLus  reikalus.  Simboli§kas  tarybiniu  kariu  buvimas  Pabaltijo  kra§tuo-
se pagal sudarytas sutartis tarp burzuaziniu vyriausybiu ir Tarybines vy-
riausybes  visi§kai  nerei§ke,  kad  TSRS  politika,  paremta  kitu  valstybiu
suvereniteto  gerbimu  ir  nesiki§imu  i  kitos  §ali.es  vidaus  reikalus,  pasi-
keite.  Tarybiniai  daliniai  nesiki§o  i  Pabaltijo  tautu  vidaus  reikalus.  Ta-
€iau,  kaip  pazymi  autoriai,  ju  buvimas  atribojo  LietuvQ,  Latvija  ir  Es-
tija  nuo  uzsienio  imperialistu  ki§imosi,  o  tai  demoralizavo  burzuazijos
jegas  ir  ±kvepe  revoliucines  mases  kovai  uZ  fa§istines  diktattiros  nuver-
tima.  Socialistiniu  revoliuciju  Pabaltijo  §alyse  laimejimas -paa§trejusiu
klasiniu  prie§taravimu  valdan€iuju  sluoksniu  vidaus  ir  uzsienio  politi-
koje bankroto rezultatas.

1940 in.  rev~oliucija. Pabaltijyje  buvo  pirmo].i  istorijoje  pengalinga  so-
cialistine  revoliucija,  ivykdyta  taikiu  btidu.  Tokia  galimybe  yraL  nuro-
des  V.  Leninas,  pazymedamas,  „kad  atskirais   atvejais,   i§imties   btidu,
pvz., kurioje nors mazoje valstybeje  po to, kai kaimynine didele valsty-
be  jau  bus  ±vykdziusi  socialistine  revoliucija,  yra  galima,  kad  burzuazi-
ja taikiai  atiduos valdziQ,  jeigu ji  ±sitikins pasiprie§inimo bevilti§kumu ir
ver€iau  nores  i§saugoti  savo  galvas"  (Ra§tai,  t.  23,  p.  57).  Lietuvos,  Lat-
vijos  ir  Estijos  burzuazija,  izoliuota  nuo  galin€iu  jai  padeti  tarptautinio
imperializmo  jegu,  negaledama  ,ginklu  pasiprie§inti  darbininku  klases  ir
pla€iuju  liaudies  masiu,  kuriu  puseje  buvo  ir  Zymi  armijos  dalis,  valiair
buvo  priversta  atsisakyti  valdzios.

Monografijoje  daug  kalbama  apie  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  Liau-
dies  vyriausybiu  veikla,  kai  jos  igyvendino  Komunistu  partijos  uzdavi-
nius,  i§kilusius,  nuvertus  burzuazijos  valdzia  ir  iktirus  proletariato  dik-
tattirQ.  Sie  uzdaviniai  buvo:   fa§istinio  valstybes  aparato  sulaLuzymas  ir
naLujo  suktirimas;  politinio  ir  visuomeninio  gyvenimo  demokratizavimasr
draugi§ku  santykiu  su  Tarybu  SQjunga  nustatymas  ir  i§pletimas;  ekono-
miniu  priemoniu  ivesti  valstybirie  kontrole  priva€iam  kapitalui  igyven-
dinimas;  darbo  Zmoniu  materialines  padeties  pagerinimas  ir  pan.  Auto-
riai  pazymi,  kad  §iu  priemoniu  igyvendinimas  nevyko  pasyviai  stebint
burzuazijai  ir  jos  talkininkams.  Atsisake  ginkluotos  kovos,  jie  i3vyst6
politine,  ekonomine  ir  ideologine kovQ, neprarade vilties gauti uzsienio
imperialistu,  visu  pirma  fa§istines  Vokietijos,  paramos.  Todel  komunistu
partijos  kele  liaudies  masiu  budrumq,  organizavo  jas  atremti  reakciniu
jegu  pasiprie§inima.

Visu  gyvenimo  sri€iu  demokratizavimas  vyko  kartu  su  socialistiniais
pertvarkymais.  Vadovaujantis  Pabaltijo  respubliku  liaudies  parlamentu
priimtomis  deklaracijomis,  buvo  nacionalizuoti privattis  bankai, stambio-
ji  pramone,  transportas,  stambios  prekybos  ±mones,  Zeme  ir  kt.  Tarybi-
nes vyriausybes,  i.gyvendindamos valstie€iu  svajone  gauti Zemes,  ivykde
Zemes  reforma,  suteike  naujakuriams  didele  parama.  Buvo  pradeta  kul-
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ttirin6  revoliucija.  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  komunistu  partiju  suva-
Ziavimai,  ivyke  1940  in.  pabaigoje  ir  1941  in.. pradzioje,  suvede  atlikto
per  palyginti  trumpa  laikotarpi  darbo  rezultatus  ir  numate  uzdavinius
atei€iai.  Tarybinems  Pabaltijo  respublikoms  atsivere  puikios  perspekty-
vos  Tarybu  SQjungoje  spar€iai  Zengti  ekonominio  ir  kulttirinio  klesteji-
mo keliu.

Kolektyvine  monografija  vertingaL  ne  tik  tu.o,  kad  joje  pirma  kartQ
visapusi§kai  nagrinejamas  socialistiniu  revoliuciju  procesas  ir  pobtidis
Pabaltijo  kra§tuose,  bet  ir  tuo,  jog  joje  giliai  moksli§kai  analizuojant
pateikiama  plati  1940  in.  revoliuciju  Lietuvoje,  Latvijoje  ir  Estijoje  isto-
riografija.  1§  tikruju  iki  §iol,  kaip  teisingai  pastebi  autoriai,  be  keliu   is-
toriografiniu apzvalgu apie atskiras Pabaltijo respublikas, nera specialaus
istoriografinio  darbo,  kuriame  btitu  apibendrinti  tyrinejimai  §iuo  klau-
simu.  Todel  kriti§ka  moksliniu  darbu  analize  paskatins  naujus  tyrineto-
].us  susidometi  1940  in.  socialistines  revoliucijos  problematika.

Monografijoje pateikta plati bibliografija.
Autoriu  kolektyvo  knyga  „Socialistine  revoliuci].a  Lietuvoje,  Latvi-

joje  ir  Estijoje  1940  in."  yra  puiki  dovana visiems,  kas  domisi  Pabaltijo
tautt}  istorija.

Vaclovas   Germanas

r.   a.    KoP3yxHHa.    Hpe]iMeTbl  y6opa  c  BbleMHaTblMH  aMajlflMH   V-
HepBoffi   TloT[oBHHbl   XI   8.   H.   9.   8   CpeHHeM   Tlo;LHeHPOBb,e.-iApxeojlorHH
CCCP.   CBoji  apKeojlorHtlecKH)x  HCToqllHKOB.  BblH.   E   1-43.  JleHH\Hrpan,
1978,  c.1`-92,  Ta6jl.I-31.

Emaliuotu dirbiniu  datavimas,  kilme Rytu Europoje  nuo  seno domino
ivairiu kra§tu tyrinetojus  (0. Ti§leris, A. Hakmanas, A. Spicynas, H.  Mo-
ra,  8. Ryba,kovas ir kt.), kurie nagrinejo Ill-V in. e. amziu archeologijos
problemas,  skelbe  to  laikotarpio  paminklu  medziaga.  Nezitirint  to,  ema-
liuotu  dirbiniu  klausimas  iki  §iol  yra  vienas  i§  idomiausiu  ir  kartu  la-
biausiai diskutuojamu.

Be  jokios  abejones,  neseniai  pasirodziusi  a.  Korzuchinos  knyga  apie
emaliuotus  dirbinius  Vidurineje  Padnepreje  yra  labai  idomi  visiems  ty-
rinetojams, kam rtipi Ill-V a. Rytu Europos archeologijos klausimai, tai-
gi -ir Lietuvos archeologams. Reikia apgailestauti, kad Sis darbas i§vydo
dienos  §viesa  po  autores  mirties  (autore  mire  1974  in.).  Kaip  nurodo  jo
atsakingoji  redaktore  M.  Tichanova,   iis  buvo  uzbaigtas   1969  in.  ir  vis
papildomas  nauja  medziaga  iki  pat  1972  metu.  Svarbus  a.  Korzuchinos
darbo privalumas yra tas, kad jane skelbiami emaliuoti dirbiniai ne tik i§
Vidurines Padnepres, bet aptariami giminingi dirbiniai ir i§ kitu Rytu Eu-
ropos  kra§tu -RTFSR  mi§ku  zonos,  Baltarusijos,  Estijos,  Latvijos,  Lietu-
vos  ir  kt.  Fakti§kai  tai  pla€iausias  iki  §iol  visu  Rytu  EurcJpos  emaliuotu
dirbiniu savadas.  Autore  atliko  didziuli  darba,  rinkdama  ir  sistemindama
emaliuotus dirbinius, datuodama atskiras  grupes ir tipus.  Paskelbta ir da-
1is  tokiu  emaliuotu  dirbiniu,  kuriu  jau  nebera  muzie].u  rinkiniuose  (din-
ge  karo  metais),  kai  kurie  radiniai  skelbiami  pirma  kartQ.  Tai'gi  pazinti-
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ne  darbo verte  labai  didel6.  Labai  idomios ir autores  i§vados  apie ema-
1iuott!  dirbiniu  gamybos  centrus  Rytu  Europoje,  emaliuotu  dirbiniu  kil-
me,  pasirodyma  ir  i§nykima  Vidurineje  Padnepre].e,  nors  kai  kuri.os  i§-
ju  diskutuotinos.

Autore  i§  pradziu  trumpai  apzvelgia  in.  e.  I  ttikst.  pirmosios  puses
kulttiras,  egzistavusias  Vidurineje  Padnepieje -Zarubincu  ir  Cerniacho-
vo.  Ji  nurodo,  kad  Cemiachovo ku{ttira  €ia  atsirado. tik  Ill  a.  antrojoje
puseje  ir  geneti§kai  su  zarubinie€iais  nesusijusi.  Cerniachovo  kulttiros
chronologiniai  remai-Ill  a.  antroji  puse-IV a.,  galimas  daiktas,  V a.
pradzia.  Kulttiros  i§nvkima  autore  siedina  su  hunu  ant`pltidziu.  Po  hunu
isiverzimo  beveik  tris  §imtme€ius  Vidurineje  PadneDreje  nera  pastoviu
gyvenvie€iu pedsaku, ir atskirus paminklus labai sunku datuoti. Tarp,,§io
laikotarpio  (V--VII  a.)  radiniu  atskira  grupe  sudaro  dirbiniai  su  emale.
Autore  nurodo,  kad,  norint  datuoti  Vidurines  Padnepres  emaliuotus  dir--
binius, reikia apzvelgti daiktus su emale uZ jos ribu,. kur jie aptinkami ir
gyvenvietese,  ir  kaDinvnuose.

Toliau  darbe  apzvelgta  tvrinejimu  istoriia,  nurodant,  kad  tyrinetojus
iki  §iol  domino  du klausimai:  emaliuotu  dirbiniu  datavimas  ir  emaliuotu'
dirbiniu kilme bei  priklausomumas vienai  ar kitai  etniriei  grupei.  Kalbe-
dama  apie  ankstyvesniu  tyrinetoju  sit-]1oma  datavima,  autore  i§vardija
ir  ivairias  nuomones  apie  emaliuotu  dirbiniu  etnine  priklausomybe.  Dir-
biniai  buvo  priskiriami  gotams,  alanams,  slavams  arba  tiesiog  vadinami
„Mo§6ino tipo emales",  „Dnepro tiDo emales". Autor6 i§kelia klausima -
ar  emaliuoti  dirbiniai  Vidurin6je  Padnepre].e  buvo  Zinomi  iki  hunu  ant-
pltidzio, ar jie ten paplito po ju isiverzimo.

Didziausiame  darbo  skyriuje  (p.  21-50)  apzvelgiamos  atskiros  ema-
liuotu  dirbiniu  grupes  (seges,  apyTankes,  pakabu€iai,  grandines  ir  t.  t.)r
ju paplitimas ir datavimas.  Gama pla€iai aptariami ir Lietuvoje rasti ema-
1iuoti  dirbiniai,  pateikiamos  net  i§vados  aDie  juos.  G.  Korzuchinos  nuo-
mone,  pasagines  seges  su  ataugomis  pa|ei  i§orini  lankelio  pakra§ti  {ti-
pas  V.  5)  yra  pagamintos  Lietuvoj`e.  Gana  itikinama  autores  i§vada,` kad
Eikoti§kio  bei  Dusetu  dideli  pakabu€iai  ir  aztirines dalys ture]-o  sudaryti
antkn-]tinines grandines - Borznos tipo kaklo papuo§alus. Autore taip pat
nurodo, kad graziausit! Rytu Europos plok§tiniu papuo§alu gamybos vieta
buvo  Lietuva.

Toliau  (p.  51-57)  aptariama  emaliuotu  dirbiniu  kilme,  pateikiamas
ju  datavimas.  Autore  prieina  i§vadQ,  kad  vietos,  Fur emaliuoti  dirbiniai
susikloste  i  vieningQ  stilistine  grupe,  reikia  ie§koti  pietryeiu  Pabaltijyje
ir  Moztiruose.  Ji  pazymi,  kad  H.  Mora  emaliuotu  dirbiniu  tevyne  laike
Pabaltiji  ir  Moztirus,  nurodydamas,  kad  ten  rasti  ankstyviausi  §iu _dirbi-
niu tipai. Su §ia i§vada sunku nesutikti, ta€iau ankstyviausiu dirbiniu kon-
centracija  Pabaltijyje  nera  visait tiksli.  G.  Korzuchina  nurodo,  kad  dalis
ankstyviausiu  dirbiniu  rasta  Vidurine].e  Padnepre].e  (ankstyvosios ' `pasa-
gines  seges,  trikampes  seges),   tik   Vidurine].e   Padnepreje -aptinkamos
ankstyvosios  labai  profiliuotos  seges  su  emale.  Kadangi  emaliuoti  dirbi`-`
niai  gaminti  Pabaltijyje,  Vidurineje Padnepreje,  kaip nurodo  autoie,  jie
galejo btiti  ne§iojami veliau.
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Autores nuomone,  dauguma  emaliuotu dirbiniu §iaurineje Rytu Euro-
pos dalyje  (rytiniu baltL| ir ugn|-finu Zemese) datuojama IV ir V amziais.
Ill a. emaliuotu dirbiniu Cia beveik nera.

Darbe  apzvelgiama  ir  emaliuotu  dirbiniu  paplitimo  teritorija  i  rytus,
pietus  ir vakarus  nuo Vidurines  Padnepres.  Autore  nurodo, kad  Cia vy-
rauja atsitiktiniai dirbiniai, i§skyrus vienQ gerai datuotQ Ill-IV a. komp-
leksQ   (Ditinieiu  kapinynas).  Tai  pirmas  atvejis,  kai  emaliuoti  dirbiniai
rasti  to  paties  meto  kaip  ir €erniachovieeiu  kultnros  radiniai.  Vis  tik  i§

yi±ueont?:itrvb:Jn:aineb8uaj:msagi:tF:u±o§V:::::±:Lqt¥nLd;Lr¥%joeE:rdnn±:€ieoJ€oekmuaL:
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a.  Korzuchinos  nuomone,  Rytu  Europos  pietuose  gyventoju  sudetis
buvo  ivairi.  Siaures Kaukazo  emaliuoti  dirbiniai ,turi priklausyti  sesliems
alanams,  stepese  -  klajokliams  alanams  ir  bulgarams.   Vidurineje   Pa-
dhepreje  emaliuotu  dirbiniu  daugumQ  sudaro  atsitiktiniai  dirbiniai.

Paskutinis  skyrius  (p.  58-62)  skirtas  emaliuotu   dirbiniu  Vidurineje
Padneprfeje  pasirodymo  ir  i§nykimo  laikui.  Autore  nurodo,  kad  jie  ne-
su§ieti  nei  su  Cerniachovo  kulttiros  gyvenvietemis,  nei  su  kap.inynais,  ir
prieina i§vada, kad Vidurineje Padnepreje Cerniachovo kulttiros egzista-
vino  metu  emaliuott|  dirbiniL|,  dar  nebuvo.  Jos  nuomone,  ry§iai  tarp
baltu``(t. y.  emaliuotu dirbiniu  gamintoju)  ir  €emiachovieeiu kol  kas ne-

iEst;:yti;,Vk££ur€nee±e±a:£o¥:P±euJ]:ti::[Tuvnaarifngah[fa°at±±.dkrabt#±ralapE:S±+°da:
pirmQja  puse  baltai  pirma  kartQ  susidtire  su  mi§ku-stepiu  zonos  gyven-
tojais. Sunku pasakyti, kaip visa tai atsitiko -ar baltai pasisttimejo i pie-
tus, ar alanai hunu vie§patavimo metu eme slinkti labiau i §iaurinius ra-
jonus.  Matyt,  baltq  ir  alanu  pasienyje  susidare  konfliktine  situacija  ir
reikejo  slepti  brangenybes  (ju  tarpe  ir  emaliuotus  dirbinius).  Autores
nuomone, dalis ankstyvu emaliuotu dirbiniu pateko i alanu rankas kartu
su velesnio laikotarpio dirbiniais.

a.  Korzuchina  kelia  klausima,  ar  visi  emaliuoti  dirbiniai,  rasti  Rytu
Europoje,  pagaminti Pabaltijyje  (Lietuvoje,  Latvijoje,  Estijoje),  ar ju tar-
pe yra ir padarytu pagal Pabaltijo pavyzdiius labiau rytinese teritorijose.
Autores nuomone, tokiu dirbiniu yra ir ju gama daug. Aptikti jie ir I.inn,
.ir rytiniu baltu teritorijoje, taip pat Vidurineje Padnepreje. Matyt, beveik
visos  IV  tipo  seges-velyviausi  laipteliniu  ir  trikampiu  segiu  varian-
tai -sudare ne Pabaltijo meistn|, bet jL| kolegu -rytiniu baltu dirbinius.
Autore nurodo ir daugiau pana§iu dirbiniu, prieidama i§vadQ, kad rytiniu
finu ir rytiniL| baltu teritorijoje vietine emaliuotL| dirbiniu gamyba neke-
lia abej oniu.
---   Emaliuotu  dirbiniu  i§nykima Vidurirfeje  Padnepreje,  pagal  autore,  le-
me avaru isiverzimas i Europe 558 metais. -

Darbas  baigiamas  Vidurines  Padnepres  emaliuotu  dirbiniu  katalogu
{p.  63-74)  ir emaliuotu dirbiniu,  rastu ul Vidurines Padnepres ribu, ka-
talogu. I §i ieina ir Lietuvos radiniai. Pateikiama ir 31  emaliuotu dirbiniu
lentele.

Vis tik su kai kuriomis  autores i§vadomis negalima sutikti.  Vargu ar
teisi  autore teifgdama,  kad  emaliuotu dirbiniu  neturejo , Cerniachovo kul-
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ttiros  gyventojai  ir kad  §ie  dirbiniai  i  Vidurine  Padnepre  pateko  tik  po
hung  antpltidzio.  Cerniachovo  kulttiros  kapinynuose  yra  dirbiniu,  kurie,
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dirbiniu,  kaip  antkakles  dezeliniais  galais,  vytines  antkakles  kilpiniais
galais  ir  kt.  1§  Cerniachovo  ar  i§  P§evorsko  kulttiros  i  Lietuva  galejo
patekti  k,ibiro  formos  pakabu€iai,  randami  kaklo  aLpvaros.e 3.  Taigi  auto-
res  teiginys,  kad  emaliuoti  dirbiniai  pateko  i  Vidurine  Padnepre  tik  po
hunu  antpltidzio,  vargu  ar  priimtinas.  Atrodo,  kad  autore,  kaltindamaL
ankstesnius  tyrinetojus  „gotu  mirazu",  pati  susiviliojo  „hunu  mirazu"  ir
stengesi kai kuriai medziagai  pateikti  apriorines  i§vadas.  Vargu  ar baltL|
gentys laike kelis §imtus metu emaliuotus dirbinius, kad  galetu I.ais keis-
tis  specialiai  su  alanais,  tuo  labiau,  kad  alanu  ir  baltu  ry§iai  kur  kas
sunkiau atsekami negu baltu ir €erniachovie€iu.

