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I,IETUVOS   ISTORIJOS   METRASTIS.   1988   jvIETAI.   VILNIUS,   1989
EXEroHHHK  HCTOpHH  ulHTBbl.   ron   ig88.  BHJlbHroc,   ig89

RECENZIJOS,  APZVALGOS,   ANOTACIJOS

Lietuvos   architekttiros   istorija.   T.    1:   _Nuo    seniausing    laiku   iki
XVII  a.  vidurio.  V.:  Mokslas,  1987.  383  p.  20 000  egz.

Architekttiros  palikimu  besidominti  visuomene   (o  pastaruoju  me-
tu  jos` spar6iai   daugeja)   ne   be  pagrindo  nudziugo   1987   in.   pasiro-
dzius   Lietuvos   architekttiros   istorijos   pirmam   tomui.   Tai   pirmoji
knyga  i5  planuojamo  keturiu  tomu  veikalo,  kuriame  ketinama  pirma
kart?  duoti  vientisa  Lietuvos  architekttiros  raidos  vaizda.

Pirmas  veikalo  tomas   apima  laikotarpi  nuo  pirmyk§tes  bendruo-
menines   santvarkos   iki  XVII   a.   vidurio.   Taigi   knygoje   apibtidinta
trys  mtisu   architekttiros  raidos   tarpsniai:   ikigotikinis   periodas,   go-
tika  ir  renesansas.   Aptariamas   ankstyviausias   architekttiros    raidos
tarpsnis  dar  suskirstytas  i  pirmyk§tes  bendruomenes  laikotarpio  sta-
tinius,   feodalines   Lietuvos   valstybes   ktirimosi   ir   kovu   del   sava-
ranki§kumo   architekttira.   Be   architekttiros,   knygoje   gama   daug   de-
mesio   skirta   ir   svarbiausiems   Lietuvos    urbanistikos    klausimams
nu§viesti.   Aptariamos   salygos,   skatinusios   spartu   miestu   ktirimasi
XV  a.   pirmojoje   puseje.   Parodoma   prekybos   augimo,   miestLf   savi-
valdos  teisiu  plitimo  ir  kitu  veiksniu  reik§me  prie  sausumos  ir  van-
dens  keliu  buvusiems  miestams  augti.  Nu§vie6iama,  kaip   gyvenvie-
tes,  kuriose  vyravo  padrikas  ir  linijinis  uzstatymas,  laipsni5kai  kei-
tesi   igaudamos   sudetingesni   ir   naujas   salygas   geriau   atitinkanti
uzstatymo  plans.

Planingas  miestu  formavimas,  t.  y.   daugiau   ar  maziau  nusisto-
vejusios   urbanistines   sistemos   naudojimas,   VakarLf   ir   Vidurio   Eu-
ropoje  buvo  paplites  jau  nuo  XIII  a.  vidurio.   Lietuvoje  „iki  XVI   a.
vidurio  miestu  ir  miesteling  plano  formos  klostesi  savaimingai".

Nemazas  knygos  privalumas  tas,  kad,   apra§ant  gyvenvie€iu  kti-
rimasi,   augima,   gatviu   tinklo   susidaryma,   taip   pat   lie6iant   kitus
ju   raidos   bruozus   bei   ypatumus,   siejama   su   miestu   bei   miesteliu
reik§mes  kra§to  tikyje  kitimu,  didesne  ar  mazesne  amatininku  kon-
centracija,  prekybos  keliais,  turgu  steigimusi,  savivaldos  teisiu  ga-
vimu.

Svarbiausiems  Lietuvos  urbanistikos  klausimams  nu§viesti  mies-
tai   ir  miesteliai   sugrupuoti   pagal   planing   strukttira:   sta6iakampio,
radialinio,   linijinio   ir   mi5raus   plano.   Toks   skirstymas   turi   argu-
mentuota  pagrinda.  Kartu,  aptariant  atskiras  grupes,  parodoma,  kas
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salygojo  vienos  ar  kitos  plahines  strukttiros   susidaryma  bei,  mi?s-
tains   ple6iantis,   ju   kitima,   pletimosi   kryptis   ir   tai   lemusias   prie-
Zastis.

Darbe  argumentuotai  apibtidinti   Lietuvos   miestu_  savitumai,  .sa-
1ygoje  vietiniu  ktirybos  tradiciju  plitima.  Didziuju  musu  kra§to  mles-
tng   savitumai   i§   dalies   siejami   ir   su   ivairiu   tautybiu   bei   religiju•         I            1     1                   Tr         I_.     ._   _.__.1_---       1-n:^

;-u-sit€lkiinL--atskifose  miestu  aalyse:  Karth  parodoma,  kaipi   _---___-_  _
Europos  pavyzdzio  miestu  sa'vivalda  ir  su.ja  susi!.usi  rotu--,   .\,,                       T,       _     _-_=1-¥J--_gra¥ea:tuojE

v  .             1          .      1  _.Stu  bei  kitu  pastatu  statyba  veike.Lietuvos  D.idziosi6s  Kunigaikstys-
`^LL`+-`Z    -.-- `--I --    I  ---/  --

tes  valdzioje  buvusit! rusu  Zemiu  miestu  planine  strukttira.  Teigiama
yra  tai,  kad  knygoje  palie6iami  ir  kiti  kaimyniniu  tautu  architektti-
ros  saveikos  klausimai.

Gana   pla€iai   nu§viesta   miestu,   pagal   plano   strukttira   priklau-
san6iu  tarn  tikrai   grupei,  raida.  Atskleidziant  miestu  bei  miesteliu
ktirimasi  ir  augima,   aptariamas`  tiek  ju   plano   susidarymas,  vyrau-
jan6ing  pastatu  vaidmuo,  apzvelgiamas  uzstatymo  pobtidis,  tiek  bend-
ra  ttirine  ir  erdvine  kompozicija  bei  jos  kitimas  ir  tai  lame  veiksniai.

Visa  tai  daugeliu  aspektu  yra  glaudziai  susije  su  atskiru  pastatu,
ju  grupiu  bei  i§tisu  ansambliu  i§planavimu,  qrchitekttirine  i5rai§ka,
o  tai  priklauso  „grynosios"  architektl-1ros  sferal.

Svarbiausia   knygos   dali   ir   sudaro   architekttiros   nagrinejimas.
Jis  pradedamas   akmens   amziaus  btistu-seniausiu   Lietuvos   Stati-
niu -apibtidinimu,  kartu   duodamas  rekonstruoto   Samantonlu  btis-
to  vaizdas.  Taip  pat  apzvelgiami  Zalvario  amziaus  pilkapiai,  pirmie-
ji   piliakalniai   su   pylimais,   perkasais   bei   aptvaromis   ir   piliakalniu
papedese   i§sides6iusiomis   Zemdirbiu   gyvenvietemis,   kurios   skirsto-

jT£]So f pi:atoytagsyvbeenvg:i::tes#estr:E::¥a°{Ss  i: at]%:P #:i£Va[.° €¥i[£  P5esfa#ii

•                                                                                       .                                                                                     .                  y,
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+ ,.,.       1_.I.        ______L£..I      .

aptartos   medines   pilys,   ju   aptvaros,   jylimai   be-i   kiti   gynybini
J --.- `,      I---___      0`   '   _

_                                 1,         ®        ®        1          1     VJ    _   ±           I   _±_

irenginiai,  Zvalgybai  ir 'gifiybai  svarbtls`mediniai  bok§tai,  taip
__I    _  _           _

pilyse   stoveje   namai   ir   tikiniai   trobesiai,   jt!,.konst.ruk:ijos   Pe.:.
tybos   technika.   Tiesa,   tai   padaryta   remia-ntis   archeologu   tyrineji-
1_   _  __J

mais,   ir  veikalo   autoriai   naujai   nenu§vie€ia   §it!   klausimu.   Ta6iau
ju  aptarimas  kartu  su  ikonografine  medziaga  yra   svarbus,  ne_s .pg-
deda   suvokti   toliau   analizuojamu   ankstyvojo   laikotarpio   murlnlu
fortifikacining   irenginiu   sistema   bei   konstrukcijas,   aptvariniu   piliu
bok§tu  i§destyma,   parodo  velesning   gyvenvie6iu   planines   strukttiros
i§takas.

I§samiai  apibtidinama   mnro  statybos  pradzia  mtisu  kra§te,   mti-
ro   spartesnio   plitimo   gynybiniuose   pastatuose,   palyginti   su   kitos
paskirties  pastatais,  priezastys;   nu§vie6iami   su   naujomis. medziago-
mis,   statybos   technika   bei   konstrukcijomis   susije  klausimai:   lietu-
vi5ko  formato  plytu   atsiradimas,   kiautinio  mtiro  bei  balti§ko   plytu
ri§imo   naudojimas   ir   kt.   Parodoma,   kaip    ankstyvojo    laikotarpio
(XIII  a.-XIV  a.  pirmoji  puse)   piliu  architekttira  veike  vietines  sta-
tybos   tradicijos,   kodel   to   meto   piliu   architekttira   neigavo   ai§kiu
romaninio   ar   gotikos   stiliu   pozymiu,   i5laike   specifinius   vietinius
bruozus.   Gana   pla6iai   apibtidinamos   aptvarines   pilys   su   ju   kon-
strukcijomis,  funkciniais  irenginiais,  dekoratyviniais  elementais.
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Palie6iamos    ir    pilietines    mtiro    architekttiros    i§takos:    apibtidi-
namas   XIV   a.   rezidencinio   tipo   su   kai   kuriais   romaninio   stiliaus
bruozais  namas,  kuri  1387  in.  vasario   17  d.  privilegija  Lietuv6s  val-
dovas  Jogaila  dovanojo  pirmajam  Vilniaus  vyskupui  ir  kuris   laiko-
quas  seniaus.iu  Lietuvos  pilietines  mtiro  architekttiros  pavyzdziu.  Be-
je,  pastar.uoju  metu `rasti~§io  namo  inventoriai,  nors  ir  daug  velesnio
laikotarpio,   gerokai   papildo   mtisu   Zinias   apie   §i   idomng   ir  vertinga
pastata.