Del anks€iau minetu priezas6iu §iek tiek „prailgintas" ir kai kuriu dir-
biniu datavimas -iki VI amziaus.1§ tiesu daugiausia kalbama apie Ill-
V  a.  emaliuotus  dirbinius,  VI  a.  autore  nieko  nedatuo].a.  Del  §ios  prie-`Zasties  ir pats  darbo  pavadinimas  chronologi§kai  nera  visai  tikslus.

Keletas  pastabu  del  Lietuvos medziagos panaudo].imo.  Kataloge nemi-
nimi  tokie  iki  1969  in.  skelbti  radiniai,  k,dip  Paulaieiu,  Silutes  raj.,  ema-

:±aug°Ltn°essaepg¥f.n±ke±S:ta¥B:Za±:Fr±:Lkst¥eF:::::#er::.;tep±:::LELfa2rkaaspa°s¥arLL:ug::
®®

(p.  82,  Nr.  211,lent.  24 : 4).  Deja,  tokios  seges  Lietuvos  muziejuose  ne-
ra,  ji  neminima  ir  senesneje  archeologineje  literattiroje.  Matyt,  seges
supainiotos. Apskritai katalogais naudotis sunku, nes jie sudaryti ne geo-
grafine ir ne alfabetine tvarka.

Nezitirint   minetu   diskutuotinu   klausimu,   pasitaikan€iu   netikslumut
a. Korzuchinos darbas turi didele i§liekamQjQ verte. Jis supazindina ivai-
riu kra§tu  tyrineto].us su emaliuotu  dirbiniu  grupemis,  padeda  spresti at-
skiru   Rytu  Europos   gen€iu   prekybiniu   ir  kulttiriniu   ry§iu   problemas
in. e. I ttikst. pirmojoje puseje.

Mykolas   Michelbertas`

I  M axHo    E.    8.   TIIIII]I  noxoBaHb   Ta   HAaHyBaHlra   KOMIIaHiiBCKoro   Morn.hoHHKa.   Ce-

PeAFli  BiKII  Ha  yKpa.1.Hi,   1.  KIIIB,   1971,   c.  88,  pHc.   4:1.2.2  W.   Antoniewicz.   Zabytki   p6ino-rzymskie  z  Wewirszan   na  Zmudzi.-Przeglad
archeologiczny,  r.  2-3,  zesz.  1-2.  Poznah,  1921,  ryc.  1.

3  Tokiu  pakabu€iu  rasta  1978  in.  Gintaruose,  Kretingos  raj.

w£.e¥s%:wzoys:iskiez¥iy,M;toe#.a¥wi:ci::ye,nt::Zy#f[efiksuz:E;::reeg(£ssbRa)Tine#ad¥mo[§9c3£4a::®,

cheologiczne,  t.  29,  zesz.  2.  Warszawa,  1963,  ryc.  13.
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A.    I.    prHTpO¢aHOB.    xe7Ie3HblH  BeK  cpeHHeH   Bej]OpyccHH   (vll-
VI  88. jLo  H. 9.-VIII  8.  H. 9.).  «HavKa  H  TeKHHKa».  MIIIICK,1978,160  c.,,

1500  9K3.,  58  PHC.

Dau'Biau  kaip  per  §imta  metu  tyrine].ant  vidurio  Baltarusijos  archeo-
1oginius paminklus, sukaupta nemazai ±vairios medziagos,  i§ jos -ir apie
gelezies  amziu 1.  Ta6iau  iki  §iol  nebuvo  platesnio,  §iq  medziaga  apibend-
rinan€io  darbo.  Kaip  Zinoma,  daugelio  tyrinetoju  nuomone,  dideliuose.
Rytu Europos mi§kingosios juostos plotuose, taigi ir vidurio Baltarusijo].e,
mazdaug  iki I in. `e.  ttikstantmeeio vidurio,  o  kai  kur-ir dar velesniais
laikais,  gyveno  baltu  gentys2.  Del  to  ypa€  vertinga  ir  aktuali  yra  §i
Zinomo  baltarusiu  archeologo  A.  Mitrofanovo  knyga,  kurioje,  remiantis
daugiausia  piliakalniu  bei  kitu  gelezies  amziaus  gyvenvie€iu  tyrinejimu
duomenimis,  pateikiama  to  meto  minetos teritorijos  gyventoju medziagi-
nes  kulttiros,  socialinit!  santykiu  charakteristika  ir  raida,  nustatoma  §iu
gyvento].u etnine priklausomybe.

Aptariamaja  knyga,  be  izangos  ir  trumpos  i§vadines  dalies,  sudaro
du  stambtis  skyriai,  i§samus  literattiros  sQra§as  ir  58  paveikslai,  kuriuo-
se  pateikti  ±vairtis  to  meto  piliakalniu  bei  kitu  gyvenvieeiL|  planai,  ten
aptiktu  ivairiu  pastatu brez.iniai  bei  radiniu  pie§iniu  lenteles.

Pirmoji  knygos  dalis -brtik§niuotosios  keramikos  kulttiros  charakte-
ristika.  Brtik§niuotoji  keramika,  kaip  nurodoma  knygoje,  vidurio  Balta-
rusijoje  buvo  i§plitusi  nuo  VII  a.  pr.  in.  e.  iki  V  in.  e.  amziaus.  Pasku-
tiniaisiais  duomenimis,  §i  kulttira,  daugelio  tyrineto].u  nuomone,  priklau-
siusi tan tikrai baltu gen€iu grupei, tais laikais apeme nemaza teritorija;
rytuose  ji  sieke  Dnepro  auk§tupio  bei  Baltarusijos  Padauguvio  sritis,  o
vakaruose -jos  aptikta  vakariniuose  Lietuvos  ir  Latvijos  rajonuose 3.
Siuo  metu  brtik§niuotosios  keramikos  raida  Rytu  Pabaltijyje  pasekama
net nuo neolito, Lietuvoje bei kaimyninese Latvi].os ir Baltarusi].os srityse`
ji  galutinai  susiformuoja,  igydama  savitu,  tik  jai  btidingu  bnlozu,  tiktai
I  ttikstantm.  pr. `m.  e.  ir  i§lieka  Cia  beveik  iki  IV-V  in.  e.  amziaus4.
Mazdaug  nuo  V-VI  in.  e.  a.  §i  keramika  Cia  galutinai  i§nyksta,  a  jos.
vietoje lietuvo].e ir Latvi].oje i§plinta taip pat lipdytine,  daugiausia grub-
letu,  o  vidurio  Baltarusijoje -atitinkamu  formu  lygiu  pavir§iumi  kera-
mika.  Kai  kurie  tyrinetojai  tck±  keramikos  rti§iu  pasikeitima,  ypa€  Lie-
tuvo].e  ir  Latvi].oje,  yra  bands  sieti   su   Cia   tuomet   vykusiu   gyventoju
etnines   sudeties   pasikeitimu 5.   Ta€iau   nau].ausi   §ios   srities   tyrinejimai
parode,  kad keramikos  rti§ys  Lietuvoje  keitesi  pamazu,  per  ilgesni  laikqr
ir  tai  gali  btiti  siejama  ne  su  etnines  gyvento].u  sudeties  pasikeitimu,

]`  OqepKH  Ho  apxeoAorHH  EeAopyccHH, tl.1,    MHHCK,1970.  c.  3-8:  3aropyAbcKHfl-
3.b4.TA§eeB::HH¥C:°BPH#.Ei?,°PHC:H:I.A¥HE.CKA.L9Z3:BcriH5e-r2o°poquH|acMOAeHH|rmEI(toliau-

ApeBHHe   ropoA|IH|a...).   M.-A.,1963;   CeAOB    8.    8.    CAaBjlHe   BepxHero   HOA|IenpoBI]jr
H  HOAPHHbH   (toliau -C^aBHHe. . .).  M„  1970.

3  CeAOB   8.   8.   CAaBHHe ...,  c.18-25;  Lietuvos   TSR  Archeologijos  atlasas   (toliau-
LAA),  t.  2.  V.,   1975,  p.   14.

4  Danilaite    E.    Ankstyvosios   brck§niuotosios   keramikos   kilmes   klausimu.-Lie-
tuvos TSR MA darbai,  A serija  (toliau-MADA),1966, t.  2  (21),  p.111.

5  rypeBHq   ®.   A.    ApeBHoonl  6eAopyccKoro  IloHeMaHbH.   M.-A.,1962,  c.   32-36.
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bet  su  auk§tesrie  ju  ekonomikos  bei  socialiniu  santykiu  i§sivystymo  pa-
kopa 6.

Nagrinejant  brck§niuotosios  keramikos  kulttiros  gyvenvietes  vidurio
Baltarusijoje, knygoje i§skiriami du pagrindiniai ju  raidos etapai: I ttiks-
tantmeeio pr. in. e. ir I in. e. `ttikstantmeeio pirmosios puses.

Aptariant pirmosios _grupes gyvenvietes, nurodoma, kad jos dar buvo
neitvirtintos ir mazai kuo skyresi nuo Zalvario amziaus stovyklu. Piliakal-
nip apgyvendinimo pradiia knygoje tiksliau nenurodoma, o tik .pazymima,
jog tai buvo ne veliau kaip Ill a.  pr. in. era.  PaLstebdsime,  kad,  naujausiurghaepog]#:nn]#±nttyar£Fae|£T¥_d#i[Tea:]E[r:'£:][:sr#u[§Lie±;¥:§3`i[;£¥ka:#kbaud-

ankstyvuju vidurio Baltarusijos,  kaip ir Lietuvos,  piliakalniu  itvirtinimus
sudare  ju. aik§teliu  pakra§€iuose  pastatytos   nesudetingos   konstrukcijos
medines  gynybines uztvaros.  Kartu nurodoma,  kad kai kurie tokie pilia-
kalniai  i§  lauko  puses  dar  buvo  apsaugoti  pylimais  ir  grioviais.  Ta€iau
tikslesne ju chronologija bei konstrukci].a tebera nei§ai§kinta. Tai rodyttz,
.jog  tyrinejant  §iuos  piliakalnius  nebuvo  padaryti  tu  itvirtinimt|  pjtiviai.
Pastebesime, kad iki §iol Lietuvoje tyrinetu, dar I ttikstantmetyje pr. in. e.
apgyvendintu  piliakalniu  aik§teliu  pakra§6iuose  aptikta  tiktai  nesudetin-
gos  konstrukcijos  mediniu  gynybiniu  ultvaru  liekanu;   kartais  jos  btl-`davo  ant  0,5-0,7  in  auk3€io  i§  Zemiu  supiltu  tarsi  pylimeliu8.   Taigi,
galimas  daiktas,  kad  dalis  ankstyvuju,  ypa€  auk§tesniais  pylimais  bei
grioviais  absaugotry,  vidurio  Baltarusijos  piliakalniu  buvo  gyvenami  ir
pirmaisiais mti,st{  eros  amziais.  Apie  tai kalbetu dar ir tas  faktas,  jog-k,ai
kuriuose  tokiuose  piliakalniuose  kartu  su  brrikiniuotaja  keramika  aptik--.ta  ir  geleziniu.1azdeliniu  smeigtuku,  pjautuveliu  formos  peiliu,  moliniu
verT`>st.uku  ir  kitu,  jau  pirmiesiems  in.  e.  amziams  btidingesniu  daiktu.

Ankstyvuosiuose vidurio Baltarusij os piliakalniuose rasta 'nemazu, ne-
Tetai  net  4,5X9,5  in  dydiio  antzeminiu  mediniu  .stulpines  koustrukcijos
pastatu  liekanu.  Ggivenamuose  §io  tipo  pastatuose  buvo  apie  1  in  skers-
mens  apskriti  atviri  Zidiniai;  ju  pakra§€iai  dazniausiai  apdeti  vidutinio
dydzio  akmenu  eile.  Pana§iu  pastatq  liekanug  randama  ir  rna_Zdeug- ir  to-meto   rytu  Lietuvos  piliakalniuose 9.   Kai   kuriuose   aptariamojo   laiko-

6  AayryAHc    8.    8.    HeKoropHe   AaHHHe   o   npoHcxo3KAeHHH   H  xpoHOAorHH   mepo.
xoBaTofi  KepaMraKH  a  ^IITBe   (toliau -Hc>KOTopHe. . .).-MADA,1966,   t.   3(22),   p.   55---56;
Da n i I a i t e   E.   Briik§niuotosios  keramikos   i§nykimo  Lietuvoje  klausimu   (toliau -Brck§-
niuc`tosios. . .).-MADA,1967,  t.I(23),  p.  35-50.

7Volkaite-Kulikauskiene   R.,     Ku`likauskas   P.   Narktinu   (Utenos   raj.)
archeologiniu  paminklu  1976  ir  1977  in.  tyrinejimai  (toliau -Narktinu. . .).-Kn.:  Archeo-
]oginiai  tyrinejimai  Lietuvoje  1976-1977  metais.  V.,1978,  p.  84-94;   Grigalavi€ie-
n e   E.   Nevieri§kiu  (§veneioniu  raj.)  piliakalnio  tyrinejimai  1976  ir  1977  metais  {toliari-
.Nevieri§kiu...).-Ten  pat,  P.  95-10;       Bo^KariTe-Ky7illKaycKeHe   P.,   KyAHKay-
CKac   rl.,    ^yxTaH    A.    PacK6HKH  H  Me"Hoc"  HaLPKyHaE.-B   KII.:  Apxeo.rorHqecKHe
oTKPEI"H  1978`roAa.  M„   1979,  c.  452-453;  rpHrajiaBHqeHe   E.   PacKollKII  ropoA]m|a
H€-B~8PB]HaKLecg.=dTLesn P#'  g;n4±:4isie].i  mediniai  pastatai  ir  irenginiai  Lietuvo].e   (toliau -Se-

niausieji. . .)   ('1.  I  tdkstantmeeio  pr.  in.  e.  itvirtinimai  ir  pastatai).-MADA,1974, ,t.  4(49),
p.  61-64.9  Grigalavi€iene    E.     Nevi6ri§kiu ...,     p.     95-101;     Volkaite-Kulikaus-
kiene  R„   Kulikauskas  P.  Narkthu ...,  p.  87.
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yra Milogrado kulttiros teritorijoje. Ankstyvuosiuose vidurio Baltarusijos.
piliakalniuose  rasta  ivairfu±  kauliniu  adikliu,  smeigtuku,  pakabu€i.u,  ra--
ginis  kirvis,  geleziniu  lazdelinit!  smeigtukt|,  Zalvariniu  pakabu€iu,  mo-
linin,1 verDstuku,   lipdvtu  puodu  §iikiu  daugiausia  brtik§niuotu  pavir§iumi.
Analogi§ku  puodu  randama  daugiausia  Milogrado  kulttiros  srityje.  Tuck
•btidu knygoje pateikti duomenys rodo, kad dauguma vidurio Baltarusijos
ankstyvuosiuose piliakalniuose surinktu  radiniu yra labai  pana§tis  i mag-
daug  to  meto  Lietuvos  piliakalniu  radinius,  o  kiti  -  i  randamus  Milo-
grado   kulttiros   srityje,  kuria  dauguma  tyripeto].u  taip  pat  laiko  bal-
ti§ka 10.

Brtik§niuotosios  keramikos  kulttiros   klestejimo   laikotarpiu   vidurioS
Baltarusijoje,  kaip  ir  rytu  Lietuvoje,  1aikoma  I  in.  e.  ttikstantme€io  pir-
moji puss.  Knygoje nurodoma, kad §io  laikotarpio piliakalniai ten btida~

:|Pni:PJpuyo|:tiokaar:±i§Stige:§ki3`::espys`iieEfairneErigviuetti¥.,;#;T:irke::Erg:ogriE:
•,

1iakalniu  aik§teliu  pakra§€iuose,  dazniausiai  nedideliuose  pagilinimuose,.
aptinkaina  ilgu  stulpin6s  konstrukcijos. pastatry  liekanu.  Pastatai  suskirs-
tyti i atskiras, iki 20-25 m2 dydzio patalpas. Gyvenamose patalpose buv®
atviri apskriti Zidiniai.

Pastebesime,   kad   dauguma_  mazdau\g   to   meto    Lietuvos   piliakalnit}'
tokiu  stipriu  itvirtinimu  neturejo.  Dazniausiai  jL|  aik§teliu  bakra§€iuose<
aLptinkami tiktai iki 2 in auk§€io ir 4-7 in plo€io prie pagrindo i§ Zemiu.
pilti ir mediniais  rastais sutvirtinti pylimeliai, kuriu vidinese pusese, taip<
pat nedideliuose pagilinimuose  stovejo stulpines konstrukcijos pastatai ]].
Tiktai. I  in.  e.  ttikstantme€io  viduryje  ir  antrojoje  puseje,  kai  dauguma-
Lietuvos  piliakalniu  tampa  tik  laikinomis  sleptuvemis  pavojaus  metu  ju
parfedese  g.yvenu~siems  Zmonems,  ju  aik3teles  apsaugomos  jau  1-3,  net
4-5  in  auk§€io  pylimais  i§  i§ores  ir  vienu  ar  keliais  1-2  in  gylio  il
2-5  in  plo€io  grioviais  tarp  pylimu ]2.  Pana§ius  itvirtinimus  tuomet  tu-
iejo  ir kaimynines  Baltarusijai  Smolencko  sritie.s  piliakalniai 13.

Ii  knygoje  pateiktu  duomenu  matyti,  kad  ir  daugelio  I  in.  e.  ttiks~
tantme€io pirma].ai pusei skiriamu vidurio Baltamsi].os piliakalniu iki §iol
nepadaryti  pylimu  pjtiviai  ir  tod6l  tiksliau  nenustatyta  I.u -chronologija.
Galimas  daiktas,  jog  bent  dalis  tokiu  stipriau  ±tvirtintu  Baltarusijos  pi-
liakalniu  gale].o  biiti  gyvenami  ir velesniais2negu  IV in.  e.  a.1aikais.

Antrajam  brtik§niuotosios  keramikos  kulttiros  raidos  etapui  priklau-
san€iuose  vidurio  Baltarusijos  piliakalniuose,  be  pastatu  bei  ±tvirtinimu
I`ickanu,  surinkta  ir nemazai kitokiu radiniu:  geleziniu pentiniu  siauraa§-

]°  CeAOB   8.   8.   CAaBHIIe ...,  c.  34-36.
trt  Daugudis  V.   Seniausieji...   (2.   M.  e.   I   tckstantme€io   I  pus6s   itvirtinimai).-

MADA,1975,  t.  2(51),  p.  61-70;    jo   paties.   Seniausie].i ....  (3.  M.  e.  I  tGkstantme€i®
I PuS]gAP:Sfa:ay±)iT= #A6 L#a6¢±dy££4a)E :7oTT6o7q.Ho"roBCKHx  roporm.-8  KH. :  20 .neT.