Pradedant   nagrineti   Lietuvos   gotikos   architekttira,   skaitytojas
supazindinamas  su  §io  stiliaus  kilimu  Vakaru,  Pietu  ir  Siaures  Eu-
ropoje,   parodoma,   kaip   keitesi  jo   formos,   elementai,   taip   pat   kon-
strukcijos  bei   esminiai  kompozicijos   principal.   Trumpai   aptariamas
renesanso  poveikis   gotikos  architekttirai -pusapskri6iu  arku  ir  ar-
kattirl!,   puo§niu   tinkliniu   bei   kri§toliniu   skliautu   atsiradimas.   Nll-
5y.ie6iamas   skirtingi!   medziagu  naudojimas   ir  jo   poveikis   konstruk-
cl.joms,  architekttiros  formoms,  puo§ybos  elementams;  tai  siejama  s.u
v!sTomen.es  estetiniais  poreikiais,  statybos  tradicijomis,  meistrt!  tech-
niniu  pasirengimu.

Supazindinama,   kada   ir   kokiomis   salygomis   Sis   architekttiros
stilius  pasieke  Lietuva.  Nagrinejant  gotikine  architekttira  ir  lie6iant
konstrukcine   jos   puss,   parodoma,   kad   nuo   sienos   atitraukti   dan-
giakampiu   stulpu   pavidalo   kontraforsai,   skirtingo   pie5inio   ir   ne-
vienodos   konstrukcijos   vienos   patalpos   skliautai   yra   saviti   Lietu-
vos   gotikos  rei§kiniai.   Glaustai   destant  bendrasias  ir  specifines  §io
architekttiros    stiliaus   ypatybes,    kartu    aptariami    jo    raidos    mtisng
kra§te   periodai,   nesutape   su   gotikos  rei§kimusi   kitose   §alyse.

Tuo  pa6iu  keliu  einama  ir  nagrinejant  renesanso  epochos  archi-
tekttir?.   Tik  ivadine   dalis  yra   platesne,   i§samiau   apibtidintos   s?ly-
gos  Siam  stiliui  Lietuvoje  plisti,  pla6iau  aptartos  medziagos  ir  kon-
strukcijos.   Pateikti   ir   renesansinio   plytng   ri5imo   btidng   grafiniai   pa-
vyzdziai,  ko  pasigendama   aptariant  gotik?.  Nuosekliai   apzvelgiama
tiek  gotikos,  tiek  renesanso  pilys  ir  kiti  gynybiniai  irenginiai,  ivai-
rios   paskirties   visuomeni.niai   pastatai,   rtimai   bei   mie§tie6iu   gyve-
namieji   nam-ai.   Apra§omi   objektai   labai   apgalvotai   atrinkti,   o   tat
buvo  galima   padaryti   tik  atlikus   dideli   parengiam?ji   darba.

Kaip  ir  rei.kejo. tiketis,  apzvelgiant  XIII-XIV  a.  baznytine  archi-
tekttir?,  daugiausia   demesio  sutelkta  apibtidinti  pastaraisiais  metais
po   dabartine  Vilniaus-  Arkikatedra   aptiktam  kvadratiniam  pastatui,
kuris  laikomas  Mindarigo  laikng  katedra.  Nuzudzius  valdova  1263  in.,
kaip   speja  tyrinetojai,  ji  buvo  paversta  pagoni§ka  5ventykla,  o  Jo-
gailai   krik§tiJant   Lietuv?   ja   nugriovus,   pastatyta   antroji   katedra,;
Remiantis   mineto   pastato   nattiros   tyrimais,   to   laikotarpio   Gardino
bei   Naugarduko   koply6iu   planu   strukttira,   pastatng   romaninemis   ir
gotikinemis   formomis,   palie6iama   ir   kaimynining   kra§tu   architektti-
ros  itakos  bei  saveikos  problema.

Tiesa,   keliuose.  knygos   skyreliuose   aptariama   tik   po  viena   db-
jekt?,  ir  toks   skirs.tymas.gall   atrodyti  ydingas.  Ta6iau  reikia  tureti
mintyje,   kad   5io   veikalo   objektu{   grupavima   i§   dalies   §?lygojo   ir
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tolesniu  tomu  strukttira;   tokio  tipo  pastatai  ten  bus  gausiau   atsto-
`'aujami.

Siame   tome   aptariama   bei   giliau   ar   pavir§utini5kiau   analizuo-
Js:::mdsaungagrrfbnaeT£{Stik£°esst[ar{afrrch#:ekstttier[:£{°8|eskt£¥;tyut:bapna£Si£[k°;[ak::#;
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strukttira.   Daug   sudetingesnis   yra   ar6hitektti.ros   objektu   grupavi-
mas,   sudarytas  remiantis  statybos  medziagomls,  pastatu  paskirtimi,
planine   strukttira,   architekttiriniu   sprendimu,   priklausoquybe   ir   ki-
tais  veiksniais.  Tuo  grindziama  knygos  sandara,  skyriu  ir  smulkes-
niu   skyreliu  i5destymas  i§  esmes  islaiko  chronologini   architekttiros
raidos  principa.

Kiekviename  Sios  srities  veikale,  tuo  labiau  „Architekttiros  isto-
rijoje",  svarbus  vaidmuo  priklauso  iliustracijoms.  Be  esamos  pade-
ties   fotonuotraukl!,   pastatu   pjtiviu   bei   planu,   urbanistiniu   objektl!
plano  schemu,  yra  nemaza  istoriniu  vaizdu.   Sia  medziaga  dar  Pa-
pildo   atskiru   pastatu,   ansambliu   retrospektyviniai   breziniai.    Isto-
rinio  bei  retrospektyvinio  pobtidzio  iliustracijos,  turedamos  nemaza
moksling  bei  pazintine  verte,  kartu  praturtina  leidini.   Ir  reikia  pa-
sakyti,   kad   visos   parinktos   labai   kruop§6iai   ir  apgalvotai,   vengta
veikala  apkrauti  architekttiros  fragmentais  bei  detalemis.

Reziume  rusu  ir  anglu  kalba,  taip   pat  5iomis  kalbomis  pridetas
iliustraciju   sara§as   leidzia   nors   i§   dalies   susipazinti   su   anksty-
viausiu  mtisu  architekttiros  tarpsniu  ir  kitu  respubliktf  bei  uzsienio
§aliu   mtisu   architekttiros   palikimu   besidomin6iai   visuomenei.   Taip
pat   pridetas   Saltiniu,   literattiros   ir   paai§kinimu   sara§as.   Atkreipti-
nas  demesys,  kad  nemaza  paai§kinimu  dalis  yra  ne  tik  g.ana  plati,
bet   ir   turi   nemaza   informacijos   krtivi.   Juose   papildomai   pateikta
daug  vertingu   duomenu,   glaudziai  susijusiu   su  knygoje   destomais
dalykais.   Dalies   informacijos   nukelimas   i   i§na§as-paai§kinimus   pa-
dejo   pagrindini   knygos   teksta   padaryti   kompakti§kesni,   neprarasti
nors  ir  antraeiliu,  bet  reikalingu  faktu.

Leidini  renge   daug   autorit!.   Tai   leido   i§samiau   nu§viesti   atski-
rus  architekttiros  bei  statybos  istorijos  klausimus,  aptarti  kai  kuriu
pastatu,  ansambliu  raida,  visapusi§kiau  panaudoti  naujausiu  tyrimu
duomenis.  Antra  vertus,  autoriu  gausumas  i§  dalies  sietinas  su  vei-
kalo   apra§omuoju   pobtidziu.   Ta6iau   svarbiausiq   priezastis,   del   ku-
rios  vyrauja  apra5omasis  pobtidis,  atrodo,  daugiausia  prikla.use  nuo
parengiamuju  architekttiros  istorijos  tyrimu,  skirtu  faktologlnei  me-
dziagai  kaubti  ir  apibendrinti.

Stasys   S a in a I a v i 5 i u s

Edvardas  Vidmantas.  Kataliku  bazny€ia ir  nacionalinis  klausimas
Lietuvoje  XIX  a.   antrojoje  pus6je-XX  a.   pradzioje.  V.:   Moks-
las,   1987.   143  p.   1000  egz.

Rasyta   problema   istoriografija   nemaza.   Monografijos    autorius
E.   Vidmantas   istoriografijos   apzvalgoje   kiek   ignoravo   ankstesnius
autorius,   tik   trumpai   paminejo   tyrinetoju   pavardes.   Ta   tema   yra
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pasirodes   R.   Vebros   darbas,   kurio   i§vadomis   E.   Vidmantas   r6mesi
nedaug.

Monografijos   autorius   panaudojo   nemaza   naujt!   Saltiniu.    Tai
archyvine   medziaga,   ivairiu   Zmoniu   susira`5inejimai,   ano   meto   lei-
diniai,   atsiminimai,   publicistika,   straipsniai.   Daugeliu   atvejng   darbe
buvo   apeliuojama   i   burzuazinius   tyrinetojus,   daugiausia   dvasinin-
kus.   Tai,   matyt,   turejo   itakos   gana   vienpusi§kam   kai   kuring   klau-
simu   vertinimui    (pavyzdziui,   kalbant   apie   M.   Valan6iaus   veikla).

Recenzuojamos   monografijos   autorius   kele   sau   tiksla   atskleisti
Lietuvos   katalikng   dvasininkijos   pozitiri   i   lietuving   nacionalini   klau-
sima,   kaip   jis   keitesi   atskirais   istoriniais   momentais,   aptarti   kata-
liku  dvasininkijos  dalyvavima  lietuviu  nacionaliniame  judejime,  taip
pat  jos  santykius  su  pasaulietine  inteligentija  bei  caro  valdzia. Daug
demesio   skirta   i§ry§kinti   katalikng   dvasininkijos   poziciju   kitimui   ir
jos  prisitaikymui  prie  nauju  visuomeninio  g.yvenimo  salygt!  XIX  a.
antrojoje  puseje-XX `a.  pradzioje.

Trumpai   aptarsime   monografijos   turini.   Autorius   laikesi   nuo-

apones,  j8g  katalikl!   dvasininkijos   dalyvavim?  nacionaliniame  jude-
jime   lame  ne   tiek  carizmo   socialine-ekonomine,   teisine   ir  kulttirin6
politika   lietuviu   tautos   atzvilgiu,   kiek   carines   administracijos   re-
presiniai  metodai,   taip   pat  i§kilusios  pasaulietines   lietuviu  naciona-
lines   inteligentijos   veikla.   E.   Vidmantas   neigia   klerikaliniu   ideo-
logu  tvirtinimus,  kad  kataliku  bazny6ia  gyne  lietuviu  tautos   nacio-
nalinius   interesus.   Laikosi   nuomones,   jog   kataliku   bazny6ios   kos-
mopolitines   tendencijos    slopino   kai   kuriu   tautng    siekimus    spresti
nacionalini  klausim?.

Monografijoje   i5ry§kinta   tai,   jog   XIX   a.    antrojoje   puseje   di-
desne  Lietuvos   dvasininkijos   dalis,  vadovaudamasi  klerikaline  ideo-
logija,  palaike  krasto  lenkinim?,   stojo  prie`3   lietuviu  nacionalini  at-
gimim?,. nepritare  kapitalistiniam  Lietuvos  vystymuisi,  kaip  pagrin-
dui   nacionalinio   judejimo,   griovusio    unijines    Lietuvos-Lenkijos
idejas.

XIX   a.   pabaigoje,    ple6iantis    lietuvii2   nacionaliniam   judejimui,
d_?lis   valstie6iu   kilmes   dvasininkijos,   noredama   i§laikyti   tikin6iuo-
sius .kataliku  bazny6ios  itakoje,  isitrauke  i  nacionalini  judejim?.  Ta-
6iau  nacionaline  dvasininkija  pasirinko  pasyvia  kova:   isijunge  i  na-
cloTaline   kulttirine   veikla,   i§likdama   lojali   patvaldystei.   Taip   lie-
tuvit!   nacionalinio    i§sivadavimo   judejime    susiformavo   klerikaline
kryptis.   Nacionalines  klerikalines   dvasininkijos  veikla   turejo  itakos
lietuvit!   nacijai   konsoliduotis,   ta6iau    buvo   ribota.    Noredama    su-
stiprinti  katalikybe  kra§te,  nacionaline  dvasininkija  kale  kai  kuriuos
kalbos,  spaudos,  bazny6ios  klausimus.

XX  a.  pradzioje,  kylant  revoliuciniam  judejimui,  patvaldyste  bu-
vo   priversta   atsisakyti   represiniu   metodu   pries   kataliku   bazny6ia,
o  dvasininkijai  suteikti  prioritet?  visuomeiiiii6je  kulttirineje  veikloje.
Dvasininkija  pasieke  savo  tikslus.

Beveik   iki   pat    1905-1907   metu   revoliucijos   didesne   kataliktf
dvasininkijos    dalis   buvo   nepalanki   lietuviu   nacionaliniam   judeji-
mui,   kurio   svarbiausias   tikslas   buvo   panaikinti   nacionaline   Prie-
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spauda   ir   patvaldyste.   Tad   demokratinei   inteligentijai   teko   kovoti
dviem  frontais:  su  patvaldyste  ir  reakcine  kataliku  dvasininkija,  ku-
ri  atsisake  politines  kovos  ir  kovos  uZ  tautos  suvereniteta.  Tai  stip-
rino   demokratines   inteligentijos   ir   kataliku   dvasininkijos   prie§ta-
ravimus.  Belieka  pridurti,  kad  per  1905-1907  metu  revoliucija  dva-
sininkija  atvirai  gyne  patvaldyste.

Vertingiausia  monografijos  dalis -skyrius  apie  kataliku  bazny-
€ios   pozicija   tautiniu   klausimu   nacionalinio   atgimimo   laikotarpi.i.
Autorius  nemaza   demesio  skiria  M.  Valan€iaus  veiklai,  kad   per  j£,
kaip  bazny6ios  pareigtina,   i§sakytu  kataliku  bazny5ios   pozicija   na-
cionaliniu  klausimu.  Ta€iau  kyla  abejoniu,  ar  toks  problemos  spren-
dimas  pakankamas,  turint  omeny  savita,  prie§taringa  ir  istoriografi-I  I       l  t     1            V ,                    I   _       ---___I,

oje  susiklos€iusia 'labai  ivairia -nuomone  apie  M.  Valan6iaus  to  me-
o  veikla.

Pradzioje   autorius   akcentuoja   M.   Valan5iaus   nepalankuma   lie-
1   ,                                                            1      ®        .

tuviu   riaci6naliniam   atgimimui.-  Kiek   rna.Ziau   demesio   skiria   argu-
mentuotai  paai§kinti  tokia  Zemai5iu  vyskupo  pozicija.   Pagaliau  es-
me  jis  daugiau  laiko  jo  asmeni  nei  to  meto  istorines  aplinkybes..Be
to,   pats  E.  Vidmantas   ispeja   skaitytojus,  kad  jo   samprotavimal-
daugiau  kritines  prielaidos  nei  argumentai.

Atskleisdamas   M.   Valan6iaus   veiklos   prie§taringuma,    autorius
pabrezia   Zemai6iu  vyskupo   suartejima   su   prolenki§kais   sluoksniais
ir  Vatikanu   lietuviu   nacionalinio   atgimimo   laikotarpiu.   Ir   Cia   pat
(p.   17)   pazymi,  kad  M.  Valan6ius  suaktyvino  kulttirine  veikla.  Ne-
pateikes  jokiu  argumentu  if  nepaai§kines,  pristato  tai  kaip  paradok-
salu  dalyka.   Sitoks  klausimo  kelimas  bei   aiskinimas  tokiame   darbe
nepakankamas.

Reiketu   ivertinti   knygos   autoriaus   pastangas   kuo   i§samiau   pe-
teikti  medziaga  apie  M.  Valan6iaus  prolenki§kas  pazitiras.  Taip   rT-
pestingai  surinkti   duomenys   apie  M.  Valan6iaus   pazitira   i  lietuvlu
kalb?,   kaip   pamokslu   kalba   (p.   19),   ir   greta    (p.   20)   pabreziama,
kad  dvasininkija  nerode  iniciatyvos  puoseleti  lietuviu  kalba.

E.  Vidmantas  atskleide  M.  Valan6iaus  pozitiri  i   1863  metu  suki-
lima   ir   nurode,   kad  ji   vertino   vadovaudamasis   artimo   jam   dvasi-
ninko  A.  Ka§arausko  nuomone   (p.  28).  Remdamasis  kita  medziaga,
autorius   kalba   apie   vyskupo   lojaluma   sukilimo   atzvilgiu    (p.   29).
Paskui  autorius  pateikia  dar  viena  nuomone:  M.  Valan6ius  sukilim.a
laike  nenaudingu,   silpninusiu   valdzios   pasilikejima   kataliku   dvasi-
ninkija   (p.  30).  Galiausiai  daroma  i§vada,  jog  nusakyti  tikr?  M.  Va-
1an6iaus  pozitiri  i   1863  metu  sukilima  nera  patikimu  faktu.  E.  Vid-
mantas  i§kelia  dar  viena,  jo  manymu,  neai3ku  klausima,  kodel,  vie-
tos   caro   administracijai   parei§kus   nepasitikejima   vyskupu   M.   Va-
1an5iumi,  vyriausybe  jo  neliete  (p.  33).

Autorius   pastebi,   kad   tik   prasidejus   asimiliacinei   patvaldystes
politikai,   po   sukilimo,   pablogeio   M.   Valan€iaus   ir   vietos   valdzios
santykiai.  Atviras  brutalus  to  meto  generalgubernatoriaus  K.  Kauf -
mano  ki§imasis  i  kataliku  bazny6ios  reikalus,  apskritai  valdzios  I?e-
siskaitymas   su   katalikt!   bazny6ia   paskatino   M.   Valan6iu   net   prle-
Sintis   vietos   caro   administracijai    (p.    35).    Pirmas   oficialus    pasi-
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prie§inimo  Zingsnis,  manoma,  buvo  M.  Valan€iaus  atsisakymas  cen-
ztiruoti  lietuvi§kas  knygas  rusi§komis  raidemis.  Kartu  jis  slapta  pra-
dejo   organizuoti   nelegaliu   religiniu   knygu   lotyni§ku   §riftu   platini-
rna  i§  Rytu  Prtisij.os.

Knygoje   Siek   tiek   pla€iau   analizuojamos   M.   Valan6iaus   politi-
nes   bro§itiros.   Pazymetos   tokios  ju   svarbiausios   tendencijos:   kata-
liku   bazny6ios   gynimas   nuo   persekiojimo   ir   vertimo   sta6iatikiais,
katalikng   prie§inimasis   caro   valdzios   vykdomiems   bazny6ios   perse-
kiojimams   Lietuvoje.   Kalbama   ir   apie   bro5itiru   para§ymo  tiksla-
psichologi§kai   paveikti   valstie6ius,   kad   nebijotu   prie§intis   vertimui
sta6iatikiais,   propaguoti   tik   taikius   kovos   btidus   (p.   38).   Autorius
pateikia  i5samesne,  negu  buvo  iki   §iol,  kai  kuriu  politiniu  bro§iriru
aiskinimo  save  interpretacij?.

Reik§minga   E.   Vidmanto  mintis,  kad  M.   Valan€iui  XIX   a.   ant-
rosios  puses  pradzioje  priklauso  lietuvybes  ir  katalikybes  savoku  su-
jungimo  prioritetas.  Taip   pat  pazymima,  jog,   aktyviau   isijungusi   i
lietuviu   nacionalini  judejim?,   kataliku   dvasininkija   samoningai   kti-
re   §iu   dvieju   savoku   vienoves   koncepcij?    (p.   38).   Gaila,   kad   tai
nepailiustruota   faktais   ir   gilesniais   autoriaus   samprotavimais.