APxeoAorHqecKHe   H   3.IHorpa®IIqecKHe    3KCHeA|IqHH   HHCTRTyTa   HCTOPHH   AH   ^HTOBCKofi
CCP]!1i48T:9b6:)k ::JUErH.:9#'MC.H3A`=3£:   ApeBHHe ropoAprH|a ...,  c.  29  ir  kiti.
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meniu  kiIviu,  ietigaliu,  ylu,  adatu,  pjautuvelio  formos  peiliu,  1azdeliniu
smeigtuku,  moliniu  Djakovo  tipo  .svareliu,  verpstuku„  kai  kuriu  kauliniu
.ir kitokiu dirbiniu, taip pat lipdytines keramikos brtik§niuotu ir lygiu pa--vir§iumi.  Pastebetina,  kad  kai  kuriuose  piliakalniuose  (Vasilkovka,  Lo-
goisko  raj.  ir  kt.)  brtik§niuotoji  keramika  sudaro  jau  mazesne  (iki  370/o),•o 1ygiu  pavir§iumi -didesne keramikos dali.  Tai  rodo,  kad  jau nuo  pir-
`muju  mtisu  eros  amziu  vidurio  Baltarusijos  gyvenvietese  brtik§niuotaja
pamazu  pradeda  pakeisti  lipdytine  lygiu  pavir§iumi  keramika.  Pana§iai
brrik§niuotoji  keramika  buvo  kei€iama  i  lipdytine  grubletu  ir  lygiu  pa-
vir§iumi  ir  Lietuvos  bei  Latvijos  gyvenvietese.  Nustatyta,  kad  brtik§-
miuotoji keramika  pietiniuose  Lietuvos  ir  vakariniuose  Lietuvos bei  Lat-
vijos rajonuose i§nyko jau mtisng eros pradzioje, tuo tarpu rytu Lietuvoje
{ir vidurio Baltarusijoje, kaip mineta,  ji dar i§silaike mazdaug  iki V in.  e.
amziaus [4.   |domu,  jog  kartu  su  keramikos  rti§iu  pasikeitimu  Lietuvoje
mazdaug nuo 11 in.  e. a. i§ vakariniu rajonu pamazu plito papro€iai laido--ti   mirusiuosius   nesudegintus  pilkapiuose  ir  plok§tiniuose  kapinynuose.
Nors §iu  rei§kiniu .priezastys iki  §iol tebera galutinai nei§ai§kintos, ta€iau,
.galimas  daiktas,  nemaza  tan  itakos  turejo  ir  atskirose  baltu  gen€iu  ap-
gyventos,e  srity,se  tuomet  vykusi  netolygi  Zmoniu  ekonominio  bei  so`cia-
1inio  gyvenimo  raida.

Minetieji  Baltarusijos  piliakalniu  radiniai  nuodugniau  panagrineti  at-
cskirame  knygos  skyrelyje,  kur  jiems  nurodytos  analogi].os,  daugiausia
aptinkamos  mazdaug   to   meto   Lietuvos,    Latvijos   bei   kitose  tuomet
baltng  gen€iu  gyventose  srityse.  Nemazai  demesio  skirta  brtik§niuotajai
keramikai.  Ji  suskirstyta  i  dvi  pagrindines  grupes:  ankstyvaja  ir  vely-
vaja.  Pirmajai  (I  ttikstantmetis  pr.  in.  e.)  priklauso  ivairiu  tipu  kibiro  ir
puodynes formos, o velyvajai  (I in. e. ttikstantme€io pirmoji puss) -dau-^giausia  briaunotieji  puodai.  Visiems  knygoje  suminetiems  puodams  pa-
gristai  nurodomo,s  gausios  an,alogijos  daugiausia   i§   mazdaug   to   meto
Lietuvos  gyvenvie€iu 15.

Atskirame  knygos  skyrelyje  trumpai  apibtidinti  brtik§niuotosios  ke-`ramikos kulttiros  gyvento].u verslai bei  visuomeniniai  santykiai.  Nurody-
-ta,  kad pagrindiniai verslai buvo  lydimine Zemdirbyste ir naminiu  gyvu-
lip auginimas,  po to -medziokle.  Pabreziama,  kad to meto §ios kulttiros
gyvento].ai  jau  nemazai  pasigamindavo  ivairiu  metaliniu  darbo  irankiu,<ginklu bei  papuo§alu. Visa tai sudare salygas toliau irti pirmyk§tei bend-
ruomeninei  santvarkai.

Antroje knygos dalyje apibtidinama vidurio  Baltarusijos I in.  e.  ttiks--tantme€io tre€io].o ketvir€io  gyvenvietes ir laidojimo paminklai. Aptarda-
mas  gyvenvietes,  autorius  i§skiria  dvi  pagrindines  ju  `grupes:  pirmoji -i-
vadinamosios atviro tipo, toliau nuo piliakalniu isiktirusios,  antro].i -pi-
1iakalniu  papedese  buvusios.  Nustatyta,  kad  §io  laikotarpio  vidurio  Bal-•tarusijos  piliakalniu  itvirtinimai buvo tvirtesni  negu  ankstyvesniuju.  Ta-
t€iau  ry§kesniu  to  meto  pastatu  pedsaku  juose  neaptikta.  Todel  knygoje

14  LAA,  t.  2,  p.  14.
]5  A a H H^ a ri T e    E.    IIITPHxoBaHHaH  KepaMilKa.  a   ^HTBe.  ABTopeSepaT  KaHA|IAaTCKofi

AHCcepTaHHH.  BH^bHloc,   1967,  c.  15-20.
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daromos ±tikinamos prielaidos, kad dauguma to meto vidurio Baltarusijos€,
kaip ir Lietuvos, piliakalniu daugiausia buvo ju papedese gyvenusiu Zmo-
niu  tiktai  laikinos  sleptuves  pavoju  metu.  Jas  tyrinejant,  aptikti  ketur-
kampio  plano,  dazniausiai  10-16  m2  dydzio  net triju tipu  pastatai:  ant-
Zeminiai, su vienu i kalvos §laitQ ikastu §onu ir pusiauleminiai. Dauguma
pirmojo tipo  pastatu buvo  stulpines konstrukcijos. Ju igyvenamuose btis-
tuose bdta atviro tipo apskritu, iki 1,7 in skersmens, ir ovaliniu, 2,1 X2,4 in.
dydzio,  daugiausia  pltiktu  i§  molio  Zidiniu;   ju  pakra§€iuose -nedideli
(7X8  cm)  akmeneliai.   Sie  Zidiniai  savo  koinstrukcija  primena  stulpines
konstrukcijos  pastatuose  buvusiu,s  Zidinius,  iki  §io'l  aptiktus  I  ti-zk,stant-
me€io  pr.  in`.`  e.  ir  pirmuju  in.  e.  amziu  rytLI  Lietuvos  ir  vidurio  Baltaru-
sijos  piliakalniuose.  Kai  kurie  antzeminiai  aptariamo].o  laikotarpio  vidu-
rio  Baltarusijos  gyvenvie€iu  pastatai  jau  statyti  i§  kampuose   sukirstu
rastu;  ju gyvenamose patalpose jau buvo i§ akmenu krautos krosnys.

Dauguma  antrojo  tipo  pastatu  sudare  rentininiai,  maziau  btita  stul-
pines  konstrukcijos  pastatu.  Beveik  visi  tre€iojo  tipo  pusiauzeminiai  pa-
statai  buvo  rentiniai  ir  tik  atskiri  vienetai -stulpines  konstrukci].os.

Stulpines  konstrukcijos  pastatu  gyvenvie€iu  sluoksniuose  dar  aptikta
ir  §iek  tiek  brtik§niuotosios  keramikos,  o  su  kitais  minetais  pastatu  ti-
pais I.au siejama velyvesne, taip pat lipdytine lygiu pavir§iumi keramika.
Visa tai rodo,  kad vidurio  Baltarusijo].e,  kaip  ir daugelyje Rytu  Europos
sri€iu, mazdaug nuo I in.  e. ttikstantme€io vidurio stulpines konstrukcijos
pastatus  pamazu   pakeite   rentininiai   pastatai ]6.   Knygo].e  teigiama,   jog
pusiauleminiu  pastatu  statybai  ture].o  itakos  ivairios  kitos  gentys,  tuo-
met gyvenusios i pietus nuo baltu apgyventos teritorijos.

Atskirame  antrosios  knygos  dalies  skyriuje,  remiantis  palyginti  ne-
gausiais to meto  radiniais, trumpai apibtidinta mineto  laikotarpio vidurio
Baltarusijos  gyventoju  medziagine  kulttira,  tikis  bei  visuomeniniai  san-
tykiai.  Dauguma  radiniu  sudaro  lipdytine  lygiu  pavir§iumi  keramika.  Ji
suskirstyta  i  atskiras  grupes  bei  pogrupius.  Idomu,  kad kai kurie  puodai
forma,  i§  dalies  gamybos  btidu  dar  primena  brtik§niuotuosius  briaunotus
ir  kibiro  formos  puodus.  Tai  rodo,  jog  ir  Baltarusi].oje  brtik§niuotoji  ke-
ramika nyko  pamazu  ir mazdaug  pana§iai kaip  ir Lietuvoje ar Latvijoje,
kur  dalis,   vpa€  ,ankstvvuju  \grubletu   pavir§iumi  puodu,   forma,  kartais
gamybos btidu  dar labai  primena  kai  kuriuos  brtik§niuotus  puodus ]7.

Kitiems  aptariamojo  laikotarpio  vidurio  Baltarusi].os  gyvenvie€iu  dir-
biniams  (geleziniai  pjautuvelio  formos  peiliai,  geleziniai  pentinai,  Zalva-
rines  pasagines  seges,  pastorintais  galais  apyrankes,  trapecijos  formos
pakabu€iai   ir  kt.)   knygoje  pagristai  nurodomos  analogijos  d.augiausia
Lietuvos ir  Latvijos  mazdaug  vienalaike,I.e  archeologine].e  medziagoje.

1§ surinktu dtiomenu autorius sprendzia, kad aptariamuo].u laikotarpiu
vidurio  Baltarusijoje  lydimine  Zemdirbyste  ir  gyvulininkyst6  jau  buvo
pasieke  auk§tesne  raidos  pakopa.  Ta€iau  tebera  neai§ku,  ar  tais  laikais
vidurio  Baltarusijoje  jau  praktikuojama  ir  ariamoji  Zemdirbyste.  Dabar

16  Cp. C e Ao 8   8.   8.   )KHAHH|a  roro-BoCTotlHOH  IIpl[6aA"KH  (I-HatlaAo  11  Tblc.  H.  9.).-
8  RE.:  ApeBHee  xHAHII|e  HapoAOB  BoCToqHofi  EBpoHEI.  M.,   1975,  c.  293---301.

`7  AaLyryAHc   8.   8.   HeKOTopele ...,  c.  55-64;   Danilaite   E.    Brtik§niuotosios ...,

p.  35-48.
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Atskirame antrosios knygos dalies skyriuje trumpai aptariama I in. e.

tckstantmeeio tre€iojo ketvir€io vidurio  Baltarusijos  pilkapyng  ir plck§--tiniu  kapinyqu  archeologine  mediiaga.  Remiantis  ja  ir  kalbiniais  duo-
menimis,  §ie  paminklai  pagristai  skiriami  baltu  gentims.  Tiktai  VII-
VIII  in.  e.  a„  kaip  n.urodoma  knygos  i§vadineje  dalyje,  i vidurio  Balta--rusijQ pradejo skverbtis rytu slavu gentys, kurios IX-X a. galutinai asi-
`miliavo ankseiau ten gyvenusius baltu.s.  Pastebesime, kad analogiskas i§-`vadas §iuo metu prie].o ir dauguma kitu tyrinetoju t?.

Kaip mineta,  ]mygoje yra  ir nemazai  iliustraciju,  reikiamai papildan-
€€iu  joje  destomas  mintis.  De].a,  ju  kokybe  nekokia,  del  k-o  kiek nuken-
tejo Sis gama vertingas darbas.

Aptartoji  monografija yra  didelis  indelis  i  senoves  baltu` gendiu me-
gdiiagines  kulttiros,  ju  santykiu  su  kaimynais  bei  etnogenezes  tyrine-
jimus.

Vytautas  Daugudis

. V.  Urt ans.  Senakie depozitl I.atvlja.  „Zinatne",  RIga,1977,  284 p.,
124 pav„ 5000 egz.

Lobiai  yra  specifinis  archeologijos  mokslo  §altinis.  Todel  ra§yti  kny-
ga  apie  juos  yra  daug  sudetingiau  negu  apie  kitus  archeologinius  pa-
•minklus.  Lobiai -dazniausiai  randami  atsitiktinai,  daiktai  daznai  greit  pa-
qsklinda  net  tarp  keliu  radeju,  o  kartais  belieka  tik  pats  radimo  faktas.
Net paprasta lobio publikacija pareikalauja i§ tyrinetojo didele§ kantrybes
ir kruop§tumo:  reikia teirautis radimo liudininku, raustis archyvupse, var-`ttyti periodikQ ar kitus leidinius, lankytis radimo vietoje, perzinreti pa€ius
.radinius  ir  pan.  Tai  viena.  Antra,  interpretuojant  lobius,  reikia  gerai  i§-
manyti  archeologijos  teorijQ.  Kantrybes,  kruop§tumo ir  Ziniu  recenzuoja-
.mos knygos autoriui uzteko.

V.  Urtano  pasirinktas  btidas -vienoje  knygoje  aprepti  108  Latvijos
lobius  (del  17 ju dar abejojama)  ir apibendrinti  daugiau kaip  7000  daik-
tu-yra  labai  vertingas.  Autorius  galejo  ivairiais  aspektais  apzvelgti
ypa6  pla6iQ  baltu  ir kitu  gen€iT|  Latvijos teritorijoje  istorijos  panorama;`chronologi§kai darbas apima 2500 metu.

Monografija  susideda  i§  izanigos  ir  septyniu  skyriu,  1ogi§kai. dalijamu
i  dvi  dalis.  Autoriaus  tyrinejimai,  samprotavimai,  ie§ko].imai  atsispindi
pirmuose §e§iuose skyriuose,  o septintajame i§destyta konkreti lobiq me-`dziaga.  Taip  pat  pridedamas  literattiros  sara§as,  asmenvardiiu  rodykle,

p:::a¥:tifbn::±Ls:biz4 gpea°vger±akf:Fat  Vfet°Viu  SQra§asi  Santraukos  rusu  ir  vokie.

]8  Bo^KafiTe-KyAHKaycKeHe   P.   K.   3eM^eAe,rae  8  BocToqHofi  nLrme  8  XIII-
XV  88.  (IIo  AaHHblM  Hcc^eAOBaHHfi MafilHHro.ifecKoro  ropQAprll|a).-B  KII.:  BocToqHaH  ELpona
a  ApeBHoc"  H  cpeAHeBeKOBbe.  M.,  1978,  c.   166-168.

]9  CeAOB   8.   8.   CA&BHHe ...,  c.  48-53.
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|fangoje autorius nurodo, kad knygos pagrindQ sudaro visi jam Zino-
ini  iki  1975  in.  rasti  Latvijoje  lobiai,  chronologi§kai  priklausantieji  nuo
1300 in.  pr.  in.  e.  iki  1200  in.  e. metu.  Informuojama,  kad medziaga apie
lobius  saugoma  Latvijos  TSR  istorijos,   Jel,gavos  a.. Eliaso  istorijos  ir
memo,  Rygos  istorijos  ir  laivininkystes,  Maskvos  valstybiniame  istorijos;
muziejuose,  valstybiniame Ermitaze,  Latvijos ir Estijos TSR MA istorijos
institutuose.

Pirmajame  skyrelyje  V.  Urtanas  apibendrina  Latvijos  lobius  lie6ian-
€ia  bibliografijQ,  jQ  suskirsto  i  tris  laiko  ta'rpus:  XVIII  pab.-1917  in.,
1920-1940 in.,  nuo  1940 in.  iki  mtisu  dienu.  Supazindindamas  skaitytojq
su  kiekvienu  laikotarpiu,  autorius  stabteli  prie  atskiru  tyrinetojL|,  surni-
n6damas  ir  ivertindamas  ju darbus.  1§  §ios  apzvalgos  ai§keja,  kad  litera-
ttiros teikiama informacija apie lobius nevienodai vertinga. Pasirodo, kad
dalis  lobiu  visai  nepateko  i  rioksline  apyvartQ,  kiti  dar  nepakankamai
i§nagrineti,  o  kai  kurie  susilauke  ypatingo  tyrinetoju  d6mesio.  Pavyz-
diiui, --I Kokumuizos  lobiui  net  30  autoriu  paskyre  apie  70  darbu.  Btidin-
ga tai,  kad  dauguma  tyrinetoju visai  nesprendzia  probleminiu  klausimu,
i§Faukian€iu  i§  lobiu,  kaip  mokslo  §altinio,  medziagos,  t.  y.  nedaro  so-
cialiriitrekonominiu i§vadL2.

Antrasis  skyrius,  vienas  i§  didziausiu,  skirtas  lobiu  sude€iai.  Cia  au-
torius  atidziai  perzitirejo  apie  2250  ivairiu  dirbiniu  bei  graiku,  romenu,,
arabu ir Vakang Europos 4982 monetas. Klasifikuodamas visa §ia medzia~
gaf  jis  i§skiria  169  dirbiniu  tipus  bei  variantus.  Tai  ivairtis  papuo§alai
(diademos,  antsmilkiniai,  antkakles,  karoliai,  smeigtukai,  seges,  kabu€iai
ir  pakabeles,  apyrank6s,  Ziedai,  sagtys,  apkaleliai,  ivi].os),  ginklai  (kala--
vijai,  ietigaliai,  kovos  kirviai,  str6liu  antgaliai,  skydai),  Zirgo  ir  raitelio.
aprangos  reikmenys  (Zaslai, balno kilpos,  pentinai, botko6iai),  Zemdirbys-
tes  bei  gyvulininkystes  darbo  ±rankiai  (noragai,  kapliai,  pjautuvai,  dal-
giai,  Zirkl6s),  kalviu,  juvelyru  ir  kitq  amatininkt|  instrumentai  bei  fa-
liava,  drabulit2  dalys,   ivairtis   buitiniai   ir   kulto   reikmenys   (keramika,
geriamieji  ragai,  spynos,  skiltuvai,  §ukos,  statulele,  laivelis  ir  kt.),  nu--
mizmatine- mediiaga ir prekybos reikmenys (monetos,  svarstykles, bezm6-
nas, vario, Zalvario, sidabro lydiniai). Visi §ie daiktai isuskirstyti grupchis,
aptariama  jL|  chronologija,  pasekamas  paplitimas,  ie§koma  jiems  parale-
1iu  uZ  Latvijos  ribu.  Taigi  autorius  ±dejo  daug  darbo,  siekdamas  ivairia-
pusi§kos lobiu turinio analizes.

Tre€iajame  skyriuje  V.  Urtanas  siekia  atskleisti  Latvi].os  lobiL|  uzka-
simo priezastis.  Kaip  ir  kitu  kra§tu tyrinetd].ai,  jis  skiria dvi  lobiu kate-
gorijas:  ekonominius ir sakralinius.  Pirmieji lobiai ulkasti, kilus pavojui,
saugumo  sumetimais.  Jie  paprastai  slepti  gyvenvietese,  kapinynuose  ar
netoli  ju,  kad,  praejus  pavojui,  juos btitu  lengva  atrasti  ir pasiimti.  To-
kie  lobiai,  pvz.,  Zalvario  amziuje  galejo priklausyti visai  bendruomenei.
Velesni -tai  atskiru  §eimu  ar  asmenu  (feodalu,  pirkliu,  I.uvelyru  ir  kt.)
turtas.  Autorius  pazvmi,  kad  kai  kurie  i§  I.u,  turint  galvoje  tuos  laikus,
buvo  labai, dideli.  Pvz.,  yra  lobiu,  kuriuose  buvo  5749  g  sidabro,  25  kg
gintaro  ir  pan.  Ekonominius  lobius  Latvijoje  sudaro  daugiausia  brangtis
daiktai  ir  monetos.  Tuo  taapu  sakraliniuose  lobiuose,  pakastuose  religi-
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miais sumetimais,-maziau vertingi daiktai. Cia randama geleziniu, akme-
miniu,  Zalvariniu,  kauliniu  dirbiniu.