Ne  visai  noretume  sutikti  su  E.  Vidmanto  mintimi,  kad  XIX  a.
7-ajame   desimtmetyje,   nacionalinio   atgimimo   laikotarpiu,   kai   pa-
saulietine  inteligentija  buvo  i§bla§kyta,  represuota,  konfesine  inteli-
gentija   atliko   tan   tikra   vaidmenj   formuojant   anticarines   liaudies
nuotaikas  bei  etnokoiifesirie  judejimo  krypti   (p.  40).   Konfesines   in-
teligentijos  inasas   ai§kiai   sumenkintas,   tuo   labiau  kad   istoriografi-
joje  nusistovejusi   nuomone,   jog  pirmuoju   lietuviu   nacionalinio  ju:
dejimo   ]aikotarpiu   vadovavo   konfesine   inteligentija.    Sio   skyriaus
i§vada    btitng:    vos   tik   i§ry§kejusi    konfesine   nacionalinio    judejimo
kryptis   pradejo   stabdyti   lietuviu   politini   judejima.   Bet   ji   nepaai§-
kinta  ir  niekuo  nepagrista.

Antrame   skyriuje   apie   prolenki§kos   orientacijos   kataliku   dvasi-
ninkijos   prie§inimasi    lietuviu   nacionalinio   i§sivadavimo   judejimui
E.  Vidmantas   duoda   nemaza   medziagos   apie   prolenki§ka   Zemai€iu
vyskupo  M.   Paliulionio,   Kauno   seminarijos   inspektoriaus  A.   Bara-
nausko  veikla,   apie  nacionalines   paz.itiras   gynusiu   lietuving   klieriku
persekiojimus  Kauno,  Seinu,  Vilniaus  seminarijose   (p.  44).  Taip  pat
pateikta    statistikos   apie   Vilniaus   vyskupijos   parapijose   sakomus
lenki§kus  ir  lietuviskus  pamokslus   (p.  46).

Kalbedamas  apie  A.  Baranausko  pozitiri  i  „Ausr?",  autorius  itin`
kairuoli5kai   vertina   V.   Kapsuk?   ir,   vadovaudamasis   tokiu   vertini-
mu,  interpretuoja  klausim?  pla6iau  (p.  51).  Skyriaus  isvados  (p.  53~
55)   nei§ry§kina   paties   E.  Vidmanto   pozicijos.   Pateikti   burzuazinit!
autorit2   prie§i§ko   kataliku    dvasininkijos   nusistatymo   pasaulietines
inteligentijos  atzvilgiu  vertinimai  nesudaro  vientisos  klausimo  kon-
cepcijos.   Be  to,   ir  autoriui,   atrodo,   priimtinos   K.   Griniaus   i§vados
skamba   §iek  tiek  naiviai,  neitikinamai.   Susidaro  isptidis,  kad  kata-
1iku  dvasininkija   visai   nesidomejo   nacionaliniu  judejimu   ir  nedaly-
vavo   jane,   o   tik   bijojo   netekti   itakos   valstie6iams,   todel   sukilo
pries   „Au§r?".   Sis   darbas   ignoruoja   ankstesnius,   mtisu   nuomone,
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objektyvesnius  kataliku  dvasininkijos  dalyvavimo  nacionaliniame  ju-
dejime  vertinimus.

Analizuodamas   lietuviu   nacionalines   dvasin.inkijos   formavimasi
ir  jos  tautines  veiklos  pobtidi  XIX  a.  antrojoje  puseje,  autorius  nuo-
dugniau,  nei  buvo  iki  §iol,  apibtidina  nelegaliu  nacionalinii!  klieriku
btireliu  veikla  Kauno,  Seint!  kunigu  seminarijose   (p.  58).  Pabrezia,
kad   nacionalines   dvasininkijos   klerikaline   ideologija   pirmieji   pro-
pagavo  „Ausroje"  bendradarbiave  kunigai.  Toliau  gal  §iek  tiek  per
daug   E.   Vidmantas   i§ry§kina   neigiama   ju   poveiki   nacionaliniam
judejimui    (p.   59).   Jau   pats   bendradarbiavimas   „Au§roje"   tureti!
skatinti  autorii;  palankiau  vertinti  dvasininkijos  veikla.

I  monografijos  autoriaus  pastangas  konkre6iau  kalbeti   apie  pir-
mo   klerikalinio   „Sviesos"   laikras€io   leidima   reiketu   Zitireti   teigia-
mai.   Ta6iau   „Apzvalga"   vertinama   net.iuosekliai,   pateikta   daug   i§-
blaskytos  medziagos,  neturin6ios  aiskesnes  koncepcijos.

Per   daug   kairuoii§ko   vertinimo   apzvalgininku   taktikos   klausi-
mais:   pabreziama,  kad   „savo   ekstremistine  pozicija   apzvalgininkai
kompromitavo  kataliku  dvasininkij?,  menkino  jos  itaka  visuomenei"
(p.  74).  „Tevynes  sarge"  autorius  pristato  toleranti§kiau,  pabrezda-
mas,   jog   tai   buvo   dvasininkijos   burzuazejimo   produktas    (p.   76).

Gana   pla6iai  E.  Vidmantas  nagrineja  kataliku  dvasininkijos   po-
Zitiri\i  kylanti  darbininku  klases   revoliucini  judejima.  Jis  pabrezia,
kad  sargie€iai  beveik  jokio  skirtumo  nemate  tarp  socialdemokratinio
ir   liberalinio   nacionalinio   judejimu,   todel   abu   dazniausiqi   vertino
nepalankiai.   Samprotavimai,  jog  dvasininkija   neretai  visa   socialde-
mokratng   veikla   megino   skirti   liberaliajai   inteligentijai,   t.   y.   varpi-
hinkams,  net  „t}kininka"   laike  socialistiniu   (p.  78),  kelia   abejonit2.
Itin  kategoriskas  ir  pastebejimas,  jog  kataliku  dvasininkijai  jau  ne.t
kelti  socialines-ekonomines  problemas  atrode  pavojinga  visuomenel,
jog   liberalu   ke-1iamus   klausimus   gerinti   Zmoniu   ekonomine   padeti
dvasininkija   taip   pat   laike  socializmo   propaganda   (p.   78).   0   argi
kataliku   dvasininkija.  pati,   nors   ir  neryztingai,   nei§reiske  burzuazi-
jos   interesu,  nekele  ekonominiu  reikalavimu  pirmuose  savo  laikra§-
€iuose?   Kuo   tada   pagristi   autoriaus   teiginiai   apie   kataliku   dvasi-
ninkijos  burzuazejima?

Ketvirtame  skyriuje,  kuris  nusvie€ia  katalikt!  dvasininkijos  veik-
la   XX   a.   pradzioje,   E.  Vidmantas  jau   anks6iau   tarybineje   lietuviu
istoriografijoje   nusistovejusia   pozicija   iliustruoja   platesne   medzia-
ga.  Akcentuotas  P.  Vi§inskio  „Tevynes  sargo"  deklaracijos  del  atvi-
ro  lojalumo  carizmui  nepalankus  komentavimas   (p.  85).  Tuo  paais-
kinamas   ir   jau   seniai   aktualus   tapes   kairiuju   varpininku   ir   sar-
gie6iu  galutinis  bendradarbiavimo  nacionaliniame  judejime  nutrau-
kimas,  sargie€iams  i§  savo  programos  i§metus  tautinio  suverenumo
reikalavima ~ pagrindini  nacionalinio  i§sivadavimo  judejimo  reika-
1avim?   (p.  86).

E.  Vidmantas  visai   pagristai   atskleidzia   pries   1905-1907   metu
revoliucija   pradejusi   kisti   kataliku   dvasiniiikijos   pozitlri   i   libera-
li?j?   burzuazija.   Jo  manymu,   itakos   tarn  turejo   visuomeneje   susi-
dargs   neigiamas   pozitiris   i   klerikalus.   Tai   jis   argumentuoja,   rem-
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damasis  J.  Tumo  nuomone.  J.  Tunas  tuo  metu  rase,  jog  nera  nieko
klaidingesnio,   kaip   sargie6ius   vadinti   „klerikalais",   „Tevynes   sar-
g?"-kunigu  laikra§€iu.  Anot  jo,  „Tevynes  sargas"  esas   „visu  pir-
rna   tautiskas   laikrastis   ir  jau   del   to:   tikiskas,   katalikiskas".   Kartu
autorius    atskleidzia    laikra§6io   tikslus,    kaip     aiskiai     klerikalinius
(p.  87).

Monografijoje   taip   pat   akcentuojama,  jog   net   kunigai   1905   in.
gruodzio  men.  Vilniaus   seime  turejo   balsuoti   uZ   kairii!ju   pasitilyt?
rezoliucija,   kurioje   sakoma,   kad   patvaldyste-pik6iausias   prie§as,
kad   reikia   prie§intis   senajai   valdziai,   nemoketi   mokes€iu.   E.   Vid-
mantas  ai§kina,  jog  po  Vilniaus  seimo,  pamate,  kokia   susidare  pa-
detis,    dvasininkai    nutare    isteigti    krik§6ioniu    demokratu   partij?,
kuri   imtt!si   ne   vien   tikejimo,   bet   ir   politikos   reikali2.   Revoliucija
liberaliaja  burzuazija   suartino  su  klerikaline  dvasininkija   (p.loo).

E.   Vidmantas   toliau   atskleidzia   kataliku   dvasininkijos   reakcin-
gejima    burzuazines-demokratines    revoliucijos    metais,    galbtit   tru-
puti  prie5taraudamas   anks6iau   destyiai  medziagai.  Autoriaus  pries-
taringuma   atspindi   ir   polemika   su   A.   Gaigalaite,   neva   akcentuo-
jan6ia   dvasininkijos   vieningum?    jau    kontrrevoliucines     reakcijos
laikotarpiu,   kai   mineta   autore,   matyt,   turejo   omeny   kataliku   dva-
sininkij?   revoliucijos   brendimo   ir  kilimo   laikotarpiu   (p.   103).  Apie
Siek   tiek   skirting?   dvasininkng   pozicij?,   jt2   |aviravim?   revoliucijos
Pragi£#dma:i3:£susmopna::]rka±faijoi:nsakij,¢a°To]£isasmkei8:i££agi:£es(Pdvfs9i'ni3&)i:

jos  veikl6s  kryptis  revoliucijos  atosltigio  laikotarpiu:   a)   skverbima-
sis   i   visuomenines   organizacijas   ir   ktirimas   savng   klerikalinio   po-
btidzio   darbininku   draugiju;    b)    dalyvavimas     politineje    veikloje;
c)   lietuviu  nacionalizmo  propagavimas   (p.104).

Jis  pabrezia,  kad  del  itakos  kooperacinei  veiklai  klerikaline  bur-
Zuazija   varzesi   su   liberaline,   sieke   krik§€ioni§kif   tikiriiu   organ,iza-
ciju,    kad   jose   nebtitu   platinamos    pazangios   pasaulietines    idejos
(p.104).

Apie  klerikalining  darbininkng   draugijt!  ktirim?   pateikta   medziaga
susijusi  su   K.   0l§ausko  veiklos   nu§vietimu.   I§ry§kinamas  jo   persi-
orientavimas   i   lietuvybe,   supratus   besikei€ianti   politini   gyvenim?,
ypa6   reakcinis   klerikalinis   veiklos   pobtidis   Sv.   Juozapo   draugijose
(p.105):   glaudus   K.   0lsausko,   fabrikantng   ir   caro   administracijos
bendradarbiavimas,   priimant   i   darb?   tik   patikimus   darbininkus   ir
tuo  silpninant  revoliucini  darbininkng  judejim?   (p.106).

Rinkimt2  i  11  Valstybes  Dtim?  agitacinio  darbo  vietose  avangar-
du  autorius  laiko  kataliku  dvasininkij?  ir  supazindina   su  jos  darbo
formomis    (p.    109).   Pateikdamas   Ziniu   apie   rinkimu   i§davas,   kai
Kauno   ir   Suvalkl!   gubernijose   nebuvo   isrinkta   ne   vieno   atstovo
dvarininko   ar   katalikt2   kunigo,   autorius   duoda   ir   pacing   klerikalt2
vertinima.   Klerikalu   nuomone,   rinkimng   i   11   Valstybes   Dtima   pra-
1aimejimo   priez,astys   tokios:    I)    kunigai   neistenge   gyventojams   i§-
ai§kinti,   kas   yra   socialistai   ir  ko   jie   siekia;   2)    atgyvenusi   prolen-
ki§ka   dvasininku   politika   atsttime   valstie€ius;   3)    Lietuvoje   nebuvo
kataliki§ku  pazitiru  pasaulietines  inteligentijos.
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Paties  autoriaus  manymu,  tokia  pralaimejimo  priezas€iu  analize
pavir§utini§ka.   Anot   E.  Vidmanto,   jos   autoriai   ne9uprato,   kad   re-
voliucija,   realus   gyvenimas   atskleide   darbo   Zmonems   ju   padeties`,._     ....           __?¥1-=._I.._      /_        110

priezastis,   i5ugde  kriti§k?  pozitlri  i  visuomenes  rei§kiniu's-(p.   |12
Y\JJJ.u,LJ(+'      J|\,|^,I-+,      bJr   ,--- _-____       ___

Manytume,   §io   skyriaus   i§vada   del   Vilniaus   kra§t.o   1ietuvlu•``.                L,                            1          .                __-__=:^+A          .,

to  patiauklus  ir  naujas.

1enkng   nesutarimng   gal   kategoriska.   Nors    autorius   pripazista,   jog
JL-+\^J\\J  `,`-`--_,      __-        _       J.

1ietuviu  kova  del  nacionaliniu  teisiu  buvo  pagrista,  ta€iau,  jo  many-
mu,   klerikaline   ir   liberalioji   burzuazija,   kurios   politikos   nepalaike
liaudis,   dirbtinai   isptite  nacionalini  klausim?,   organizuodama   prie-
mones  pries  lenkomanij?,  kad  taip  pakeltng  savo  autoriteta   (p.115)..

I§vadose   E.   Vidmantas   (p.115-117)   toliau   laikosi   savo   pozl-
cijos  ir,  mtisu  nuomone,   gal  per  menkai  vertina  tai,  jog  vis   delto
kataliku  dvasininkijos  atstovai  vadovavo  plrmajam  nacionalinio  ju-
dejimo  etapui.

Kaip  jau  ne  karta  buvo  mineta,  darbas  turi  iiemaza  privalumu.
Autorius    surinko   labai    daug   naujos    medziagos,    atskleidzian€ios
katalikng   dvasininkijos  veikla   XIX   a.   antrojoje   puseje-XX   a.   pra-
dzioje,  ja  savitai  ir  idomiai  interpretavo.  Reik§minga  tai,  kad  E. Vid-
mantas   daug   demesio   skyre   istorinems   asmenybems.    Ypa€   ry§ki
M.  Valan€iaus  asmenybe,  atskleisti  jos  prie§taringumai  ivairiais  is-
toriniais   momentais.  Autorius   sugebejo   idomiai   pateikti   skaitytojui
beveik  visas   Zymesnes   lietuviu   nacionalinio   i§sivadavimo   judejimo
asmenybes:   nuo  liberaliuju  dvasininkng  iki  reakcionierit!.  Darbas  del

Rasa   Levi§kaite

N.   Kairitik§tyte.   Klaipedos   pramone   ir   darbininkai   1945-1960
metals. V.:  Mokslas,1987.  260  p.  1500  egz.

Sulaukeme  studijos,  kurioje,  remiantis  mokslo  darbais,   archyvi-
ne   ir   kita   medziaga,   pirma   karta   issamiai   nagrinejaina   tarybines
Klaipedos  pramone  ir  jos  darbininkai.  Autore  atliko  di.dell  i.rv  reika-
linga  darba,  tyrinedama  Siaip  jau  neilg.a,  bet  .turbtit  viena  is  pa€iu
sudetingiausing   §io    miesto    istorijos    laikotarping.    Nenuostabu,     kad
rengian6iai   monografija   N.    Kairitik§tytei   teko   susidurti   su    dide-
liais   sunkumais,   atrinkti   ir   vertinti   neretai   nepilna,   prie§taringa
medziaga,  tikslintiiius  duomenis,  palyginti  negausia  literattira  §iais
klausimais.

Kruop§taus   darbo  rezultatas  yra   platesne  Klaipedos -vieninte-
1io  respublikos  jtiru  uosto~pokario  darbo  ir  laimeji"  panorama.
Verta   demesio  pirmiausia   del  to,  kad  pradzia  buvo  i§ties   specifine
tiesiogine  to  Zodzio  prasme-i§  pelenu  ir  griuvesiti,  miesto  be  gy-
ventoju!   Miesto,   kurio   okupacija   truko   ko   ne   Se§erius   metus.   Su-
gr.iauto  ir  apiple§to  miesto.  Tik  Raudonoji  Armija  n.eleido  fa§istams
iki   galo   ivykdyti   savo  ketinimng~ dar   labiau   sugriauli   miesta.   Po
karo,   kaip   nurodoma   knygoje,   neliko   ne   vienos   imones,   is   karto
galejusios   pradeti   dirbti.   0   jpk.1939   in.   Klgipedoje   buvo   sutelkta
13°/o   Lietuvos  pramones  imoniu  ir  net  260,/o   visu  Lietuvos  pramones
darbininku.
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Recenzuojam?   rponografija   sudaro   pratarme,   du   skyriai   ir   pa-
baiga.   Skyriaus   apie   pramones   atktirim?   ir   pletote   viename,   beje,
labai   trumpame   poskyryje   nu§vie6iama   1937   in.   Klaipedos   pramo-
ne.   Si   data   pasirinkta   todel,  kad  respublikos   ekonomistai   tarybinio
laikotarpio    Klaipedos    rodiklius    patogumo    sumetimais    daugiausia
lygina   su   1937  in.  rodikliais,  nors  ne  vienoje  i§   14  knygos  lenteliu
ji  nefigtiruoja.

Gana  detaliai,  iliustruojant  gyvu  Zodziu,  apra§omi  sunkumai,  ku-
riuos   teko   p.atirti   atkuriant   i§vaduoto   miesto   pramone.   Pramones
!mones   daugiausia   buvo   atkuriamos   pagal   buvusi   gamybos   profili
(p.   21).   Bej.e,   p.   54  tvirtinama,  kad   „prie  naujai   Klaipedoje  kuria-
mu   pramones   5aku   priklause   metalo   apdirbimas   ir   ma5inng   gamy-
ba".   Tai   kelia   abejoniu,   pries   tai    (p.    13)    perskai6ius,   kad   „Klai-
pedoje    1937   in.   pabaigoje   metalo   apdil.bimo   ir   ma§inu    gamybos
pramonei   priklause   19   imonit!".   Tie   duomenys   paremti   nuoroda   i
Lietuvos  statistikos  metrasti.

60   puslapiu   uzimantis   skyrius   gal   kick   perkrautas   ivairiausiu
planu,   nutarimng   komentavimo,   daugybes   skai6iu,   neisvengta   karto-
jimosi.  Neretai  pasiduodama  to  meto  dokumentng  dvasiai:  pvz.,  p.  68,
kur  kalbama   ap.ie  verslng   kooperacijos   likvidavima   ir  imoniu   perda-
vi.rna  valstybinei  pramonei,  nurodoma,  kad  „taip  buvo  siekiama  dau-
giau   teikti   gyventojams  buitiniu   paslaugq   ir  plesti   kai   kurias   pra-
mones  §akas".

Dvigubai   didesniame   uZ   pirmaji   antrame   skyriuje   nagrinejami
1945-1960   in.   Klaipedos   miesto   pramones   darbininkq   kiekybiniai
ir   kokybiniai   pakitimai.   Autore  .Cia   idejo   tikrai   daug   darbo   ir   pa-
stangu  pagal  galimybes  i§samlal  nu5viesdama  labai  sudetingus  gy-
ventoju  telkimo  ir  pramones   darbininkng   formavimo,   tolesniu   struk-
ttiriniu   poslinkilj,   darbininku   kulttirinio  ir  techninio   lygio,   materia-
lines  geroves  kilimo,  taip  pat  politinio  ir  gamybinio  aktyvumo  klau-
simus.  .Pag.ristai    atkreipiaquas    demesys   i    Klaipedos    darbininkijos
formavirpo.s.I  savitumus,   lyglnant  su  kitais  respublikos  miestais.