Ketvirtame skyriuje -idomtis lobiu tuometines vertes apskai€iavimai.`Pasitelkdamas  ra§ytinius  §altinius  ir  lygindamas   mokejimo   priemones
_ivairiuose   kra§tuose,   autorius   nustato   realia   kai   kuriu   lobiu   verte.
Pvz.,   uZ  Ri].nieku  lobio  sidabra  .(XI   a.)   Rusioje   galima  buvo  nupirkti
56  arklius  arba  141  karve,  arba  2246  avis,  arba  tiek  pat  par§eliu.  UZ
Saraju  lobyje  (X  a.)  rastas  sidabrines  arabu  monetas,  sverusias  117  g,
Volgos Bulgari].oje galima buvo  pirkti  16-18 kiaunes kailiuku. Autorius
pabrezia,  kad  tokie  apskaieiavimai  yra  nelengvas  ir  painus darbas.

Lobiai yra dekingas §altinis nustatyti prekybinius ry§ius su kitais kra§--tais.  Pvz.,  jau  i§  Zalvario  amziaus  lobiu  matyti,  kad  Latvi].a  tuomet  pa-
-1aike  ry§ius  ne  tik  su  artimaisiais  kaimynais  (Lietuva,  Estija,  Suomija),
-bet  ir  tolimesniais  kra§ta,is  (Skandinavija,  Rusia,  buv.  Rytprtisiais,  Len-

F:I::]]LspaesnEtraoj£L¥:a¥rycg±:Sp:¥¥Lr:¥Ljfa¥;yorbtLPunoasseLrras¥:,]gLrL::La±zsmuat¥::kEbea.
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{dziaga -graiku,  Romos,  arabu  ir  Vakaru  Europos  monetos.  Nustates  ju
pasirodymo  Latvi].oje  laika,  topografija  bei  kelius,  kuriais  jos  pateko
i kra§ta,  autorius kelia minti,  kad kai kurie §iuolaikiniai keliai,  pvz„  pa-
lei  Dauguva,  pajtiri,  per  centrine Kurzeme,  jau yra buve  senu  senoveje.
Tis  prieina  i§vada,  kad  tuometiniu  Latvijos  ekonominiu  ir  administraci-
miu  centru  kaip  tik  ir  reikia  ie§koti  prig  keliu,  kur  daugiausia  lobiu.
`JJo nuomone, Dauguvos kelias - tai tarptautines prekybos magistrale, ku-
~ria Vakaru Europa  susisiekdavo  su  arabi§kaisiais Rytais,  Skandinavija -
`su  Bizantija.  |domtis autoriaus  samprotavimai apie tai,  kad jau X a.  Lat-
•vijoje  i§  diduomenes  buvo  i§siskyre  vietiniai  pirkliai  profesionalai,  kad
~prekybos  i§sivystymas  sudare  salygas  pinigines  ir  svorio  sistemu  susida-
-rymui  kra§te.

Gilus  lobiuose  rastu  daiktu  i'§nagrinejimas  leido  autoriui  gvildenti  ir
amatu  problemas.  Se§tajame  skyriuje  aptariama  Zalvario,  sidabro,  alavo,
ivino,  gelezies,  medzio apdirbimas, tekstile, ornamentika.  Konkre€iais pa--vyzdziais  parodoma,  kad  spalvotuju  metalu  dirbiniai  buvo  i§liejami,  nu-
kalami,  pagaminami  i§  lietos,  kaltos,  temptos vielos.  Apipavidalinami jie
l]uvo  ivairiais  btidais:  tordiravimu,  graviravimu,  §tampavimu,  inkrusta--vimu,  sidabravimu  ir  kt.   Daugelis  daiktu  yra  graziai  ornamentuoti.  Su-
-pazindindamas skaitytoja su ±vairiais technikos ir ornamentavimo btidais,
•autorius juos  pristato  chronologi§kai,  vadinasi,  i§desto  spalvotuju metalu
`apdorojimo  istorija,  juvelyrininkystes  pasiekimus.  Remiantis  lobiu  radi-
niais,  atitinkamai_` aptariama  ir  kalvio  veikla.  Tiro  pelkes  lobis  suteike
galimybe  autoriui  atkurti  IX  a.  vyro  kostiuma  ir  X  a.  moteru  drabuzi.
Kaulo,  rago,  akmens,  gintaro,  odos  dirbiniams  bei keramikai  pazinti  Lat-
vi].os lobiai medziagos teduoda labai mazai.

Septintajame  skyriuje,  pa€iame  didziausiame,  duodamas  lobiu  apra§y-
mas.   Chrono'logine   tvarka   Cia   i§destyti  visi   1'08   lobiai,   nurodant,   kur
kiekvienas ju yra saugomas §iuo metu. Taip pat informuojama, kas, kada
ir  kur  lobi yra  minejes  spaudo].e.  Trumpai  apra§oma lobio  radimo  metai
ir  aplinkybes,  i§vardijami  visi  radiniai,  nurodomas  lobio  svoris,  chrono-
1ogija.  Turint  omeny,  ka-d  kiekvienam  apra§ytam  lobiui  yra  rtipestingai
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parengta  iliustraci].a,  manau  neklystu  sakydama,  kad  Sis  skyrius  sudaro
recenzuojamos  knygos  aukso  fonda.  Jis  labai  naudingas  ne  tik  Latvi].ai,
bet ir jos kaimynams.

Apskritai  Sis  V.  Urtano  knygos  pasirodymas  yra  reik§mingas  ivykis
tarybiniame  archeologijos  moksle.  Tai  pirmo].i  monografija  apie  Pabal-
tijo  kra§tu  lobius.  Lietuvos  archeologai  I.a  ypa€  vertina,  nes  I.i  padeda
spresti bendrus baltu istorijos klausimus.

Laima  Vaitkunskiene

A.    H.    rpHUKeBIIq.     CounajlbHafl     6opb6a     ropoxaH      BejlopyccHH
(XVI-XVIII  88.).  «HayKa  H  TexHIIKa»,  MIIiHCK,   1979,   152  c.,   1000  BK3.

Per paskutin± penkmeti baltarusiu  istorikai padar6 nemaza §uoli mies-
tu  istorijos  tyrinejimuose.  1975  in.  MA  Istorijos  institutas  i§1eido  net  dvi
knygas:  Z.  Kopyskio  „Socialinis-politinis  Baltarusijos  miestu  vystymasis
XVI  a.-XVII  a.  pirmo].e  puseje"  ir  A.  Grickevi€iaus  „Privattis  Baltaru-
sijos  miestai  XVI-XVIII  amziu].e".   1966  in.  i§  spaudos  i§e].o  to  paties
Z.  Kopyskio  antra  knyga   „Ekoriominis  Baltarusi].os   miestu   vystymasis
(XVI ---- XVII  amziuje)".  Abi  Z.  Kopyskio knygos  sudaro  monografija,  pa-
dalyta  i  dvi  dalis  grei6iausiai  del  knygu  dydzio  ribo].imo.  Aptariamas
A.  Grickevi€iaus  darbas  „Baltarusijos  miestieeiu  socialine  kova  (XV-
XVIII  a.)"  yra  1975  in.  i§ejusio  tesinys,  nes  skirt'as  privatiems  miestams.
Leidinys  padalytas  i  dvi  knygas  grei€iausiai  del  tu  pa€iu  formalin  prie-
Zas€iu.                                                                                                                                  '

Tiriamuo].u  laikotarpiu  priva€iu  miestt|  Baltarusi].oje  buvo  daug  dau-
giau  negu  Lietuvoje.  Tokie  Zymtis  miestai,  kaip  Sluckas,  Kopylis,  Druja,
Nesvyzius, Miras, Kleckas, Kopysas, buvo Lietuvos didiku nuosavybe, ne-
kalbant  jau  apie  miestelius,  buvusius  vals€iuose.  A.   Grickevi€ius,   ai§-
kindamas  miestie€iu  tarpusavio  santykius  ir  konfliktus  su  miestu  valdy-
tojais,  savininku  vietininkais,  remiasi  daugiausia  Slucko  ir  Nesvyziaus
miestt2,  priklausiusit!  Radvilams,  archyvine  medziaga,  kuri  turtingiausia
ir tyrinetojui lengviausiai prieinama.

Priva€iu  miestu  miestie€iu  kova  vertinama  trimis  aspektais:-  1)  kaip
buvo pasiprie§inama feodalinei priespaudai ir feodalinei santvarkai, 2)  so-
cialiniais  konfliktais  miestie6iu  bendruomenese  ir  3)  tautiniais  religiniais
prie§taravimais.  Remiamasi medziaga tu miestt2, kurie ture].o Magdeburgo
teise.   Tarp   privilegijuotu  miestu  miestie€iu,   ar  I.ie  buvo   privattis,   ar
valstybiniai,  vadinasi,  didzio].o  kunigaik§€io  nuosavybe].e,  didelio  skirtu-
mo  negale].o  btiti.  Pasiprie§inimo  formos  feodalinei  priespaudai  buvo  tos
pa€ios,  kurias  Zinome  i§  Lietuvos  miestu,  visu  pirma  Vilniaus,  istori].os.
Slucko  miestie€iai  sunkesn±  feodalin±  I.unga  vilko  d6l  dvie].u  priezas€iu:
miestas buvo Radvilu  nuosavybe,  del  I.o varzesi  Radvilu  §eimos  palikuo-
nys  ir ju konkurentai -kitos  §akos  didikai.  Taigi  miestie€iai  kente].o ne
tik  nuo  teismo  ir  administraci].os  pareigtinu,  kas  buvo  btidinga  ir  vals-
tybiniams  miestams,  bet  ir  nuo  besikei€ian€iu  savininku,  o  tie  pasikeiti-
mai  nebuvo  taiktis.  Sluckas  buvo  tvirtoves  miestas,  jame  buvo  laikoma
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priva€ios kariuomenes igula. 'Jos vir§inirikas net ir taikos metu savo ga-
lia  miestie€iams  rode  ne  maziau negu vaitas  ar burmistras.  Valstybiniai
magdeburginiai  miestai  nuo  vaivados,  kaip  karinio  vir§ininko  valdziosr
buvo  apsaugoti  istatymais,  kuriu  nebuvo  paisoma  tik  kariniu  sapy§iu
metu.  Slucko ir Nesvyziaus tvirtoves komendantas  1662 in. vert6 siuvejT}
cecho  narius  uZ  dyka  sititi  pestininkams  §varkus,  i  priverstinius  darbus
vale  mtirinickus.  Kaip  buvo  pazeidziaLmi   prekiniai-piniginiai   santykiair
matvti  i§  daugybes  miestie€iu  skundu  Boguslavui  Radvilai,  miesto  savi-
ninkui  (p.  20).

Ilgai  truko  didiku  varzybos  del  Liudvikos  Karolinos  Radvilaites  pa-
veldetu  dvaru  Lietuvoie  ir  Baltarusijoje.  Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§-
tystes  Vvriausiojo  tribunolo  .instiigatoriaus  (prokuroro),  be  kitu  kaltini-
mu  Radvilaitei,  i§tekejusiai  uZ  Brandenburgo  kurfiursto  stinaus,  Prfusijos
hercogo,  buvo  kaltinimas,  kad  ji  savo  valdu.komisarais  atsiuntusi-Jona
Chvalkovski  ir  Jona  Regeri,  uZ§ienie€ius  i§  Berlyno,  ir  kaLd  Slucko  gu-
bernatorius  Abraomas  Bekeris  taip  pat  uzsienietis.  Jie  administruoja  jog
valdose  esan€ius miestus ir kaimus ne  pagal  Ze€pospolitos,  o pagal Prri-
sijos  €statvmus,  Slucko  pilvje  kaldina  varines  monetas,  uZ  jas  supirki-
neja auksines ir sidabrines ir jas gabena i Prfusija.  1687 in. ten kurfiurstui
ju buvo  i§gabenta  daugiau kaip  uZ  puse  milijono  auksinu  (p.  23).

1764  in.  buvo  sekvestruotos  i  uzsieni  i§vyto  Karolio  Radvilos  dideles-
valdos. Jas pereme Lietuvos generaline konfederacija, jos vadovai -kamc-
leris  Fridrikas  Cartoriskis  ir  pakancleris  Antanas  P§ezdeckis.  Miestams
jie  paskyre  komisarus.  Karolis  Radvila,  Rusijos  vyriausybes  paremtas,
1767  in.  grizo  i§  i§tremimo  ir  sudare  jo  valdoms  padarytri  nuostoliu  sa-
raga pagal miestie€iu parodymus.  Zinoma, nuostoliu dydis gaLlejo btit per-
detas,  ta€iau riekyla  abejoniu  del konfederatu pastangu pasinaudoti pro-
ga i'r pasipelnyti. Ir tai nebuvo vienintelis kartas.

Miestie6iai  gynesi  ivairiais  btidais  individualiai  ir  kolektyviai.  Viena
i§  pasiprie§inimo  formu  buvo  b6gimai  i§  miesto.  Autorius  daro  i§vada:
„Priva€iu  miestuz  miestie€iu  i§ejimas   (daznai  su  §eimomis)   rei§ke,  ked
visi§kai nutraukiami santykiai su miesto valdytoju, kad ie§koma geresnlu
gyvenimo  salygu  kitame  mieste,  nutraukiami  valdinystes  ry§iai  su  mag-
natu,  ir  kiek  tai  arde  feodalines  Ze€Dospolitos  ±statymus,  reikiaL  laikvti
klasiu  kovos  pasirei§kimu"   (p.  49t.  Kaip  ir  ±vairiausiu  formu  skundai,
.,......    '.    .                                                                                                 .    '
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§inimas,  kuri  galima  vadinti  kova,  ta€iau  autoriaus  pateikti  faktai  n_elei-
dzia teigti, kad tQii kova savo tikslais btitu buvusi antifeodaline, griovusi
feodalizm.a  kaip  sistema.  Nera  duomenu,  kad  priv.a€iu  miestu miestie€iai
btitu  reikalave  iu  miestus  suvalstvbinti  ir  kad  iie  btitu  siekQ  va]stvbes
pilie€iu  teisiu,  kad  btitu  §toie  pries  §lektu  politines  ir  tikines  privilegi-
jas.  'Juk  prgal  1566  ir  1588  in.  Lietuvos  StaLtutus  §lektos  galejol apeiti  vi-
daus  rinka  ir  savo dvaru  gaminius` be  muito  gabenti i  uzsienio  rinkas,  o
i§  uzsie'nio  tokiomis  pat  salygomis  atsigabenti  sau  prabangos  dalyku  ir
savo valstie€iams btitiniausiu  prekiu.  XVII  a.  Baltarusijos,  kaip  ir Lietui
vos,  miestai  tebebuvo  tipi§kai  feodaliniai ,ir,  prie§ingai  uzsienio  §aliu
miestams,  nesudare  tre€iojo ` luomo  branduolio.   Pa,grin¢inio   feodalizmo
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istatymo -privilegijuotos Zemes nuosavybes miestie6ial X\VII  a. dar ne-
griove. Griovimas prasidejo XVIII a. viduryje, kylant judejimui ul mies-
tie€iL±  teisiu  sulyginimQ  su  bajorais.  Tuo  buvo  rei§kiamas  pilietiniu  ir
politiniq teisiu reikalavimas.-  Autorius  gama  pla€iai  apra§o  Nalivaikos ir Bogdano  Chmelnickio va-
dovautus  sukilimus,  kurie buvo  ne  tik  socialiniai,  bet  ir tautiniai.  Mies-
tie€iu dalyvavimas tuose sukilimuose, palyginti su kazoku, §lektu ir vals-
tie€iu dalyvavimu, buvo visai nezymus. Tas dar karta liudija miestieeiL|,
kaip socialines visuomenes dalies, silpnumQ.

Ai§kindamas konfliktus miestieeiu be.ndruomenes viduje,  autorius lai-
kosi F. Engelso duotos miestieeiu klasifikacijos. Patricijus sudaro vadina-
mi kilmingieji pagal ju turtQ. Jie uzima vietas magistratuose. Jiems opo-
zicija sudaro biurgeriai, pagal savo versla ir turta jie, kaip ir patricijai,-
miesto pilie6iai. Plebejai -miesto gyventojai, bet ne miesto Pilie6iai. Tai
amatu  pameistriai,  mokiniai,  padieniai  darbininkai,  nuskure  amatininkai
ir  i  miestus  atbege  kaimieeiai.  Miesto- pilie6iai,  nepriskirtini  prie  patri-
ciju, sudare visuomene,  aktuose vadinama pospoJsfwo  arba  communjfas,
del  teismo  ir  administracijos normu  pazeidimo  ir magistrato  nariu savi-
valiavimo  beveik  nuolat  esan€ia  opozicij.oje.  Tokia  pat  opozicija  rei§-
kesi ir valstybiniuose miestuose, turin€iuose Magdeburgo teises. Autorius
pateikia nemaza faktu' i§ pameistriq ir mokiniu konfliktu su cechu meist-
rais ir tuos konfliktus traktuoja kaip kova pries  i§naudojima.  Cechu std-
tutai reguliavo pameistriu ir mokiniu santykius su meistrais. Jie nustate,
kick  mokiniu  meistras  gali  tureti,  kiek  metu  moks.Ias  turi  testis,  kada
pradedama  moketi  uZ  darba  pameistriui.  Laikantis  statutu  reglamentaci-
jos,  meistras  mokytojas  negalejo  buti  savo  mokinio  i§naudoto].u.  Kitaip
reikalai  klostesi  irstant  amatu  cechinei  sistemai,  kai  toji  sistema  daresi
gamybos stabdziu  ir kai  pameistriai  i§  mokiniu  pasidarydavo  samdomais
meistro  darbininkais,  o  ne  savaranki5kais  amatininkais.  Cechu  sistemos
irimo process  sus,ekti labai  svarbu,  nes nuo to proceso priklause smulkiu
kapitalistiniu imoniu atsiradimas.
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riausybe  reme  unitus,  paneigdama  pravoslavu  politines  teises  ir  skatin-
dama  kataliku  bazny6ios  ekspansija  buvusios  Lietuvos  Didziosios  Kuni-
gaiREtystes  pravoslavi§kose  Zemese.  Tai  dave  progos  Rusijas  vyriausybei
detis  visu  pravoslavu  gyne].a  ir  imtis  politiniu  priemo'niu.  Paremdamas
savo  i§vadaLs,  autorius  cituo].a  (p.  132)  F.  Engelso  straipsni  „Rusu  cariz-
[mo uzsienio politika", kur ra§oma:  „Tais laikais, kada didziarusiai pateko
po  mongolu jungu,  Baltarusija ir Mazoji Rusija nuo  aziati§ko  antpltidzio
apsisaugojo  prisijungdama  prie  vadinamos  Lietuvos  kunigaik§tystes. Po
to toji kunigaik§tyste laisvu noru susijunge su Lenkija. Nuo to laiko del
auk§tesnio  Lenkijos  civilizacijos  lygio  Baltarusijos  ir  Mazosios  Rusijos
bajorija Zymiai sulenke].o,  o XVI amziuje, kada  Lenkijoje vie§patavo je-
zuitai,  pravoslavus  rusus,  Lenkijos  pilie€ius,  verte  detis  prie  Romos  ka-
taliku  bazny€ios.  Didziarusiu  carams  tai  sudare  preteksta  savintis  visa
buvusios  Lietuvos  kunigaik§tystes  teritorija  kaip  Lenki].os  en,giama  na-
€ionaline  rusL!  srit!,  nors,  Zyminusio  dabartinio  slavisto  Mikla§i€o  many-
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mu,  mazarusiu  kalba  yra  ne  koks  nors  vienas  rusu  kalbos  dialektas,  o
visai savaranki§ka kalba;  kita ki§imosi dingstis buvo pravoslavu ir unitu
gynimas, nors §itie jau seniai buvo susitaike su savo padetimi santykiuose
su Romos kataliku bazny€ia".