Nagrinejamojo   laikotarpio   pabaigoje   Klaipedos   darbininkai   su-

9.are   loo/o   respublikos  pramones   darbininku  ir  jau   tada   uzeme  tre-ci?   vieta   po   Kauno  ir  Vilniaus.   Sis   poskyris   turetng   btiti   idomus   ir
reikliam  skaitytojui:  jame  gausu  naujos  medziagos,  palyginiml2,  ido-
mi  duomenng  analize.  Vertas  demesio,  teigiamo  vertinimo  ir  poskyris
apie  strukttirinius  miesto  darbininku  sudeties  poslinkius.  15sami kad-
ru  kaitos  analize,  kaip  ir  kiti  klausimai,  ismanan6iai  pateikiami   per
specifiniu  salygu  prizme.

Dideliu   pastangt!,   be. abejones,   pareikalavo   poskyris   apie   dar-
bininku  kulttirinio  ir  techninio  lygio  kilim?.  Cia  nei5vengiamai  daug
skai€it2,   faktu,   del   to   kyla   mintis,   ar   nevertejo   §i   poskyri   dalyti

p.usiau.  Pasigendame  kriti§kesnio  autores  pozitirio  i  kai  kuriuos  skai-cluys,  .y.pa6  turedamiy.omenyje  galimus  duomenu  „pagrazinimus",  pri-
rasinejimus.   Beje,.  si   pastaba   taikytina   ir  kitiems   poskyriams,  ypa6
paskutiniajam,   aple  darbininku  politini  ir  gamybini  aktyvum?.

Nemaza   vietos   monografijoje   skirta   Rlaipedos   miesto   darbinin-
ku   materialinei   gerovei   nu5viesti.   Apskritai   teigiamai  vertinant   §io
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poskyrio   medziag?,   noretqsi   atkreipti   deinesi   i   gal   kiek   per   ryskng
optimistini   duomenng   traktavima-viskas   kilo,   gerejo...   To   laiko-
tarpio   dvasia   ra§oma   apie   korteliu   sistemos   papaikinima,   minima-
1aus  darbo  uzmokes5io  nustatyma,  prekiu  kainu.  ir  mokes€iu  politika
ir  kt..Antai  p.125  skaitome:  „1947-1954  in.  reguliariai  buvo  mazi-
Iiamos  preking  kainos.  Nuo  1947  iki  1954  in.  plataus  vartojimo  preking
kainos  sumazejo  daugiau  kaip  2  kartus".  Ekonomikos  mokslu  dak-
taras   0.   Lacis   straipsnyje   „Mtisu   laiku   pasakos"    (Zr.   „Izvestija ....
1988.   Balandzio   16.   Nr.    107)   pazymi,   kad,   panaikinus   korteles   lr
ivykdzius  pinigq  reform?,  kainos  bqvo  padidintos.   {skaitant  ir.karo
metq   kainng   kilim?,   jng   bendras   lygls   buvo   3   kartus   auk§tesnis   uZ
prie§karini-1940  in.-1ygi.  0  atlyginimai  i§augo  gerokai  maziau.
Visa  tai  ir  leido  vykdyti,  nurodo  0.  Lacis,  vadinamaji  kainu  magi-
nima,  nes  pagrindiniu  prekiu  jis  nepaliete  ir  i§  esmes  buvo  lygia-
vertis   eiliniams   sezoniniams   prekiu   pardavlmams.   Duonos,   meso9,
sviesto,   pieno  kainos   tuo  metu   nesikeite.   Uztat  kasmet  buvo   pasl-
ra§omos  paskolos. . .

Kaip   jau   mineta,   pasigendame   kriti§kesnio   autores   pozitirio   i
medziaga,   isdestyta   paskutiniame,   viename   is   didesnit2,   antro   sky-
riaus  poskyriu  „Politinis  ir  gamybinis  darbininku  aktyvumas".  Kaip
tik  Cia  labiausiai  jau6iama  Partinio  archyvo  medziagos   stoka.

Padarytos   pastabos,   suprantama,   i§   esmes   nesumenkina   darbo
vertes   ir   reik§mingumo.   N.   Kairitlk§tytes   monografija   yra   rimtas
indelis   i   Klaipedos   miesto   istorijos   n.agrinejima.    Recenzept.as   tu-
rejo  prog?  susipazinti  su  visais  septyniais..autores  straipsniais,  pa-
teikiamais   Lietuvos  TSR  Mokslu  Akademljos   darbu  A   serijai,   taip
pat  su  kitais  jos  darbais.  Tad  malonu  konstatuoti,  kad  N.  Kairitlk§-
tytei   pavyko   visa   tai   sujungti,   apibendrinti   ir   pateikti   skaitytojui
i§baigtos   monografijos   pavidalu.    Knyga   para§yta   su   meil.e   savo
kra§tui.  Ji  atspindi  dideli  ir  reikalinga  darba  giliau  ir  i§samiau  nu-
Sviesti   svarbius,   bet   iki   §iol   maziau   nagrinetus   Lietuvos   istorijos
klausimus.

Pabaigai   dar   vienas   pageidavimas.   Turint   omenyje   pasirinkta
objekt?,  vertejo  pagalvoti  ir  apie  reziumes  vokie6iu,  anglu  ir  pran-
ctizu  kalbomis.

Eugenijus   S o p a

Zagorskis  F.  Zvejnieku  akmens  laikmeta  kapulauks.   RIga,    1987.
132  lpp.  3000  egz.

Zinomo  Latvijos  archeologo  F.  Zagorskio  monografija  skirta  uni-
kaliam  Siaures  Europos  paminklui -Zvejnieku  akmens  amziaus  ka-
pinynui,  kuriame   aptikta   315  kapu.   Kapinynas  buvo   §iaqres   Latvi-
joje,   Burtnieku   ezero   krante,   netoli   Rujos   upes   Zio5it!   ir   sav.o   si-
tuacija  bei  upes  vardu  labai  primena  Situacija  Duonkalnio  kapinyno
netoli   Drujos   upes,   itekan6ios   i   Birzulio   ezera,   Zio6it!.   Paminklas
tyrinetas   1964-1971   in.,   ir  beveik   §e§iolika   metu   reikejo   tenkintis
tik  informacinemis  publikacijomis  mokslineje  literattlroje,  kurios  vien
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Zadino  susidomejima  ir  poreiki  kuo  grei6iau  naudotis  i§samia  vieno
i§  didziausiu   Siaures   Europos  akmens   amziaus  nekropoling  publika-
cija.   Paminklo   monografinio   tyrinejimo   lauk6   viso   Baltijos   jtiros
-_,_-._.__       _.__1_  _   _  1  _            .        T          I       .regiono   archeologai.   Ir   tai   su
likoje  Zinoma  po  keleta  nedide
Ziaus   kapu,   ir   esam   p-atyre   di

y
k

rantama:   beveik  kiekvienoja   respub-
1

u  kapinynng  ar  pavieniu  ak-mens^am-
eliu   sunkumu   nustatydami   jng   chro-

.u             _                     ._G      -_____ ----- J   --_---+      J`S     \,.\JL\,nologija  bei  kulttirine-pr-ikrausomybe.  Ir  antropologams  be  patikimo
platesnio   konteksto   btidavo   labai   rizikinga   ryztis   gilesnems   i§va-
doms,   r.emiantis   negau:iomis   mtisu   akmens   amziaus   kraniologine-
mis   serijomis.   Pastarqoju   metu  ir  Lietuvoje  aptikta   mezolitining   ka-
Pu   Spigine,   Tel§ing   raj.,   keli   nedideli   neolito   kapinynai   ir   pavieniai
kapai   prie   Kretuono,   Sve.n6ioning   raj.,   Plinkaigalyje,   Kedaining   raj.,
ir  Duonkalnyje,  Telsiu  raj.,  bei   Spigine.  Todel   platus  chronologinis
5io  kapinyno  .diapazonas-nuo  velyvojo   mezolito   (V  ttikst.   pr.   in.
e.)   iki  velyvojo  neolito   (11   ttikst.   pr.   in.   er?),-skirtinga   kulttirine
kapu   priklausomybe    (Narvos,   5ukines   duobelines   ir   virvelines   ke-
rqmikos   ku|ttiros)    leidzia   tiketis,   kad   monografija,   skirta   etaloni-
ni.am  Siaures  Europos  akmens  amziaus  paminklui,   bus   labai  reik§-
mlnga  ir  Lietuvos  archeologijai.

Auk§to   metodinio   lygio,    precizi§ki    (btidingi    voki5kai    Latvijos
arche8logijos  mokyklai)   paminklo  tyrinejimai,  kruop5ti  laidosenos  ir
kapng  inventoriaus  analize  leido  autoriui  skirti   5  chronologines  gru-
pes:   Pavyko  .ir   tiksliai   pasekti,   kaip   5iame   Rytng   Baitijos   pajtirio
I:gione  daugiau  kaip  per  3000  in.  keitesi  materialine  kulttira,  tike-
jimo   ir   laidojimo   papro6iai.   Autoriaus   i§vados   daugeliui   tyrinetojng
`7                    .-++.1r ...--. `       _I._____       J_.1__1.                 I                   1 ....

____-_ ---- O-I.`-`     `J-I"J`-``JJ`±

atikima   atraina-tikslinant   nedideling   kapinynu   chronologij?   ir1-^    ^.=1,1_.-__.____1_  _ring  priklausomybe
Atskleidziama    ir-nadidele    laidojimo    papro€ing    ivairove,    kurios

net   neitareme,   turedami   tik   nedaugeli   kapu,   ir,   be   abejo,   buvome
gerokai  supaprastine_ sudeting?  Rytng  Pabaltijo  senngjq  papro€ing  ivai-
rove  taip  toll  nuo  musu  dienng  nutolusioje  epochoje.

Vienas  i5  sudetingiausing  mtisu  priesistores  tyrinejimu  klausimu -
aukos,  alkai,  alkakalniai,  alkvietes.  Paviening  aukng  duobing  ir  alkviete
buvo  uzfiksuoti.  jau  keliuose  akmens  amziaus  kapinynuose   (mineta-
me   Duonkalnyje,   Popovo   kgpi.nyne  .prie   Onegos   ezero),   o  Zvenjie-
kuose  pavyko  konstaLuoti  visal  nauj?  paproti-aukas  kapuose.  Tai
aukos,   padetos  kapo   duobes   pakra56iuose  kompakti5koje   grupeje   ir
intensyviai   apibertos   ochra.   Tu   auku-lobiu   sudetis   nesiskiria   nuo
kapu.1pventoriaus,   ta6iau   dalis   dirbiniu   specialiai   sulauzyta.   Grei-
€iausiai   jau    ve]iau    baltng,    pvz.,    kur§iij,    gen€ing    Zinomas    paprotys
sulankstyti   ar   sulauzyti   ikapes   savo   5akllimis   gall   siekti   net   neo-
1ito  laikus.  0  tai  btitu  vienas  i§  irodymu,  kad  papro€io  i5takng  reikia
ie5koti  seniausiose  vietiiiese  tradicijose.

Monografijoje   pateikiama   medziaga   gerai   dokumeiituota.   Nore-
6iau   pazymeti   dvi   knygos   teigiamybes;   tai   puikiai   ir   detaliai   pa-
skelbta   medziaga,   ilgam   isliksianti   vienu   atraminiu   Pabaltijo   ar-
cheologijos   5altinil£.   Antroji  ypatybe -nesitenkinama   vien   medzia-
gos   skelbimu,   labai   svarbios   autoriaus   isvados   ir   apibendrinimai,
kurie  remiasi   giliu   literattiros   pazinimu,   neeiline  tyrinetojo   erudici-
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ja.  Tai  pasakytina  ir  apie  Ill  knygos  skyriu,  skirta  kapu  inventoriaus
analizei,  IV,  kur  apra§oma  kapinyno  chronologija,  ir  apie  VI,  skirta
kulttirinei  ir  etninei  priklausomybei.

Akmens   amziaus   tyrinetojams   bene   patys   sudetingiausi   yra   to
laikotarpio   tikejimu   klausimai.   Kapinynas   kaip     tik   labai    padeda
spresti   §ios  rti§ies   problemas.   Todel   V  knygos   skyriuje  profesiona-
1iai,   su   deramu   atsargumu,   pasitelkiant   pla6ia   archeologine   ir   et-
nografine  medziaga,  nagrinejami  klausimai,  turintys   sudominti  vi-
sus   archeologijos   ir   mitologijos   tyrinetojus,   nes   daugeli   Cia   uzfik-

baltu  kulttiroje.  Pirmiausia  taisuotu  tikejimu  reliktu  aptinka
Zvering  kultas,   mums   Siek  tiek
Apie  protevit2  kult?  mtisu  teri
tai  prabilti  leido  kaip  tik  Zvej

ir  is   Lietuvos  medziagos
pirma  karta  taip  argumentuo
apinyno  medziaga.   Sioje  kny

gos   dalyje   nagrinejamas   ir   i§skirtinis   kai   kuring   to   meto   visuome-
nes   individu   statusas.   Dalis   kapu    (Nr.   221,   228,   277),   autoriaus
nuomone,  priklause  Zyniams   arba   gen6iu  vadams,  ka  patvirtintu  ir
Lietuvos  medziaga.

Knygos   iliustracijose   pateikiamas   beveik   visas   svarbiausias   ka-
pu  inventorius,  o  lenteles  su   atskirais  ikapiu  tipais   leidzia   akivaiz-
dziai   pasekti   ikapiu   santykio   dinamika   kiekviename   chronologinia-
me  etape.   Tyrinetojams  bus   svarbtis  ir  kiekvieno  kapo   orientacijos
duomenys.   5-e   priede   pateikta    fizine   ir   chemine   ochros    sudeties
analize  atskleidzia  ir  kai  kuriuos  §io  bene   svarbiausio   akmens  am-
Ziaus  laidojimo  ritualo  (apibarstymo  ochra)  ypatumus.

Knyga  para5yta  latvi§kai.  Tai  bene  pirmoji  Latvijos  akmens  am-
Ziaus   tyrinetoju   monografija   gimtaja   kalba.   Bet    gerai    parengta
iliustracine   medziaga,   informatyvios   lenteles   ir   diagramos,
reziumes  rusu  ir  anglu  kalbomis  daro  §ia  knyga  prieinama

la6ios

skaitytoju  ratui  ne  vien  Latvijoje.
Belieka   konstatuoti,   kad   monumentaliai   i§tirti   ir   paskelbti   toki

paminkla   kaip   Zvejniekai   galejo   tik   talentingas,   darbstus,   puikiai
ivaldes  lauko  tyrinejimu  metodika  specialistas.

Deja,  F.  Zagorskis  nesulauke  pasirodant  knygos.   Tai   didele  ne-
tektis   ne   tik   Latvijai,   bet   ir   visai   baitu   archeologijai.   Netekome
dar  jauno,  pa5iame  intelektualiniu   jegu  Zydejime   Zmogaus.   Konfe-
rencijose  ir  susitikimuose  labai  truks  jo  argumentuoto,  daznai  savi-
to  pozitirio  i  kertines  mtisu  prie§istores  mokslo  problemas,  jaunieji
kolegos  pasiges  nuosirdaus,  vyri§kai  santtiraus  ir  labai  geranorisko
jo  Zodzio,  patarimo,  pagalbos.

Adomas   8 u t r i in a s

Jlo3`e    H.    A.     TloceneHHfl   KaMeHHoro   BeKa   Jly6aHCKori   HH3HHbl:
Me3ojlHT,  paHHHfi  H  cpejiHHfi  HeojlHT.  PHra:  3HHaTHe,   1988.  212  a.,
1300   9K3.

Lubanos  ezero  Zemuma  akmens  amziuje  buvo  vienas  i§  tankiau-
siai   gyvenamu   Pabaltijo  rajonu.   Iki   1984   in.   Cia  buvo   Zinomos  23
to  laikotarpio  gyvenvietes,  i§  kuring   13  tyrinejo   I.   Loze,  2-F.  Za-
gorskis  ir   l-dar   pries   11   pasaulini  kara   E.   Sturmas.   Paminklai
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priklauso  ivairiems  akmens  amziaus  tarpsniams  ir,   I.   Lozes   many-
mu,  6  kulttiroms.

Velyvojo  neolito  svarbiausi  paminklai   (i§  viso  5)   buvo  paskelb-
ti   1979  in.   i§ejusioje  monografijoje   (Jlo3e   H.   A.   Ho3AHHH   Heo+IHT

¥odpzaiE:foie6E:;3gaojgys6kae¥£¥a°fi]P::FOHrHe:I.i;rHfrnae't£]9£:!6]£[t%88]rma.nfgts;:
®

O.o

vojo   bei   vidurinio   neolito   paminklai    (is   viso   5).   Jie   ryskios   stra-
tigrafijos,   gerai   i5like   radiniai,   todel    dauguma   gall   btiti   laikomi
etaloniniais   nagrineti    ivairiems    akmeiis    a'mziaus   klausimams    ne
tik  Latvijoje,  bet  ir  Lietuvoje  bei  Estijoje.

Knygos  branduolys  yra   Zvidzes   gyvenvietes   tyrinejimu   duome-
nys    (Ill   skyrius).   Gyvenviete   yra   daugiasluoksne,   tai   vienintelis
Lubanos  Zemumos  paminklas,   kuriame   galilna   pasluoksniui   pasekti
kulttiros  raids  nuo  vidurinio   mezolito   iki  vidurinio   neolito.   Gyven-
viete   buvo  isiktirusi   ant   stataus   buvusio  ezero   kranto.   Palei   ezera
ji  tesesi   loo-120  in  ir  uzeme  apie  0,3-0,6  ha;   i§tirta  407  m2.  Au-
tore   i§skyre   18   litologinit!   sluoksniu,   kuriuos   archeologiniais,   geo-
morfologiniais,  palinologiniais  ir  radiokarboniniais  metodais  graziai
pavyko  datuoti  laikotarpiu  nuo  vidurinio  mezolito  iki  vidurinio  neo-
lito.    Sluoksniu   planigrafija   nevienoda.   Vidurinio   mezolito   sluoks-
nis  sltigsojo  tiesiog  ant  izemio,  ta6iau  ne  visame  plote.   Pla5iausiai
paplites   vidurinio   neolito   sluoksnis,   kuriame   aptikta   nemaza   §ull!.
15  ju  i§ry5kejo  keturkampio  plano  pastato  .konttirai.

Gyvenvietes   radiniai   apibtidinami   pagal   ju   medzi`aga,   pazymi-
mas   kiekvieno   priklausymas   tarn   tikro   laikotarpio   sluoksniui.   Taip
labiau   i§ry
radiniu   da

kejo  ju  raida,   perimamumas   ar   itakos   i§   5alies.   Didel-e
sudaro   kaulo   bei   rago   dirbiniai.   Mezolito   sluoksnyj6

jif   rasta   nedaug-tai   stambtis   rago   dirbiniai   su   skylutemis,   itv-e-
riamieji   kirviai,   ietigaliai,   peikenos,   durklai,   ylos.   Pana§it!   radiniu
Latvij.oje   i§   seno   buvo   Zinoma   nemaza,   ta6iau   dazniausiai   jie   bti-
davo  atsitiktiniai.  Tad  Sis  kompleksas  ai5kiame  kulttiriniame  sluoks-
nyje   labai   svarbus   jiems   datuoti,   juo   labiau  kad   ti2   pacing   dirbiniu
tipu   tasa   galima   pasekti   ir   ankstyvajame,   ir   viduriniame   neolite.
Ta€iau  tuo  metu  5alimais  isigali  jau  dvigubo  ktigio  antgaliai,   dau-
geja  kaltu  ir  kaplil!  tipo  dirbiniu,  atsiranda  meskeriu  kabliukng,  per-
durtu  Zveriif  falangu,   adikliu,   daugeja   durklu   i§  kulnikaulii£.   Taigi
galima   pasekti   vietine   §iu   dirbining   raida   nuo   seniausiu   laiku.   0
titnago   dirbiniai   plito   daugiau   tik   viduriniame   neolite,   kai   vietos
gyventojai   eme   bendrauti   su   rytt!   kaimynais,   todel   nebera   senuju
tradiciju,   uzfiksuotl!   Suliagalio   stovyklos   inventoriuje   (11   skyrius).
Skaltino   dirbiniu   Zvidzes   gyvenvieteje   pasekama   jau   nuo   velyvojo
mezolito;   jie   rodo   ry§ius   su   §iaures   kaimynais   per   visus   akmens
amziaus   laikotarpius.   Retai   gyvenvietese   pasitaikantys   medzio   dir-
biniai  ir  iranga  apibtidinti  pla6iau.  Ypa6  idomios  uztvankos  Zuvims
gaudyti  liekanos.  Uztvanka  buvusi  irengta  pagal  kranta  ir,  matyt,
sezonine -ner5ian6ioms  lydekoms  gaudyti.  Karkasa  sudare  3  kuolu
eiles,   pertvertos   Zabais   ir   kartimis.   Prie   uztvankos   rasta   keletas
bu6iaus   gabali2   i§   skalng   ir  virbu,   o  viename   like   16   lydeku   kaulai.
Kiti   medzio   dirbiniai-kirviu  movos  ir  lenkti  kotai,   dubenng   dalys,