A.  Grickevi€ius  kokios  nors  reik§mes  Liublino  unijai  (1569  in.)  ne-
skyre,  nors baznytines unijos  paskelbimas buvo  tos  politines  unijos vai-
sius.  Lietuvos  Statutas  Didziosios Kunigaik§tystes  pilie€iams buvo  garan-
taves  lygias  teises  be  religijos  ir  tuo  pa€iu  tautybes  skirtumo.  1588  in.
Lietuvos  Statuto tvirtinimas buvo kompromisas  del  politines  unijos vyk-
dymo:  Siame, tre€iame,  Statute,1yginant ji  su pirmuoju  (1529 in.), miesti?-`
€iu  teises  bajoru  naudai  tiek  susiaurintos,  kad  jie  nebegali  btiti  Zemes
savininkais ir tuo pa€iu  valstybes pilie€iais.

A.  Grickevi€iaus  knygos  moksline  verte  sudaro  ne  tik  tai,  ka  jis  i§-
ai§kino,  bet  ir  tai,  kad  jis  i§kelia  ai§kintinus  klausimus,  be  ko  istorijos
mokslas nedarytu pazangos. 'Juozas  rJ u r g i n i s

1§ naujausios stryjkovskianos

Maciej   Stryj kowski.   a   poczatkach,   vywodach,  dzielno§ciach,
sprawach  rycerskich  i  domowych  slarm.ego  narodu  litewsklego,  Zemoj-
dzklego i ruskiego, przedtym nigdy od ±adnego anl kuszone, anl opisane,
z  natchnienia  Bozego  a  uprzejmie  pilnego  do§wladczenia.  Oprac.  Julia
R,adziszewska.  Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy,1978. 764 p. +
+5 iliustr.  IaLp.  +  1  Zemel.,  8290 egz.

Julia  R a-d zLi s z e w s k a.  Maciej  Stryjkowski, historyk-poeta z epom
Odrodzenia.  Katowice,  Uniwersytet  Slaski,  1978.  168  p.  su  iliustr.  (Prace
Naukowe  Uniwersvtetu  Slaskiego  w  Katowicach,  Nr.  208),  830  egz.

Susidomejimas Motiejaus  Stryjkovskio  (1547-pries  1593 in.), vieno  is
Pirmuju  profesionaliu  Lietuvos  istorikt!,  gyvenimu  ir  darbais  buvo  toli
grazu nevienodas, nepaisant, kad daugiau kaip 200 metu jo kronika buvo
Ziniu  apie  senaja  Lietuva  pagrindine  sankaupa.  PanaudojQs  ko  ne  visa
Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes XIV-XVI  a. istoriografijos palikimQ,
daugiausia  Lietuvos  metra§€ius  (po  jo  jais  mazai  kas  domejosi;  XVIII  a.
jie  jau  buvo  laikomi  dingusiais),  jis  tapo  ry§kiausia  senosios  mtisu  isto-
riografijos  ceztira,  nusistovejusiu  jos  matmenimi.  Nei XVII,  nei  XVIII  a.
Lietuva neturejo jam lygaus istoriko.        `

M.  Stryjkovskis  buvo  vertinamas  daznai  prie§taringai:  arba  beatodai-
ri§kai  liaupsinamas,  arba  menkinamas  (jau  XVIII  a.  pabaigoje  A.-.L.  Sle-
ceris  laike  j±  fantastu  ir  mistifikatoriumi).  Didelis  susidomejimas  ]o  rag-
tais sutapo su bendru Lietuvos istoriografijos pagyvejimu XIX a. pradzio-
je, kuomet buvo  surasti Lietuvos metra§€iai ir akivaizdziai isitikinta, kad
kronikininko  darbuose  daugiau  saziningai  laikomasi  senuju  tekstu  negu
fantazuojama.  1846 in. buvo parengtas ir i§spausdintas naujas, jau 3-iasis,
M. Stryjkovskio kronikos leidimas su turiningais M. Malinovskio ir I. Da-
nilavi€iaus   ivadiniais   straipsniais 1.    Siuo   leildimu  daugiausia  tebesinau-

I  Stryjkowski   M.    Kronika   polska,   litewska,   Zm6dzka   i  wszystkiej
nowe,  t.  1-2.  Warszawa,  1846.
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dojama  iki  §iol.  Ilgainiui  toji  susidomejimo  M.  Stryjkovskiu  banga  eme
sltigti.  Negalima  sakyti,  kad  jis  buvo  uzmir§tas,  ta6iau  deramo  demesio
jam rodyta nebent tik Lietuvos metra§€iu tyrinejimuose.~Naujas  susidomejimas  M.  Stry].kovskio  palikimu,  jo  recepcija,  vieta
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pagyvejima`s  I.au€iamas  Lenkijoje.  Prie  to  susidome].imo  daug  prisidejo
laikyto  dingusiu  ankstesnio  jo kronikos varianto  suradimas,  taip pat po-
1emika  su  A.  Rogovu 3.  Bene  daugiausia  pastaruoju  metu  apie  M.  Stryj-
kovsk±  yra  ra§iusi  J.  Radzi§evska4,   kuri   pirmoji   paskelbe   Zinia   apie
`mineta  ankstesni  kronikos  variants  ir  paruo§e  j±  spaudai.    Neseniai   i§-
spausd,inta  ir  M.  Karpluk  studijos  apie  M.  Stryjkovskio  ra§tu  kalba  1-oji
dali,s 5.  Paskutiniuoju metu specialiai arba §iaip iau Dro'gomis aDie M. Stry].-
kovski  Sis  tas  svarbaus  para§yta  ir  pas  mus6.  Intriguo].an€ia  Zinia  pa-
skelbe  „Pravda":  vienoje  didziausit|  Leningrado  saugyklu -TSRS  Moks-
1u  Akademijos  Rusii  literattiros  institute  (Pu§kino  namuose)  -  tarp  kitng
lituanistiniu rankra§6iu surasta ir  „nezinoma Motie].aus Stryjkovskio poe-

2  Po I o B   A.   M.    Pyc`cKo-HOAbcKHe  KyAbTypHHe  cBH3II  a  3Hony  Bo3poxAeHHH  (CTpblfi-
KOBCKHri  H  ero  XpoHHKa).  M.,   1966;   CTprlfiKOBCKELul  H  pyccKan  HCTopHorpatpHH -IIepBOH  IIo-
AOBInlbl   XVII   8.-8   KH.:   MCToqHHKH   H   HCTopH0rpa¢Hfl   cAaBHHCKoro   cpeA|IeBeKOBI]H.   M.,
1967;  yAaH|HK    H.    «^IITOBCKaH   H  XMoriTCKaH   KpollHKa»   H   ee   oTHollleHHe   K   xpoHHKaM
BHxoBHa  H  M.  CTpblfiKOBCKoro.-8  KH.:  CAaBjlHe  H  Pycb.  M.,  1968;  H  Ap.

3  Sielicki   F.   Kronikarze  polscy  w  latopisarstwie  i  dawnej  historiografii  ruskiej.-
Slavia  Orientalis,  r.14,1965;    Budka   W.  Do  2yciorysu  Macieja  Stryjkowskiego  (spros-
towania  i  uzupelnienia).-Ruch  Literacki,   I.10,1969;    Sa].kowski   A.   Czytajac  Stryj-
kouskiego.-Pamietnik  Literacki,   I.   60,1969,   zesz.   4;    Bardach    J.    Studia   z  ustroju
i  prawa  Wielkiego  Ksiestwa  Litewskiego  XIV-XVII  w.  Bialystok,   1970;  ir  kt.

4  Radziszewska    J.    Maciej   Stry].kowski   a   latopis   Bychowca.-Sprawozdania   z
Posiedziefi  Komis].i  (Polska  Akademia  Nauk.  Oddzial  w  Krakowie),  1966,  styczefi-czerwiec
{i§leista:   1967],   p.   78-81;   W  sprawie   autorstwa  tzw.    Latopisu    By.chowca.-Ze-
szitry  Naukowe  Wyzszej  Sckoly  Pedagogicznej  w  Katowicach,  Nr.  32:  Prace  Historyczne,
Nr.   2,   1967,   p.   47-73;   Dwa  fragmenty  nieznanego   rapsodu  Macieja   Stryjkowskiego.-
Prace   Naukove   Uniwersytetu   Slaskiego,   Nr.   35:   Prace  Jezykoznaivcze,  Nr.  2.  Katowice,
1973,   n.  ]35-142.  Ze  studi6w  mad  latopisarstwem  litewsko-ruskim.-W:  Slowianie  w  dzie-
jack  Europy.  Studia  historyczne  ku  uczczeniu  75  rocznicy  urodzin  i  50-lecia  pracy  nau-
kowe].   profesora   Henryka   Lowmiafiskiego.   Poznafi,   1974,   p.   183-192;   Opowies6  Macieja
Stryjkowskiego   „0   wzieciu  Konstantynopola  albo  Carogrodu".-Prace   Naukowe   Uniwer-
sytetu  Slaskiego,   Nr.  72:   Prace  Historyczne,  Nr.  4.  Katowice,   1975,  p.   27-47;   Nieznany
opis  arras6w  z  wieku  XVI.-Rocznik  Krakowski,  t.  49,   1978,  p.  27-36;   ir  kt.

5  Karpluk    M.    0   I.ezyku   Macieja   Stry].kowskiego,   historyka   i   poety   z   drugiej
polowy  XVI  wieku.   [Cz.I   1:   Regionalizmy,   cechy  ruskie  i   poetyzmy  w  dziedzinie  fone-
tyki.   Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdahsk,   1977,   108  p.   (Polska  Akademia  Nauk.   Od-
dzial  w Krakowie.  Prace  Komisji  Jezykoznawstwa,  Nr.  45).

6  Lebedys    J.    Mikalojus   Dauk§a.   V.,1963;    Senoji   lietuviu   literattira.    [Paruo§e
J.    Girdzijauskas]     V.,     1977;     Jurginis     J.     Renesansas     ir     humanizmas     Lietuvo].e.
V„    1965;    Zaborskaite    V.    Renesanso   kulttiros   aprai§kos   M.   Stri].kovskio   „Kroni-
koje".-Lietuvos   TSR  Mokslu  Akademi].os   darbai.   Seri].a   A,   t.   2/19,1965;    Battira    R.

ii::ivisenmf#§:.iu2,2efeTg:n6:SJdua:i:Ssi#.Li:::ij5:vik::ra:,,Tsion#os|"96l;S,torj§g¥Tyonak:aufi:
Lietuviu  folkloras  M.  Stry].kovskio  „Kroniko].e".-Kn.:  Lietuviu  poetikos  tyrinejimai.   („Li-
terattira  ir kalba'',  t.  13). V.,  1974;  ir kt.
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in-a"   („Wiersz  o  porazeniu  30000  Moskwy  I. . .]  roku  I. . .I   1564  Janu-
ary  18. . .", 7.

Pemai  Lenkijoje  pasirode  du  ilgai  laukti  Zymiausi  paskutiniuju  de-
§imtme€iu stryjkovskianos darbai -J. Radzi§ev,skos monpgrafiia aDie kro-
nikininka  ir  netrukus  po  jos -ankstesnis  M.  Stryjk,ovskio  kronikos va-
riantas -„Apie garbingos lietuviu, Zemai€iu ir  rusenu tautos pradzia, ki-
1ima  ir  narsa,  karzygi§kus  darbus  ir vidaus  reikalus. . ."  Kronikos  teksto
ivada  (p.  5-25)  ir  komentarus  (p.  609-663)  para§e  J.  Radzi§evska,  ku-
riai talkininkavo ir kiti Zinomi autoriai:  konsultavo ir rodykles  (p. 687-
746)I  sudare  H.  Visne`ris,  Zodyna  (p.  665-676)   sudare  ir  pastabas  apie
kalba  ir  teksto  perteikima   (p.  26-29)   para§e  M.  Karpluk,  lotyni§kus
tekstus verte M.  Sciebora ir I.  Senkovskis,  lietuvi§kus -J.  Safarevi6ius,

:p=us:ini::thiv.o?tgei=:Lafiion:iT::i:,e;pY;|T:!:c5isj.orf,no¥g|oa:i:v::ip,'T§a:i::-
o  wolno§ci  §lachty  polskiej",   p.   605-606),   surastos  Lenkijos  Mokslu
Akademijos bibliotekoje Krokuvoje, taip pat A. Rotundo lotyni§kos eilesjJurgiui,  Simonui  ir  Aleksandrui  Olelkai€iams  su  lenki§ku  ju  vertimu
(p.  603-604).  Beje,  ver6iant  pastangju  antra§te,  `galimas  daiktas,  reikejo
i§versti  ir  loty]ri§ka  abreviattira  SRM  (sub  regia  maiestas),  kurios  len-
ki§kas atitikmuo yra JKM (jego kr61ewska most).

Teksto  ivadas,  apskritai  paemus,  yra  tik  monografijos  modifiku6ta
santrauka, todel pla€iau prie jo sustoti nera reikalo.

Kokia  gi vieta  M.  Stryjkovskio palikime uzima po 400 metu paskelb-
tas  ankstesnis  jo  kronikos  variantas?  Sis  M.  Stryjkovskio  tekstas  Hera
absoliuti   naujiena.   Dar  mtisu   amziaus   pradzioje   Radvilu   bibliotekoje
Nesvyziuje~.  ji  aptiko  ir  apra§e  Zinomas  archeografas  S.  Pta§ickis 8.  Jig
probeg§mais  palygino  j±  su  spausdintos  (1582)  kronikos  tekstu  ir   nuro-
des,  kad tarp  ju  esama  daug  pana§umo  ir  tapatumo  {„tak  sario,-tylkQ
wierszemJJ),  visgi  padare  i§vadq,  kad  tai  du  savaranki§ki  veikalai.  Deja,
po  S.  Pta5ickio  niekas  rankra§€iu  nesidomejo.  Kang  stikuryje  pasikeite
ir jo saugojimo vieta. Ne taip seniai jis btlvo surastas Lenkijos Naciona-
lineje bibliotekoje var§uvoje  (sign.1116806) 9.                   ,

7  BacKaKOB    8.,   IIaHqeHKo    A.    TariHbl  cTapHx  HaHOK.-ilpaBAa,   21   cpH"6pjr
1979  r.;     Iwaszkiewicz  N.   Na  tropach  seusacyjnego  odkrycia.  Bezcenne  polonika.--
Literatura,  20/27  grudnia  1979,  Nr.  51/2  {409).

8  Ptaszycki   S..   Wiadomos6  bibliograficzna   o   rekopisie  nieswieskim   Kroniki  Ma-
cieja  Strvjkowskiego.-Pamietnik Literacki,  r.  2,1903,  p.  220-246.

9  Tokia   jo  signatdra  nurodoma   publikacijds   ivade   ir   Nacionalines  bibliotekos  rank-
ra§€iu  kataloge   (Zr.    Katalog    rekopis6w  Biblioteki  Narodowej,   t.   7:   Rekopisy  6601-
7000.  Zbiory  Morstin6w,  Radziwill6w,  Potockich  i  inne  rekopisy  XVI-XVIII  w.  Pod  red.
K.   Muszyfiskiej.      Warszawa,1969,   p.   807-308\.   Monografijoje   (P.12,19,   21,   27
ir   kt.)   signattira   kitokia   (6809),   o   1967   in.   straipsnyje   (Zr.   'i3na5a   4)   ji   nurodoma   dar
kitaip   (6896).   Be   to,   monografijoje   nurodoma   (p.   54),   kad   rankrastis   ttlri   404   1apus,   o
evade   (p.   22)   ir  kataloge-406.   Kazin,   ar  teisinBai   autore   ai§kina   ir   rankra§€io   prove-
nienciia.   Ji   ra§o   [ivadas,   T}.   19;   monografija,   p.   56],   kad   Sis   M.   Stryjkovskio  veikalas,
sprendziant  pagal  ira§a   „Wilano.wski"   [kitur: -„Wilamowski"I,   priklauses  Vilanovo  bib-
1iotekai.  Teisus,  kiek  atrodo,  yra  vienas  recenzentas,  nurodes,  Fad  rankra5ti  XIX  a.  pa-
baigoje   grei€iausiai  buvo  isigijes   Zinomas  antikvaras  Cezaris  Vilariovskis   (1846-1893)  ir

¥;Sgruc±zoE::i;d7g  k±r. ¥:;;}{Y§}ap¥ £82iv[£:u3].bfb]£°tekai   [Zr.   A b e.    Stryjkowski   redivivus.__
-.
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Rankra§tyje  skiriami  bent  4  braizai.  Pulblikatore  ±sitikinusi  (ivadas,
p.  22;  plg.  monografijos  p.  55),  kad  didzioji  rankra§€io  dalis  (lap.  3-
336),  para§yta  vienu  braizu,  yra  M.  Stryjkovskio  autografas.  De].a,  jos
argumentai toli grazu nepakankami.  Jokiu kitu M.  Stryjkovskio  autogra-
fu,  kuriais nebtitu ,galima  abejoti,  tuo  tarpu neaptikta,  o be ju  Sis klau-
simas  tebera  nei§sprestas.  Kro-nikos  tekstas,  kaip  spejama,  buvo  ra§ytas
1575-1577  metais.  Jis  dedikuotas  Jurgiui  Olelkai€iui  ir,  galimas  daik-
tas, i§ karto buvo rtipintasi .jo i§spausdinimu. Si faktQ paliudytL| Var§uvos
universiteto  bibliotekoje  i§likusi, 'irgi  neseniai  surasta,  nepilna  rankra§-
€io  kopija,  kurios  antra§teje  yra  Zodziai  „Cum  gratia  et  privilegio  I. . .I
SRM  I. . .I  A.   I. . .I   1577J'.  Deja,  be  nauju  faktL!  ar  gilesniu  studiju  ne-
galima  atsakyti,  kodel  kronika  nei§vydo  dienos  §viesos  tuomet,  o  tik
po 5 metu ir daugiausia para§yta i§ naujo.

Surastosios   kronikos   tekstas   nutrtiksta   1506-1507   metu   ivykiais
{Aleksandro  Jogailai€io  mirtimi  ir  Zygimanto  Senojo  kartinaci].a).  Taigi
chronologi§kai  ji  kiek  siauresne  ul  1582  in.  kronikQ.  Nesileidziant  i  de-
talesni  abieju  tekstu  lyginima,  pastebetina,  kad  nusveria  ne  gaustis  ta-
patumai,  o  skirtumai.  Be  to,  didzioji  ankstesniojo  varianto  dali§  yra  ei-
liuota~,  o  velesneje  kronikoje  eiliuoti  tekstai  nera  svarbiausias  dalykas.
Daugeliu  atzvilgiu  Nesvyziaus  rankra5tis  yra  turiningesnis  ir  betarpi3-
kesnis.  Veltui  1582  in.  kronikoje  ie§kotume  daugelio  etnografiniu  reali-
ju, ironijos ar samojo. Pastarqji daug „akademi§kesne", oficialesne.  Dziu-
gu.  kad  tik  i§  Nesvyziaus  rankra§€io  naujais  Zodziais,  frazemis,  netgi
dviem  dvieiliais  papildomas  ikidauk§iniu  laiku  lietuvi§ku  tekstu  arsena-
1as.  Cia  ju  daugiau  negu  1582  in.  kronikoje.  Nepalyginus  publikacijos
su rankra§6iu,  deja, negalima pasakyti, kaip jie perskaityti.  Nevienas jq
gerokai i§kreiptas ir tuo tarpu nezinia, ar juos taip uzra§e M.  Stryjkovs-'kis,  ar taip juos  perskaite  publikatore.  Be  to,  kai  kurie  ju  yra  neteisin-

gai  i§versti,  pvz.,  „gufu"  (p.  156)  ver€iama gufras-dobry  (plg.  monografi-
jos  p.  158).  Tuo  tarpu  jau  i§  ko`nteksto  ai§ku,  kad  tai  Zodzio  „gudas"
vienaskaitos  Lgalininkas.  Monografijoje,  be  kita  ko,  lietuvi§kais  laikomi
lotyni§ki Zodziai omnz.poferzs,  cz 7aefando.

Ypa€ demes±  patraukia  gama taisyklingai  skambantys dvieiliai  (p.  208
ir  284).  Ar  nebus  jie  paimti  i§  kokio  anks6iau  para§yto  lietuvi§ko  ei-
1iuoto  teksto?  Vargiaj  juos  galejo  para§yti  patsai  M.  Stryjkovskis.

Apskritai paemus, knyga daro nekasdienini ±sptidi. Be to, ji gama gra-
Zi`ai ir tvarkingai i§leista.

Kiek  plateliau  reiketu  stabteleti  prie  M.  Stry].kovskio  monografijos.
Be  givado  (p.  7-13)  ir  baigiamujLz  pastabu  (p.   140-142),  ji  suskaidyta
i `tokius  9  skyrius:  „Vaikyste ir  jaunystes  metai"  (p.  14-27),  „Mecenatu
rate"   (p.  28-40),  „Buvojimo  Turkijoje  pabiros"   (p.  41-53),  „Rankra§-
tinis  palikimas"  (p.  54-70),  „Dingusieji  Stryjkovskio  veikalai"  (p.  71-
79),  „Motiejus  Stryjkovskis  ir  „Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  kro-
nika"  (p.  80-95),  „Rusia  Stryjkovskio  veikaluose"  (p.  96-105),  „Istori-
ko-poeto mediiaga"  (p.  106-124)  bei  „Motiejaus Stryjkovskio  ir  jo me-
cenatu  bibliotekos"  (p.  125-139).  Be  to,  knygoje  i§spausdinti  9  priedai:a
trumpa  „Stryjkovskio  darbu bibliografija"  (p.  145),  5 i§traukos i§ Nesvy-
Ziaus rankra§€io teksto  (p.  147-157)  ir  eiles  „Apie  lenkL| bajorijos  lais-
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ves"  (p.  146), M. Stryjkovskio Ziriiu konkordancijos atitinkamoms M, Mie-
chovskio  bei  M.  Kromerio  kroniku  vietoms  (p.   158-161)  ir  lietuvi§ki
kronikos  teksto  intarpai  (p.  162-163)  su  J.  Safarevi€iaus  vertimu  i  len-
ku kalba.  Yra  rusi§ka  (p.  164)  ir  angli§ka  (p.  165)  santrauka.

Jau patys skyring bei poskyriu pavadinimai nusako monografijos prob-
lematikQ.  Gaila,  kad  kai  kurie  skyriai  labiau  pane§i  i  kiek  mechani§ke
fragmentu  jun,gini,  o  ne  i  organi§kas  sudetines  monografijos  dalis.

Panaudojusi  nemaza  literattiros,  ypa€  naujausius  ir  daugiausia  len-
ki§kai para§ytus tyrinejimus, J. Radzi§evska aptaria svarbiausius M. Stryj-
kovskio  biografi].os  faktus.  Deja,  tu  faktu  ne  taip  daug,  ir,  matyt,  jo
biografijo].e  taip  ir bus  spragos,  neuzpildomos  nei  hipotezemis,  nei  prie-
1aidomis.  Kaip  nesusipratimas  teisingai  atmetama  jau  vos  neisigalejusi
nuomone, kad  M.  Stryjkovskis  mokesi  Krokuvos  universitete,  stabtelima
prie  jo  kelioniu,  dalyvavimo  karo  Zygiuose  ir  pazintines  ju  reik§mes
btisimajam  istorikui,  aptariama  ktirybine  aplinka,  sqlygos  ir  laboratori-
ja;  atrodo,  dabar  jau  galutinai  ai§ku,  kad  „Europos  Sarmatijos  apra3y-
mas"  (1578)  yra  ne  A.  Gvaninio,  o  M.  Strv].kovskio  darbas.  Autore  daro
visai  pagristQ  prielaida,  kad  M.  Stryjkovskis bus  naudojesis turtinga  sa-
vo  mecenato  M.  Giedrai€io biblioteka  (p.  125).  Itin  svarbus  dalykas  yra
tas,  kad  autore  atseke viena  kits  nezinota  ar laikyta  dingusiu  M.  Stryj-
kovskio  rasta,  pvz.,   „Apie  Konstantinopolio  arba  Cargrado  paemima".
Neabejotinos vertes puslapiu, pastabu knygoje nemaza.•  Apgailestautina,  kad,  nagrinejant  pa€ius  M.   Stryjkovskio  veikalus,
daugiausia  nusvere  jos  surasto  ir  palyginti  pla€iai  apra5yto  kronikos
varianto   tekstas.   Probeg§mais   panagrineta,   kaip   M.   Stryjkovskis   yra
apra§es  Rusia,  kokiQ  ±taka  padares  jos  istoriografijai.  Pasigestume  kiek
didesnio  skyriaus,  kuriame,  remiantis  naujausiais tyrine].imais,  kiek §Vie-
Ziau  btitu  apra§yta,  kaip  jis  atspindejes  LietuvQ,  Lenki].a,  kokia  jo  tei-
kiamu  Ziniu  verte.  Tiesa,  apie  Lietuva  daug  ulsimenama,  ypa€  apra§ant
abu  kronikos  variantus,  velyvuosius  Lietuvos  metra§€ius,  ±a€iau  to  ly,g
ir  mazoka.   Dristume  teigti,   kad  lietuvi§ko].i  dalis  abie].uose  M.   Stryj-
kovskio kronikos variantuose yra  originaliausia ir  reik§mingiausia.

Gaila,  kad  tikrai  vertingus  monografi].os  puslapius  daznai  pakei€ia
kiek  anachroni§ki  samprotavimai,  neprecizi§kos  ir  nemotyvuotos  prielai..
dos,  interpretacijos,  net  faktines  klaidos,  kurios  ne  vienu  atveju  lig§io-
line  mti.su  Zinija  apie  M.   Stryjkovski  megina  grQzinti. i  senQ  ly,g±.  Kai
kur  net  politine  bei  nacionaline  M.  Stryjkovskio  orientaci].a  svarstoma
ne  tiek  jo  epochos,  kiek velesniu  laiku  kategori].omis.  Pvz„  autore  ra3o:
„Radvilos  sieke  atple5ti  Lietuva  nuo  Kartinos,  taigi  Motie].us  negalejo
btiti  jiems  solidarus -ir  siekti  ju  palankumo.  I. . .]  Nenore].o  taipogi  ra§yti
ju  garbei  panegiriku. . ."   (p.  35).  Negi  kas  nors  yra  rages  panegirikas
visiems  be  i§imties?  Pritempti  samprotavimai  apie  Radvilas  ir  kronikos
teksto  i+ade  (p.  12).  Zymus  kovotojas  del  valstybinio  LDK  savaranki§-
kumo buvo  ir paskutinysis M.  Stryjkovskio, mecenatas M.  Giedraitis,  Ze-
mai€iu  vyskupas,  Ponu  tarybos  narys.  Be].e,  jeigu  ir  galima  ji  vadinti
Dausprungo,   „vie§patau].an€ios  dinastijos  protoplasto   ainiu"   („potomka
I. . .]protoplasty panujacej  dynastii",  p.  38),  tai tik  ne  1579-1580 in.,  jau
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Stepono  Pat,oro  y.eldymo  laikais.  Kronikos teksto  ±vade  (p.  11)  pasakyta,
kad  jis  „±  zemaiclu  kalbQ  i§verte  NaujQj±  Testaments"   (!?).  Tik  ar  ne-
bus Cia M.  Giedraitis supainiotas su I.o bendrapavardziu, velesniu Zemai-
€it}  yyskupu   J.  A.  Giedrai€iu,   tikrai   vertusiu   ir   spausdinusiu    (1816)
Nau]o]o  Testamento  vertima  (!?).  Arba  vel:   „Nezinia,  ar  Chodkevi€iai
buvo patenkinti  i§ Gedimino, o ne,  pvz.,  i3 romeni§kojo Palemono i§vesta
ju  genealogi].a"  (p.  30).  CiaL  uzmir§tas  net  pats  M.  Stryjkovskio  tekstas,
kuriame  Gediminas,  taigi  ir  Chodkevi€iai,  laikomi  Palemono  ainiais.

NepalyginaTai  turiningiau  gale].o btiti  apra§yti  paskutinieji M.  Stryj-
kovskio  gyvenlmo  metai.  Popieziaus  nuncijaus  J.  A.   Kaligario  audito-
r.iui T. Pekului  1579 in.  pabaigoje vizituo].ant Zemai€iu vyskupijQ,  i klau-
simQ,   ar  visi   kanauninkai   reziduoja   prie   katedros   Varniuose,   buvo
atsakyta:  „Nereziduoja, nebent vienas Motiejus Stryjkovskis, kuris bazny-
€i.ai nera naudingas, kadangi jis ne kunigas,  tik akolitas"  („Non residentr
nisi  unus  Mathias  Strykowski,  qui  ecclesiae  non  est  proficuus,  quid  non
est  sacerdos,  tantum  acolitus").  Taip  pat  paz.ymeta,  kad  „p.  Stryjkovskis
laiko  moter±,  jauna  na§le".  Nereikia  ±rodineti,  kokiu  svarbiu  duomequ
teikia  lakoni§kos  §io  vizitaci].os  protokolo  Zinios  apie  M.  Stryjkovski ]°.
Ju  sugretinimas  su  kitais  faktais  leistu  daryti  kur  kas  realesniu  i§vadu
(negu,  pvz.,  p.  40).

Kai  kurias  Zinias  perimant  i5  kelintu  rankL|,  nepasitelkus  pirminiu
5altinit!,  atsirado  ir  tokit!  klaidu.  Autore  nurodo  (p.  85),  kad  H.  Klima-sevskio   surasta   Bychovco  kronika  netrukus  buvo  i§spausdinta   1830-
1831  in.  almanache  „Noworocznik  Litewski"  ir  perspausdinta  („powt6r-
nie wydal")  T. Narbuto kny.goje  „Pomniki do dziej6w litewskich"  (1846).
1§ tikruju H.  Klima§evskis minetame almanache  1830 in.  i§spausdino kro-
nikos  i§trauka  apie  Zygimanto  Kestutai€io  mirt± ]'.  0  pirmosios  pilnos
Bychovcot kro.nikos  publikacijos nuopelnas  priklauso T. Narbutui.  Autore
visai  nepaiso  ir  naujausiu  tos  kroniko,s  t-yrine].imp,   sakydama,  kid
para§yta  „XVI  amziaus  antrojoje  puseje"  (p.  85).  Po M.  Ju€o,  R.  Jaso
kitu  autoriu  darbu 12,  I.eigu  tikrai  taip  galvojama,-reikia  irodyti.

hT --.. _ I____     /__      ^^\     1           I

ivade,   p.   18)

Nurodom-a  (p.  98),  lyg-kad  „Stryj±oJskis `taip 'pat  pars-inz6j-o-`vi;nuo|±
is   Smolensko    Grigori].u   I...I,   tikriausiai   Smolensko   metra§€io,   kuriuo
ndudojosi,  autoriL!".  1§  tikruju M.  Stryjkovskis  mini  smolenskiet±  metra§-
tininka Dimitri].u  (p.  560;  tQ pati Dimitrijt! autore mini ir kronikos teksto
®, Vienur  teigiama,  kad  Zi-nia  apie  v6lesne   (negu --in-a-i-ri;

]°  Pagrindines  §io  dokumento  Zinios  apie  M.   Stryjkovski   (istraukos  ar  atpasakojimai)
pa§kelbto§:    Jablonskis   K.   Lietuviu  kulttira  ir  jos  veikejai.   [Sudare  V.  Merkys].  V.,
1973   (i§   „Archivum   Philologicum",   4,1933);    Lebedys   J.   Mikalojus  Dauk§a.   V.,1963;
ir  kt.   Cia  cituota  i§  P.  Veblaieio  nuora§o  kopijos,  kuriq  turi , recenzijos  autorius.

"  a  Smierci  x.  Zygmunta  Kiejstutowicza.  Wyciag  z  kroniki  litewskiej.-Almanache:
Noworocznik   Litewski   na   rok   1831,   wydany   przez   H.   Klimaszeuskiego.   Wilno,    1830,
p.  91-102.12  Ju€as   M.   I]ietuvos  metra§€iai.  V.,1968;   XpoHKKa   BI,IxoBI|a.-B   kH.:   AeTOHHCH   H
xpoHIIKH.  C6.  cTaTefa  1973  r.  M„    1974;   Jasas    R.    Bychovco  kronika  ir  jos  kilme.-Kn.:
1iettIVos  metra§tis.  Bychovco  kronika.  V.,  1971.  Monografijoje  autore  jau  atsisake  atkakliai
gintos  hipotezes,  kad  Bychovco  kronika  yra  ankstyviausias  M.  Stryjkovskio  kronikos  va-
riantas,  para3ytas  jaunystes  laikais.  Po  grieztos  J.  Bardacho  ir  kitt|  autoriu  kritikos  vie-
ninteliai  §ios  hipotezes  pedsakai  recenzuo].amo].o].e  knygoje  yra  tik  1967  in.  straipsnio  pami-
nejimai  isna§ose,  ta€iau visai kitomis progomis.
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ankstiau)  M.  Stryjkovckio mirt€  1933 in. packelbes K. Jablonskis  (p.  14}p
o kitur  (p.  38)  uzsimenama, kad tai padaryta J.  Bardacho  tyrihejimuose
{i§na§ose  nura§yta  J.  Bardachd  nuoroda  i  K.  Jablons¥io  darb3{` pa.karto-
jant visas ten isibrovusias korekthros klaidasl).

Trumpai  tariamt,  monografijai  atsiliepe  silpnokas  autores  su.pratin:a
tiek sudetingos inK XVI  a.  politines bei kulttirinds situacijos,  |vykiu ir
realiju  srauto,  tiek  velesniu' laiku  istoriografijos.  Niekuo  negalima~  p,:-
teisi-nti  K.  Tablonckio,  J.  Lebedzio,  M.  Ju€o  ir  kitu  autoriu  darbu  nezl-
nojimo  (prie§ingu atveju  nemazos dalies  Cia  padarytu  priekai§tu nebtitu
buve).

Nesutvarkytas  ir  neprecizi§kas  M.  Stryjkouskio  naudotu  bei  cituotu
autoriu  ir  veikalu  5arai§a§  (p.  .130-139).  Jis  pats  ne  visur  tiksliai  yra
nrirodes  autoriu  vardus,  veikalu  pavadinimus.  Vieni  jo  panaudotu  vei-
kalu  buvo  btitinybe,  kiti -madinga  retorine  puo§mena,  autoritetu  ie§-
kojimas, gal net erudicijos demonstravimas pasitelkiant platu autoriu ra-
te -nuo  antikos  istoriku , iki amzininku. Nuodugnus ju  atsekimas,  iden-
tifikavimas  imintry  ne  viena  M.  Stryjkovskio  laboratorijos  misleL daug
pasakytu  apie  bend`rQ  LDK  humanitarines  kulthro§  lygi  XVI  amziuje.
J.  Radzi§evska  sudare  aLbecelini  M.  Stryjkovskio  minimu  autoriu  sara§a,
i§vardindama ir ju veikalus, vienur nurpdydama ju leidimo metus, kitur
ne, `dar kitur  apsiribodama  atsitiktiniais  ankstyviauslais  ar velyviausiais
leidimais  (i§ejusiais net tuomet, kuomet M.  Stryjkovskis jau buvo -para-
§es  visus  dabar  Zinomus  savo  veikaLlus}.  Yra  autoriu,  kurie  sara§`e  figfi-
ruoja   net   po   du   kartus,   pvz.,   AJberfus  KraJ}£jus  [!]  ir  Kranfz  AJber£
(p.  '131  ir  '135),  Ercrsmus  SfeJJc[  ir  S{eJJq  Erazm  [!]  IjboJ}ofanus  (p.  133  ir
138). Autoriu ir penaudotu veikalu sara§a 1582 in. kronikos prndzioje y,ra
daves  ir  patsai  M.  Stryjkov§kis:  lygindami  ji  su J.  Radzi§evskos` sarasu,
pastebime  kai  kokiu  skirtumt!.  Pvz.,  pastaraiame  nera  M.  Strvjkovekio
nurodytos  Danijos  kronik~os  („Dufiska  kronika''),  Julijaus  Solino  (Iulius
Solinus  Polihistor),  Pomponijaus  Leto  (Pomponius  Laetus).  I  sarafa  ne-
pateko  ir  Jeronimas  Prahi§kis,  kurio  ra§ta  apie  Lietuve  savo  paties  liu-
dijimu  yra  turejes  M.  Stryjkovskis ]3.  Beje,  gotu  istoriko  Jordino .vei-
kalas  „De  origine  actibdsque  Getarum"  nebrivo  „vadinamas  taip  pat"
(p.135)   „HistoriaL  Romana  et  Getica".  „Getica"  ir  „Romanica"-tai  su-
trunpinti dvieju ir visai savaranki§ku veikalu pavadinimai. Vienur duo-
dama §iokiu tokiu Ziniu apie autorius, kitur - ne.

Ypa€ monografijoje mirga marga korekttiros klaidu, nepazymetu pri-
detame ju atitaisyme,  pvz., w JndborJ[u (p. 8, 35,  38,  114,  128;  turi' buti:
w  JurborJ(u),  w  SzowJach  (p.  36;  turi  btiti:  w  Szawrach),  Swjenfogro€a
ir  Swin{ogroda  (p.  63  ir  116;  turi  bati:  Swjetoroga}, Jurgq   (p.  79;   turi
btiti:  Jugrq),  PfoJemeusz  MeJa  (p.  109;  turi  btiti?  PompoJzjH§  MeJa!);  i§-
kreiptos pavaLrdes  (p.  38,  81,  113), neteisingi V. Prota§evi€iaREs, 8. Florios
ir  kitu  vardu  inicialai  (p.  38,  99).  Klaidu  pasitaiko  ir  kronikos  tekste:
GJuceris].bus   (p.   603:   turi  btiti:   SJuceJ}SI.bus)   ir  kt.  Monografijoje  daug

t3  Anks€iau  buvo  manoma,  kad  Jeronimas  Prahi§kis  buvo  tik  Enejaus  Silvija[us'` Pi-
kolominio informatorius pastarojo ra§tuose apie LietuvQ.
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nepreciziskLl,  kartais  ir  i§vis  nieko  nesakandiu  i§na§u  (pvz.,  p  36  isna-
fa 3§, p. 85-27, p. 87-43, p. 102-27  ir kt.).

Nevardije  vist!  J.  Radzisevskos  darbu  privalumu,  nevardijame  ir  kai
kuri-u  kitu  trckumu.  Nepaisant  pareik§tu  pastabu,  esame  isitikine,  kad
M.  Stryjkovskio tyrinejimu  istori].oje  J.  Radzi§evskai  priklausys  derama
vieta. Jos surastas ir spaudai paruo§tas M.  Stryjkovskio tekstas, i§spaus-
dintas  8290  egzempliorit|  tirazu,  tampa  atidaus  istoriku,  kalbininktl,  et-
nografu,  1iteratirologt|  ir  kitty  srieiu  lituanistL|  bei  slavistu  demesio  ob-
jektu.

Juozas   Tumelis

Henryk   Wisner.   Wojsko  Litewskie  I  polowy  XVH  wieku.-Stu-
dla i  materialy do historil wojskowo§ci,  t.  19,  cz.  1.  Warszawa,  1973,
p.  61-138;  t.  20.  Warszawa,  1976,  p.  5-26;  t.  21.  Warszawa,  1978,
p. 45-148.

Per du gretimus amzius -XVI ir XVII -Lietuvos Didzioji Kunigaik§-
-gs±&aFoazjdoasugagL°os5:erTt:tn¥jo?:,V:ie¥=r°et:to°g¥i:Lek:::tut:i.ksK::isks:ifi±:

davo  ry§kius  pedsakus  kra§to  ekonominiame,  socialiniame  ir. kulttirinia-
me  gyvenime.  Ie§kant  karo  pasekmit2  priezas€iu,  nuolatos  susiduriama
su gynybos  ir  konkre6iai  ginkluotuju  pal.egu  organizavimu.  Iki  §iol  dar
neturime  nuosekliau  ir  detaliau  tyrinetos  to  laikotarbio  LDK  kariuome-
n.ds    istori].os.    ITodel    XVII  a.     tyrinetojai    susidomeje    sutiko.    riau-
ja H.  Visnerio  darba  apie  Lietuvos kariuomene  XVII  a.  I  puseje.  Auto-
rius yra paskelbes daug ±domiu darbu Lietuvos istorijos XVII a.  I puses
politiniais,  parlamentarizmo,  karo  ir  kt.  klausimai§.  Pastarasis  jo  darbas
yra viena§ i§ stambiausiu.

H.  Visneris  §iame   darbe   uzsibreze   pat6ikti   palyginti   nedidelio -
161?-1655 in.  1aikotarpio Lietuvos  „gynybos mechanizmQ`',  kariuome]ies
st.rukttira,  gynybos  strategijQ  ir  taktika  (19,  p.  62).  Chronologiniu  remL!
autorius  ne visada  laikesi  ir,  reikalui  esant,  dare  ekskursus  i  ankstvves-
nius  laikus.  Tai  pilnai  pateisinama,  nes  vargu  ar  galima  analogi§kas
problemas  spresti  izoliuotai  nuo  permanentinit2  rei§kiniu  §aknu.

Visa  darba  autorius  padalino  i  tris  dalis.  Pirmaja  ir  tre6iar.a  paskyre
kariuomenes  strukttirai,  jos  vadovybei,  apginklavimui,  antrQ].a --strate-
giniams  klausimams.  Tiesa,  visi§kai  tuos  klausimus  atriboti  nepavyko  i'r

:#:;::±esustkr:ts:g±T±§£gkiapuess±:m€iLsattys#:::s:irL¥a°]jd°j:(d=+¥iekQ¥:#:):mzeen€e
pospolitos  leng,  priva€ia-ir  savanorit!.  Savo  ruoztu,  autoriaus  nuomo-
ne,  valstybine  kariuomene  Sudare:  algininkai,  rinktiniai  (wybrancy),  pa-
fauktiniai,   Lietuvos   totoriai   ir   Zaporckds   kazokai.'  Ar  toks   valstybes
kariuomenes  sugmpavimas` pagristas,  dar,  matyt,  vertetu  pagalvoti. I Jck
I.ietuvos totoriai karine  prievole  atlikdavo visuotinio §aukimo pagrindu,
todel  juos  atskirti  nuo  pa§auktirfes  kariuomenes  nera  tikslu.  Tuo  laiko-
farpiu svarbiausias valstybinds kariuomenes organizacijos klausimas buvo
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le§os. Tad, matyt, btitu tikslingiau jQ  sugrupuoti  i samdoma ir Zemes ka-
ro prievoles pagrindu sudaroma kariuomene.

Analizuodamas valstybines kariuomenes strukttirQ,  autorius kiekviena
jog  grupe  aptaie  atskirai,  paliesdamas daugel± kiekvienos  grupes klausi-
mu.  Palyginti  daug  vietos  paskirta' finansinei  sistemai,  biudzetui,  gyven-
toju  fiskalinems  prievolems  ir  le§oms,  kurios  buvo  naudojamos  alginin-
kams samdyti. Aptariamas algininku i§1aikymo santykis su realiQja pinigu
verte,  to  santykio  dinamika.  Idomtis  autoriaus  palyginimai  apie  kario  ir
amatininko  uldarbi.  Amatininko  uzdarbis buvo  lygus  arba  auk§tesnis ul
algininko husaro  (19,  p.  77).  Pateikiama Ziniu  apie kiekvienos kariuome-
nes  grupes  ir  rti§ies  socialine,  kartais  tautine,  religine  sudeti,  kiekybe.
Ne  visiems  klausimams  vienodai  paskirta  vietos.  Bene  pla€iausiai  nu-
§viesta,  panaudo].ant statistine medzia,ga,  sugrupuota  i lenteles,  algininku
ir  atskiru  kariuomenes  rti§iu  kiekybe  bei  socialine,  tautine  jng  sudetis,
suskirstymas  pagal  tikybq.  Analogi§kai  pasielgta  ir  su  rinktiniais.  Au-
torius mano,  kad  i  rinktiniu tarpa patekdavo  ir bajoru  (19,  p.  87).  Rink-
tiniu  telkimas  i  kariuomene  sutikdavo  daug  sunkumu,  susidtire  su  nei-
giama  bajong  ir  pa€iu  valstieeiu  pazitira  i  §iQ  prievole.  Tyrinejamuoju
laikotarpiu  rinktiniu  kontingento  surinkimui  sutrukde  maras  ir  kt.  epi-
demines  ligos  (119,  p.  88-90).   Tenka   abejoti   autoriaus   teigimu,   kad
Lietuvos  rinktiniai  buvo  ivesti  1578  in.  (19,  p.  ,82,  87).  Konstitucija  del
rinktiniu  prievoles  ivedimo  Lietuvoje  buvo  priimta   1595  in.` seine,   o
1578  in.  ji  buvo  ivesta  tik  Lenkijo].e.  Remdamiesi  §iomis  konstitucijomis,
tokios nuomones laikesi visi tyrinetojai.  Kuo remesi autorius, interpretuo-
damas  1578  in.  konstitucija kaip  bendra  Lietuvai  ir  Lenkijai,  neai§ku.

Labai  daug  naujos  medziagos  pateikiama  apie  visuotini  §aukima  ir
pa§auktine  kariuomene.  1§  to  laikotarpio  nera  i§1ikusiu  visos  LDK  pa-
§auktiniu  kariuomenes  sura5ymo  duomenu.   Autorius   megina   nustatyti
kare €alin€iu  dal}Ivauti  bajoru  skai€iu  ir  mazdaug   galimq   pa§auktiniu
skai€iu  (19,  p.  95),  ai§kina  kiekybin±  santyki  tarp  pa§auktiniu   ir   vietoj
pa§auktiniu  pasiustu  apskrieiu  samdytu  daliniu.   Pla€iai   nu§viestas  pa-
§auktiniu,  kaip  karines  jegos,  vaidmuo  to  meto   karinese   operaci].ose.
Autorius  mano,  kad  pa§auktiniu  kariuomenes  Zemo  kovingupro  prie_Zas-
timis buvo Zmoniu  stoka,  blogos  rti§ies arkliai,  Zemos  kokybes  ginklai  ir
apsiginklavimo  ivairumas  (19,  p.   100).  Del  pa§auktiniu  kariuomenes  so-
cialines  sudeties  autorius  tvirtos  nuomones  nepateike.  Pradzioje  teigia.-
rna,  kad visuotiniame  §aukime  gale].o  btiti  ivairtis  luomai  (19,  p.  94-95),
o  veliau  -  kad  ne  ba].orai  neture].o   galimybes   dalyvauti   visuotiniame
pa§aukime  (p.  95).

Autorius,  nors  ir  cituo].a  Ill  Lietuvos  Statuto  poskyr±,  rkuriame  nuro-
doma,  jog visuotiniame  faukime  turi  dalyvauti  ir  miestie€iai,  taeiau 5io
luomo  dalyvavimo  pa§auktiheje kariuomeneje  galimybiu nesprendzia.

Prie  savivaldos  kariuomenes  priskiriamas  apskri€iu  visuotinis  §auki-
mas,  apskrieiu veliavos  ir miestu kariniai  daliniai.  Ypa€  pla€iai  autorius
sustoja  prie  apskri6iu  veliavu,  pateikia  daug  nau].os  medziagos.  Apskri-
€iu veliavos buvo sud-arinejamos karaliui leidus ir bajon| seimeliams nu-
tanis    pasiusti    samdytus    karius    vietoj    vykimo    vjsiems    visuotiniu
§aukimu. _ Buvo  .atvejiz,  kai  apskrities  bajorai  savo  le§omis  sudarydava
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dalip|us  pad6ti  valstybinei  kariuomenei.  Kartais  net  sunku  nustatyti,  ar
siunciama  apskrities  veliava  yra  vietoj  visuotinio  §aukimo,  ar  §iaip  pa-
Sit!sta.  Matyt,  vienQ  nuo  kito  bus  galima  atskirti  tik  tuomet,  kada  tiks-
liai  Zinosime,-kuriais  mctais  buvo  surinktas  visuotinis  §aukimas,  kaip  ji
atliko kiekvienos apskrities bajorai.

Priva€ia  kariuomene  sudare  rtimu  daliniai,  didiku  rinktiniai  bei  ba-
jorai,  samdyti  btiriai,  taip  pat  laisvanori§kai  susidare  ir  saviveiksmi§kai
veikiantys  daliniai.  Rinktiniai buvo  tose  feodalu valdose,  kur buvo  pilys
bei  sutvirtinimai.  Lietuvo].e  rinktiniai i§ valstie€iu eidavo  i Birzus i§ Rad.
vilos valdu, buvusiu nepertoliausiai nuo tos pilies.

Svarbi  vieta  kra§to  gynyboje  teko  pilims.   Ta€iau   valstybiniu   piliu
priezirira,   ].u   tinkamas   i§laikymas   nuolatos   susidurdavo  su  labai   dide-
liais  si]nkumais   del   le§u   stokos.   Autorius   tvirtina,   kad   kiiti§ka   pi-
liu  padetis  buvo  susijusi  su  bajoru` siekimu  neleisti  sutvirteti  karaliaus
yal.dziai  (19,  p.  124-125).  Piliu  priezitira  ir  gynyba  buvo  tiesiogiai  susi-
]uslos  sT  miestt!  itvirtinimu  apsauga.  Ta€iau  abu  §ie  gynybiniai  komp-
leksai  viename  mieste  paprastai  buvo  skirtingose  rankose:  miestie€it!  ir
seriifino arba valdytojo. Autorius mano, kad Lietuvos miestu gynybos rei-
kalai,s  visai  nesirtipinta.   I§imtis  buvusi  tik  Vilnius   (19,  p.   126).   Sugru-
p.aves  pilis  pagal  ju  i§laikymo  §altinius  i  priva€ias  ir  valstybines,  auto-
rius   aDibtidina  karini   piliu  aprdpinima,   igulas.   Tokios  igulos  valstybi-
nese Lietuvos pilyse buvo labai negausios.

Autorius  pirmasyk  istoriografijoje  nu§vie€ia,  kaip  buvo  sudaromos
ir  aprtipinamos  piliu  igulos  (19,  p.  132-138),  pateikia  svarbiausiu  piliu
to meto  charakferistikas,  Zinias apie aprtipinima,  apsaugQ  (20,  p..  19-26).

Ypa€  vertingi  duomenys  apie  pagrindines  kariuomenes  rti§is  1621-
1650 in.  (20, p. 8-9;  21, p. 84-140).

Visas  H.  Visnerio  darbas  paremtas  daugiausia  nauja  archyvine,  iki
§iol  istoriografi].o].e nepanaudota medzia,ga  (tai btidinga daugumai jo dar-
bu).  Kartu  reikia  pazymeti,  kad  autorius  prie  savo  pasirinktos  proble-
matikos  neprie].o  istoriografi§kai.  Todel  atskiri  poskyriai  daugiau  prime-
na  turimos  medziagos  paskelbima  negu  nuodugnu  pasirinktos  potemes
tyrinejima.  Nepanaudota  K.  Avizonio  monografi].a  „Bajorai  valstybinia-
me  I.ietuvos  gyvenime Vazu  laikais'`,  kurioj`e  (p.  354-404)  yra  nagrine-
jami  kai  kurie  H.  Visnerio  paliesti  klausimai,  nepasinaudota  chronolo-
gi§kai  gretimq laikotarpi Lietuvos kariuomene nagrinejan€iu R.  Kotarskio
darbu.  Jeigu  Sis  darbas  bus  leidziamas  atskira  knyga,  vertetu  perzitireti
medziagos`   sugrupavima,   sukonkretinimQ.   Tas   padetng   i§vengti   pasikar-
tojimu.

Baigiant  reikia  pasakyti,  kad  H.  Visnerio  darbas  yra  pirmas  istorio-
grafi].oje,   kuriame   i§analizuota   XVII  a.  I  puses  Lietuvos  kariuomenes
strukttira,  jos  socialine  bei  tautine  sudetis,  i§ai§kinti  algininku  i§1aikymo
§altiniai,  ,gynybiniu  kompleksu  panaudojimo  strategine  ir  realioji  pade-
tis.  Sis darbas  prisides prie platesning darbu  apie kariuomene bei  gynyba
XVI-XVII a. parengimo ir tuo pa€iu prie socialini.u bei kulttiriniu prob-
lemng  sprendimo.

Antanas   Tyla
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Studia  z  dziej6w   uniwersytetu  Wilehskiego.  1579-1979.  Paristwbwe
Wydawnictwo  Naukowe.  Warszawa-Krak6w,   1979,   170  p.,   1450+
+ 80 egz.  (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellohskiego. Prace His-

toryczne`,  sas.  64).

Krokuvos  Jogailos  universiteto  mokslo  darbu  istorijos  serijos  64  sa-
siuvinis  skirtas Vilniaus  universiteto  400 metu  jubiliejui.  Pradedamas jis
trumpa  Jogailos  universiteto  rektoriaus  prof.  dr.  Me€islavo  Heso  izan-
ga.  Joje  atskleidziami  abieju  univer-sitetu  ry§iai  §iuo  metu.

Algirdo  Sidlausko  straipsnis -apie  senojo  Vilniaus  universiteto  i~s-
toriografija.  Apivelges  feodaline  jezuitu  literattirq,  jis  ±vertina  A.  Koje-
lavi€iaus-Vijtiko   ir  jo  brolio   K.  Kojelavi€iaus-Vijflko   kronikas,   pane-
girikas  ir  kitus  karaliams,   popieziams,   vyskupams   ar   jezuitu  .ordinui
skirtus  darbus.  Autorius  nurodo  universiteto  istorijos  klausimais `Erie§ta-
ringus  vertinimus,  qtskleidiia  tos  istoriografijos  tendencinguma  bei  ribo-
tuma.  Ypa€   religinio  fanatizmo  kupina  S.   Rostov.skio  knyga  „hietuvos
jezuitu istorija". Ta€iau i§ kitu to meto d.arbu ji i§siskiria faktines medzia-
gos  gausumu  (panaudoti  to  meto  iki  -§iu  dienu  nei§1ike  jezuitu  ordino
archyvai). Joje pla€iai apzvelgiama -jezuitu pedagogine veikla, apstu me-
diiagos  apie  Vilniaus  akademijQ  ir  jezuitu  k6legijas,  aptarta  mokymo
dalykai, mokytojai bei svarbiausi profesoriu moksliniai darbai. Apskritai
viduramziais  para§ytu  darbu  koncepcija  vienoda -juose  i§keliamq bazj
ny€ios ir jezuitr! ordino veikla.

Pirmqja Vilniaus universiteto istorija para3e M. Balinskis.' V6lesni bur-
Zuaziniai   autoriai   (J.   Bielinskis,   Sr.  ,iBednarskis,   J.   Luko§evi€ius,   L.   J.a-
novskis)   pateike  gausios  medziagos  apie  §ia  mokslo  istaLgq,  jos  struk-
ttira,  mokymo  procesa,  profesorius.  Jie  irgi  i§kelia  kataliku  bazny€iq  ir
jezuitu  ordina.  Jt|  istoriografijai  btidinga  ir  burzuazines  istoriios  mo-
kyklos  tendencija -analizuojamu  problemng   ribotumas,   nacionalizmas,
klasiniu  prie§taravim|  ir  kulttiros  dvilypumo  klasineje  visuomeneje  uZ-
tu§awimas.

A.`  §idlauskas  nurodo,  jog  lietuviu  burzuazine  istoriografija  Vilniaus
universiteto  istorijai  d6mesio  skyre  nedaug.  Kiek  labiau  ja  susidomejo
burzuaziniai  emigrantai  artejant  400  metu  jubiliejui.  Ju  istoriografijoje
irgi  ry§kios  senosios  istoriografijos  tendencijos,  be  to,  jas  papilde  na-
cionalizmas  ir  antitarybi§kumas.  Tai  matyti  i§  P.  Rabikausko  straipsnio
(„Moksline  pazanga  Vilniaus. akademijoje':,  atsp.   1972  in.  Lietuvos  ka-
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1972).  Emigrantineje  literattiroje  teigiama,  kad  jezuitu  ordinas  labai rti-
pinosi  ne  tik  lietuviu  §vietimu,  bet  ir  apskritai  lietuviu  kalba  bei kul-
ttira.

ku€::::posgryajf:i:¥npo:£oa#:Pnti±:,;nsaE£[vt:r¥±T:a:;£reotg[ve±£a¥£ks:TAd::3:Efs[S::
Zymi,  jog  senosios  istoriografijos  kai  kurios  tendencijos,  deja,  gyvos  ir
dabartineje  lenku  istoriografijoje.  Antai  Irena  Sybek knygoje  apie  Edu-
kacines komisijos veikla  §vietimo-srityje  Lie`tuvos  Didziojoje  Kunigaik5-
tysteje,  i§leistoje  1973  in.  Varsuvoje,  kartoja  1699  in.  Poznaneje  i§leis-
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tog I. Zaldsovskio knyg6s minti, ken Vilniaus akademija negali buti va-
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Jo±  nuQmone,  universitetui  ar  akademijai  neatitikes  profesoriu  pasiren-
gimo  lygis,  Zemas  buves,  palyginti  su  Vckaru  Europos  universitetais,
mokymo  ir mokslinis  lygis.•Visai  kitas  mintis  randame  kiek  velesn±  laikotarp±  1ie€ian6iame  di-.

deliame Malgozatos Stolcman straipsnyje  („Universiteto tradicijos ir kul-
ttirinis  gyvenimas``Vilniuje  po  1831  metu").  Jane  autore  atskleidzia  la-
bai  ry§kius  universiteto  veiklo.s  pedsakus  intelektualiniaine  Vilniaus  gy-
venime  po  aukstosios  mokyklos  uldarymo.  Remdamasi  visuomeniniu  ir
kulttiriniu Vilniaus g.yvenimu universiteto uldarymo metu, autore pla€iai
i§nagrinejo,  kokias  universiteto  tradicijas  paveldejo  Medicinos-chirurgi-
jos ir Dvasine akademijos. Ji nurodo, jog abiejose akademijose dirbo Zy-
mtis buve universiteto  profesoriai  (A.  Sniadeckis,  L.  Borovskis,-J. Loboi-
ka,  M.  Mianovskis);  jie  palaike  senQsias  universiteto tradicijas.  Sip aka-
demiju mck.ymo turinys,  jt! profesoriu mokslinis  darbas,  studentu visuo-
menine-politine  veikla-`i§  esmes buvo  universiteto  darbo tesinys.  Iki §iol
nedaug  tezinojome  apie  Dvasines  akademijos mokymo turin± ir jos  pro-
festira.  M.  Stolcman `nurodo, kad, be teologiniu dalyku,  akademijoje bu-
vo  destomos  lotyng  ir  lenku  literathros,  gamtos istorija,  visuomenes  is-
torija, botanikaF fi`zika, Zemdirbystes teorija, netgi higiena. Pla€iai autore
nu§viete studentu visuomenine-politine veiklQ,  atskleide ju  ry§ius  su Zy-
miausiais  to  meto  mokslo,  literattiros  ir  kultriros  veikejais,  aprase  fila-
retu  ir  filomatry tradicijas akademijose.  Aktyvi visuomenine-politine stu-
dentu  veikla,  S.  Konarskio  ir  P.  Savi€iaus  suemimas, , autoies  nuomone,
tapo dingstimi uzdaryti Vilniuje abi akademijas.

Bet ir po auk§tur.u mokyklu uldarymo Vilniaus kulttirinis gyvenimas
tebebuvo  gyvas. Vilriuje 4 stambiausiose ligoninese buvo  547  lovos.  Be•io,  tebeveike  3  buvusios  universiteto  klinikos,  Bonifratu  ligonine  ir  ka-
ri§kiu   ligonine   Antakalnyje.   Trio   metu   Vilniuje,   palyginus   su   kitais
Europos  kra§tais,  buvo  mafiausias  gyventoju  mirtingumas  (1  i§  43  mies-
tiediu).  Daugiausia  Cia  nusipelne  aktyviai   veikusi   Vilniaus   medicinos
draugija;  jos  nariais  buvo  74  vietiniai  gydytojai,  219  korespondentu  i§
±vairiu  Rusijos  vietu  ir  127  uzsienie€iai.  Draugija  leido  medicinos  klau-
simais  darbus,  turejo `savo  biblioteka.  Dideliu  jos  nuopelnu  autore  laiko
Bir§tono  ir  Druskininkt!  mineraliniu  versmiq  vandens  savybiu  i§tyrima
ir  ju  pritaikymq  gydy.mui.  Aktyviai  reiskesi  ir  Farmacininku  draugija.

Istorijos mokslo srityje nemaza vagQ i§vaie E. Ti§kevi€iaus iniciatyva-1857 in.  ikurta  Laikinoji archeologine komisija ir  Senienu muriejus.  Pas-
taiasis sukaupe ne tik turtinga archeologini rinkini, bet ir kitu merio bei
kulttiros  vertybiu  (jos  buvo  eksponuojamos  universiteto  patalpose).  Ko-
misija auklejo ir veike jaunimQ taip, kad ateityje galetu ±steigti auk§tojo
]avinimo  kursus  ar  atkurti  universiteta.  Ji  sukomplektavo  gausia  biblio-
teka,  turejusia  tapti  vie§Qja.  Jos  nariai,  buve Vilniaus  auk§tuju  mokyk-

• lu  profesoriai  ir  alTkletiniai  (M.  Homolickis,  P.  Kukolnikas,  i.  Jaro§evi-
€ius,  A.  Jocheris,  T.  Narbutas,  I.  I.  Kra§evskis,  I.  Chodzka,  A.  Zdanovi-
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€ius ir kt.), rage veikalus, skaite referatus, palaike ry§ius su kitomis drau-
gijomis, taip pat su §alies ir uzsienio mokslininkais.

M.  Stolcman  straipsnyje  daug  vietos  skiria  buvusiL|  universiteto  pro-
fesoriu  ir  jo  aukletiniu  publicistinei  ir  leidybinei  veiklai.  §i  veikla  Vil-
niuje  ypa€  suaktyvejo  ir  i§augo  XIX  a.  viduryje.  Ta  laikotarp±  autore
apibtidina  kaip  Vilniaus  publicistikos  aukso  amzitI.  Moksline].e  publicis-
tineije  veik].oie   tuo  metu   rei§kes,i   M.   Pelka-Po'linskis,    M.  Homolickis,
'J.  S.  Hrynevi€ius,  K.  Pod€a§inskis.  Apie  juos  btiresi  akademin±  mokslQ
baijges  ir  nebaiges  jaunimas,   aktyviai   dalyvave   to   meto   ktirvbiniame
gyvenime  J.   I.   Kra§evskis,   M.   Balinskis,  T.   Narbutas,   M.   Malinovskis
ir  kiti.

Vilniuje  tuo  metu  gyva  buvo  leidybin6  veikla.  Ypa€  suklestejo  Za-
vadzkiu  spaustuve.  Be jos veike ir keletas kitu stambiu  spaustuviu.  Buvo
leidziami  7  metra§€iai  ir  9  visuomeniniai  literattiriniai  Zurnalai,  pla€iai
paplite ne  tik  Lietuvoje,  bet  ir  Lenkijoje.  Populiartis buvo  tokie  laikra§-
€iai  ir  Zurnalai,  kaip  „Athenaeum'',  „Wizerunki  i  Rozstrzasania  Nauko-
we",  „Wiadomo§ci  Brukowe",  „Dziennik Wileriski"  ir kt.  XIX a.  viduryje
buvo  i§1eista   T.   Narbuto  9  tomt2  Lietuvos  istorija    (+.   Marcinkovskio
spaustuve,   1835-1841  in.),  A.  Jocherio  bibliografija  (Zavadskiu  spaus-
tuve).  Buvo  parengtos  ir  i§1eistos  M.  Po€obuto,  I.  Chodzkos  biografijos,
i§spausdinti  S.  Jundzilo  atsiminimu  fragmental.  Sioje  srityje  didel±  or-
ganizacini darba atliko A. H. Kirkoras ir I.o  r6daguojamas leidinys  „Teka
Wilefiska".  Taigi,  kaip  nurodo  autore,  nors  po  galutinio  auk§tuju  mo-
kyklu uzdarymo Vilniaus intelektualiniam  gyvenimui buvo  suduotas stip-
rus  smtigis,  ta€iau  jis  nei§ble.so.  Buvusio  universiteto  profes,oriai  ir  auk-
letiniai tese  publicistine ir moksline veikla. Universiteto tradicijos ture].a
didele  ±takq  Vilniaus  jaunimui,  ypa€  viduriniu  mokykh2  moksleiviams.
M. Stolcman tuo metu aktyviai besirei§kiant± visuomenin± ir kulttirini gy-
venima  laiko  lenki5ku,   1enku  nacionaliniu  judejimu.  Ta€iau  straipsnio
pabaigoje  ji  daro  i§vadQ,  kad  dome].imasis  Lietuvos  praeitimi,  nacionali-
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Kamile  Mrozovska  straipsny].e   „Vilniaus  universitetas  i.r  jo  mokyk-
1os   (1795-1803)"   analizuo].a  viduriniu  mokyklu  padet±  nuo  prijungimo
iki  Imperatori§kojo  universiteto  paskelbimo   Vilniuje.   Autore   pateikia
daug  statistiniu duomenu apie mokyklas ir mokiniu skai€iu atskirais ana-
lizuojamojo  laikotarpio  metais  Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  buvu-
sioje teritori].oje pagal gubernijas -Gardino, Minsko, Vitebsko, Mogilio-
vo,  Podoles,  Volynes,  Kijevo  ir  Lietuvos.  Pastarojoje Jgubernijoje  autore
randa  tuo  metu  buvus   16  viduriniu  mokyklL|,   1803  in.   jose  mokiusis
2534 mokinius. Daugiausia mokiniu buvo Krazit|, Vilniaus, Tel§iu, Tro§kti-
nu, Raseiniu vidurinese mokyklose.
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viduriniam  §vietimui.  Ji  ypa6  i§kele  M.  Po6obuto  vaidmen±  ginant  uni-
versiteto  teises  pries  Lietuvos  generalgubernatoriu  M.  Repnin§.  Univer-
siteto  to  meto  laimejimus  gamtos,  medicinos,  memo  ir  kitose  srityse  ji
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priskiria  Zmon6ms,  jam  vadovavusiems  ir  jane  dirbusiems,  kartu  nuro-
dydama,  kad  tie  laimejimai  buvo  pasiekti  esant ~ dideliems,  ypa6  mate-.
rialiniams,  sumkumams.

Be  to,  straipsnyje,  remiantis  konkre€iais  dokumentais,  atskleista  vi-
durines mokyklos mokymo turinys ir mokyklos pobi-idis.  1§ pateiktos me-.
dziagos  autor6  daro  tokias  i§vadas:  1)  to  meto  mokyklose  vyravo  bajo-
ru  jaunuomene  ir  tik  miestu  mokyklose vis  daugiau  6me  rastis  miestie-
€iu  vaiku;  2)  mokyklas  su  4,  5   ir  6  metu  mokymu  dauguma  jaunimo
baigdavo po treju  metu,  vadinasi,  to meto visuomenes intelektualinis ly-
gis buvo Zemas;  3)  1796 in. mokyklos buvo perduotos vienuoliu ordinams,
o  tai  sustiprino  kataliku  bazny€ios  itaka  §vietimo  srityje;  4)  i§likusi  to-
se  mokvklose  Edukacin6,s  komisi].os  ivesta  mokymo  programa  ir  I.os  va-
dov6liai  rodo,  kad  §vietimo  sistemoje  buvo  gyvos  lenkt!  §vie€iamosios:
tradicijos.

Du  knygoje  pateikti  R.  Ple6kai€io  ir  I.  Dybeco  straipsniai  i§  esmes'
yra ten pat i§spausdintu dokumentu komehtarai. Julijanas Dybecas straips-
nyje  „Vilniaus  stipendininku  mokslinio  lygio  kelimas  uzsienyje  1803-
1831  in."  nurodo,  kad  po  1803  in.  universiteto  reorganizavimo,  i§pletus-
mokymo   turin±,    i§kilo   profestiros   klausimas.   Vieni    reikalavo`   svar-
biausioms katedrose vadovaujan€ioms vietoms uzimti profesorius kviestis-
i§  uzsienio,  kiti,  kaip  J.  Sniadeckis,  sitile  parengti  reikalingus  kadrus  i§`
savo  aukletiniu.  Autorius  nurodo,  kad,  stengiantis  suderinti  abi  nuomo-
nes,  imta  siusti  savo  darbuoto].us  ir  aukletinius  tobulintis  i  uzsien±.  Ne-
mazai  pirmuju  profesoriu  buvo  pakviesta  i§  uzsienio.  Ta€iau  J.  Dybecas`
ypa€  pabr6Zia  tai,  kad  uzsienyje  specialistai  buvo  rengiami  i§  savo  auk-
letiniu.  Jis  i`§vardija universiteto profesorius,  kelusius kvalifikacija  uzsie--
nyje.  Pirmuoju tokiu nurodo  1802 in.  i§vykusi S.  Stubelevi€iu,  kuris,  gau-
damas  universiteto  stipendija,  pabuvo].o  Vienos,  Boloni].os,  Florenci.ios,
Padujos,  Pavijos,  Turino  ir  kituose  universitetuose,  kur klaus6  chemijos,
matematikos,  fizikos,  mineralogijos,  anatomi].os  paskaitu,  taip  pat  susi-.
pazino  su  Pranctizi].os  ir  Vokietijos  manufakttiromis  ir  fabrikais.  Jo  to--
bulinimosi  rezultatas  buvo  ne  tik  gerai  irengtas  fizikos  kabinetas,  atsi-
gabentas  i§  Paryziaus,  bet  ir  pakiles  fizikos  mokslo  lygis  Vilniaus  uni-
versitete.  M.  O€apovskis,  keleta  metu  praleides  Vokietijoje,  Pranctizijo-
je, Italijoje ir Anglijoje,  susipazino su tu kra§tt| Zemes tikiu,  A.  Bekiu -.
su  ligoninemis  ir  medicinos  mokyklomis  Vokieti].oje,  Anglijoje,  Skotijo--
je.  Naudingos buvo  jo  studijos Britu  salose, kur suart6jo  su E.  Dzeneriu,
vakcinos  pries  raupus  -i§rade].u.  I.  Danilavi€ius  savo  studi].as  gilino  Pe-
terburge  ir Maskvoje,  kiti  teisininkai  ir  istorikai -Austrijo].e,  Pranctizi-
joje,  Vokietijoje,  Vatikane.

J.  Dybecas  s,traipsnyje  pateike  di`deli  dokumenta -dvi  Tano  Znos-
kos  1809  ir  1810  in.  komandiruoites  i  uzsien±  ataskaitas.  Ataskaitos -  tai
tipi§kas  stipendininko  darbo   uzsieny].e   pavyzdys.     1§   ju   matyti,   kad
komandiruote  i  ulsieni  paskatino  J.  Znoske  dometis  Adamo  Smito  teo-`
rija,  kad  savo  paskaitu  pagrindu  jis  pasirinko  Georgo  Sartori].aus  poli-
tin6s  ekonomiko.s  veikalQ.  Ta knyga  jis  isverte  i  1enkt! kalba  ir  i5spaus-
dino  Vilniuje.
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I  komandimote  universiteto `stipendindnk':i  vykdavo  pasirenge.  Zy-
.mesni  profesoriai-J.  Sniadeckis,  Jozefas  Frankas,  a.  E.. Grodekas  ir
kiti paruo§davo jiems instrukcijas ir rekomendacinius lai§kus. UZ koman-
•diruotes  reikejo  atsiskaityti.  Netgi  bausdavo  tuos,  kurie  domedavosi  ne
tais  dalykais,  kuriu  buvo  siusti  studijuoti.  Tobulinimasis  ulsienyje, `kaip
nurodo .autorius,  ne  tik  pakele  universiteto  darbuotoju  kvalifikacija,  ne-tik suteike galimybe jiems kaupti moksline medziagQ, bet ir .papilde uni-
versiteta  naujais  mokymo  prietaisais,  jo  biblioteka  knygomis,  nes  sti-
pendininkams buvo pavesta rtipintis ir tais dalykais.

Romanas  Ple€kaitis  streipsnyje  apie  mokslo  laipsniu  teikima  senaja-•me  Vilniaus  universitete  i§`  esmes  nagri.nejo  vienQ   dideli   dokunenta
+,Laureae  Academicae  seu  liber  continens  ritum  promovendi  et  catalo-
gum  promotorum  ad  gradu`m  doctoratus,  licentiatus,  magisterii  et  bacca-
laureatus in Alma Academia Vilnensi Societatis Iesu". Tai knyga, kurioje-buvo  registruojami suteikti universitete mokslo laipsniai nuo XVII a. vi-
~durio  iki  XVIII  a.  pabaigos.  Pirmojo  universiteto  gyvavimo-  laikotarpio
paz.ymeti  tik  kai  kurie  faktai,  nes  pirmoji  tokia  knyga  neislikoF  ji su-
dege  XVII  a.  viduryje  per  karus.  Laipsniu  teikimas  universitetui  buvo
leistas  1579 in. popieziaus bule. Laipsniai buvo teikiami i§ filosofijos, too-
.Iogijos,  kanonu  ir  civilines teises.  Filosofijos buvo` 2  1aipsniai:  1)  1aisvqu
ju menu ir filosofijos bakalauro,  2)  laisvngju menu  ir filosofijos magistro,-nuo XVIII  a.  imamo  vadinti  daktaro.  Teologijos buvo  3 laipsniai:  baka-
lauro,  1icenciato  ir daktaro.  Tokia  pati  sistema nuo  1677  in.  imta taiftyi•ir  kanonu  bei  civilinei  teisei.  Universiteto  profesoriai  paprastai  tuiejo
auk§€iausius  laipsnius:   filosofijos  rna,gistro,   teologijos  daktar_o,   kanonng-teises  daktaro.  Laipsnius  teike  daktaru  senatas,  kuri  XVII  a.  pradzioje
`sudare  9  labiausiai  pasikyme].e  profesoriai.  Ju  teikimas  buvo  su_sijes  su
moksline  diskusija  ir  i§tisu  ceremonialu.  Per  1583-1781  _metus -V`ilniaus
riniversitete  buvo  suteikta  mokslo  laipsniai:   1810  filosofijos  bakalaung,
1700  filosofijos  magistru,  46  teologijos  bakalauru,  59  teologijos  licencia-
1u,  312 teologijos daktaru,113 kanonu teises licenciatu ir daktang, 36 ka-`
monu  ir  civilines  teises  licenciatu  ir  daktaru,  i§  viso  4076  asmenims.

Knyga apie Vilniaus universiteta baigiama Andriaus Bendziaus straips--nitl  „Specialistu  rengimas  Vilniaus  V.  Kapsuko  universitete  socializmo
metais  (1940-1977)".  Jane  autorius  atskleide  mokymo  turini  ir  mokslo
organizavima  universitete  Tarybu  valdzios~  metais.  Jis  parode,  jo,g  uni-
versitetas,  kaip  mokymo  ±staiga,  i§augo  ir  sustiprejo  tik  socializmo  sa-rlygomis, kai pakiles respublikos liaudies tikis ir kulttira pareikalavo daug
nauju  specialistu.  Padaug6jo  universiteto  katedn|  ir  mokslo  darbuotojt!.
1977  in.  veike  12  fakultett|,  kuriuose  ruo§iami  32  specialybiu  kadrai. -Be
to,  veikia  gydytoju  kvalifikac`ijos  kelimo  fakultetas.  Visuose ~ fak`ultetrio-
-se-101  katedra.  1978/79  in.  in.  mokesi  16 543  studentai,  i§  ju  dieninia-
me     skyriuje-8824,     neakivaizdiniame -5095,     vakariniame-2624.
1977  in.  universitete  dirbo  1368  destytojai,  i§  ju-80  daktan|  ir  prqfe-
sorit!, 646 kandidatai ir docentai. Per 1945-1977 in. jie parenge 34,5 ttikst.
jaung  specialistu,  labai  reikalingu  Lietuvos  TSR  liaudies  tikiui  ir  kulT
ttirai.

\`

138



Taigi  bendras  LeHkijos  ir  Lietuvos  istoriku  kririnys  pateike  idomiu
faktu  ir i§vadt± tiek  is  seniausiu,  tiek  is  naujausiu universiteto  istorijos
]aiku.  Knyga  pardsyta  lenku kalba  ir  i§leista  Lenkijos  Liaudies  Respub-
likoje.  Tai  dar  karta  parodo  tradicine  abieju  tautu  kultin|  saveikQ  ir
draugyste.  Ji  skirta  lenkL|  skaityto].ui,  ta€iau  ±domi  ir  mti§u  respublikos`inonems,  nes nu§vie€ia kai kuriuos Vilniaus universiteto istorijos pusla-
pins  plaeiau  negu  buvo  tais  klausimais  ra§yta  iki  universiteto  400-uju
metiniu ir jtl minejimo proga.

I

Aldona  Gaigalaite
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