166



kau§elis,   streliu   ir, ie€iu   antgaliai,   kultuves,   pltides   i§   pu§ies   Zie-
ves-pazistami  i§  §io  krasto  Latvijos  ir  Lietuvos  gyvenvie€iu.   La-
bai  idomi  ir  visai  savita  kiau§inio  pavidalo  i  kapli  pana§aus  irankio
mova,  tebesanti  su  visu  kotu  ir  istatytais  asmenimis.  Palyginti  ne.
blogai  i§likusi  berzo  to§ies  pintines  su  rankena  dalis.

Gintaro  papuo§alu  aptikta   taip   pat  tik  vidur.inio  neolito   sluoks-
nyje,  t.  y.   1aikotarpiu,   kai  gentys  eme  intensyviau  bendrauti.   Sitai
sutampa   su   Lietuvos   paminklu   duomenimis.   Dirbiniu   gana   daug.
Tai  kabu€iai,  karoliukai -vamzdeliniai  ir  sagu5it±  pavidalo,-gran-
dys,   skridiniai   ir   figtireles.   Daug   ju  yra   nebaigtu   arba   8uduzuslu
bedirbant,  ir  tai   dar  karta  parodo,  kad   Lubanos  Zemumoje  turejes
btiti  vienas   i§   gintaro   apdirbimo  centru,  kuris   aprtipindavo  ir  rytu
kaimynus.   1§   jo,   o   ne   i§   mtisng   pajtirio   plauke   gintaro   dirbiniai   ir
i   Siaures   rytu   Lietuvos   neolito   gyvenvietes.   Nemaza   i§   smiltainio
padarytu  4  tipng  gludintuvu  vartota  ir  gintarui  gludinti.

Didele  inventoriaus  dali  sudare  keramika,  ta6iau  jos  i§liko  dau-
giausia  smulkiu  §ukeliu,  nedaug  puodu  buvo  galima   bent  i§   dalies
rekonstruoti.   Pagrindine    keramikos     dalis    skirstoma   i   3   grupes:
1.   ankstyvojo   neolito   keramika,   2.   §ukine   duobeline,   3.   su  .orggnl-
nemis  priemai§omis.  Toks  keramikos  klasifikavimas  visuotinai  pripa-
Zistamas   Pabaltijyje,   jei   turesim   omeny   esme,   o   ne   .pavadinimus.
Pavadinimai   ine§a   nemaza   painiavos   net   archeologui,   nuolat   se-
kan6iam   naujausia   literattira.    Susidaro   isptidis,   kad   tai.atskiros
kulttiros,   o  ne  vienos   kulttiros   raidos   laipsniai   (su   itakomis  i§   ±a-
lies),  kaip  mums  atrodo.  Be  to,  labai  nevienodas  skirstyn?o  pagri.n-
das,  juo  labiau  kai  jis  nelogi§kas.   „Keramika   su  organinemls  prle-
mai§omis"   visai   nei§rei§kia   jos   esmes,   kad   tai   Narvos   tipo   kera-
mika,   paveikta   i§   §alies   §ukines   duobelines  keramikos.   Literattiroje
galima   aptikti   ivairiu   §ios   keramikos   vardu.   Ji   vadinta   Pie.stinios
tipo  keramika;   Sis  vardas  jau  buvo  ir   prigijes.   Dabar   sitilomas   ki-
tas~ Rytng  Pabaltijo  keramika.  Vargu  ar  naujas  pavadinimas  tikrai
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variantas,  tad  Siuo  vardu  btitu   galima  pavadinti   ne  viena  kulttira.
Visai   priimtinas   buvo   nepretenduojantis   i   apibendrinimus   Piesti-
nios  tipo  vardas.

Keramika   skirstoma   pagal   kakleliu   ir   briaunt!   formas,   Zymima
raidemis.   Ta€iau   sunku   susigaudyti,   kai   tos   pa6ios   raides   rei,§kia
skirtingos   keramikos   kitokius   tipus.   Beje,   tai   paprasta   abeceliniu
raidziu   seka,   nei§reiskianti   kaklelio   formos,   kaip   tai   iprasta   mtist!
klasifikacijoje   ir   jau   priimta   kai   kuriu   kitu    (ir-Latvijos)    archeo-
1ogu.  Tai,  Zinoma,  nekliudo  ir  mums  ja  naudotis,  gretinant  su  savo
klasifikacija.  Tik  gaila,  kad  autore  nepaskai6iavo  atskiru  etapu  pro-
centiniu   §iu   tipu   Santykiu.   Tai   btitLt   naudinga   lyginant,   nes   §iais
duomenimis  remiames  nustatydami  ir  chronologija,  ir  kulttirini  pri-
klausym?.   Daugiausia    demesio   autore   kreipia   i   keramikos   orna-
mentika.   Svarbiausios   grupes   i§skirtos   pagal   puo§ybos   elementus,
priklausomai  nuo   atlikimo  technikos,   o   grupese  smulkiai   skirstoma
pagal   motyvus.   Cia   irgi   pasigendame   procentines   statistikos.
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Atskirai   apibtidinamas   menas.   Tai   ivairios   stilizuotos   antropo-
morfines  bei  zoomorfines  figtiros  neornamentinej.e  puodu  puo5yboje,
kaulineje  plok5teleje  igreztais  ta§kais  pavaizduotas  Zmogus,  moline
labai   stilizuota   figtirele,   kauline   Zuvele   bei   gyvate.   Autore   sieja
jas  su  gamybine  magija,  gal  ir  su  vislumo  kultu   (gyvate).

Gyvenvietes  daugiasluoksni§kumas  suteikia  labai  gera  proga  pa-
tikslinti   atskiru  etapu  bei  kulttirine  chronologija,  kuriai  autore  ski-
ria   daug  demesio.   Pagrinda   sudare  visa   serija   (20  pavyzdzii!,   da-
tuott!   Tartu   laboratorijoje    (TA),   ir   9   pavyzdziai,   patikrinti   kitose
laboratorijose),  ta6iau  prie  chronologijos  I.  Loze  dar  grizta  V  sky-
riuje,  aptardama  ten  ir  palinologinius  duomenis.

Pagrindine   medziaga   papildo     kitu   4   gyvenvie6iu     duomenys.
Ankstesne   uZ   Zvidze   yra   ankstyvojo   mezolito   Suliagalio   stovykla
(11   skyrius).  Jos  bei  kitif   stovyklu  pastarojo  meto  tyrinejimai  rodo
5io  laikotarpio  gyventoju  ry§ius  ir  su  pietu  kaimynais,  padeda  rasti
Latvijos  mezolito  kulttiros  vieta  visoje  Pabaltijo  mezolito  kulttiroje.
Stovykla   datuota   geomorfologiniais   metodais   preborealio   laikotar-
piu -ankstyvuoju  mezolitu  arba  epipaleolitu.   Gausesni  ir  ivairesni
kaulo  dirbiniai  ijungia  ja  i  Kundos  kulttiros  sriti.

IV   skyriuje   Zvejsalos   ez.   gyvenvietes   radiniai   papildo   anksty-
vojo  neolito  kulttiros   duomenis.   Paminkla  jau   i§  visu   pusiu   spau-
dzia   kanalai,   pylimas   ir   tvenkinys,   tad   i§tirti   tebuvo   galima   ne-
didelg  dali.  Daugiausia  aptikta  vidurinio  neolito  radiniu,  maziau-
ankstyvojo,   nors   §ioje   publikacijoje   skelbiami   tik   jie.   Rasta   kaulo
dirbiniu,   keramikos   su   augalinemis   priemaisomis,   artimos   Zvidzes
ir Uosos keramikai.  Formos  paprastos,  ornamentu  maza.

Sulkos   gyvenviete -tipi§kas  5ukines   duobelines  keramikos  kul-
ttiros   paminklu   pavyzdys   su   btidingais   titnago   bei   skaltino   dirbi-
niais,   gintaro   papuo5alais   ir   smulkia   molio   plastika.   Didzioji   ke-
ramikos   dalis   puosta   §ukiniais   duobeliniais   motyvais,   kiti   daznai
megdzioja   juos.   Motyvai   taip   pat   kruop§5iai   klasifikuoti   ir   apibti-
dinti.

Nainiekstes   gyvenvietes   radiniai   rodo   tolesne   Zvidzeje   aptiktos
vidurinio  neolito  kulttiros   tas?-ji   priklauso  vidurinio   neolito   pa-
baigai,   Ill   ttikstantme6io   pr.   in.   e.   paskutiniajam   ketvir6iui.   Gy-
venvieteje  aptikta   §ukines   duobelines   keramikos   ir  su   organinemis
priemai§omis,   rasta   kaulo   ir   gintaro   dirbiniu,   idomi   moline   Zmo-
gaus   veido   figtirele,   kurioje   pazymeta   tatuiruote   ar   veido   pamar-
ginimas   (ji  puo§ia  ir knygos  vir§eli).

Savo  knyga  autore  stengesi  duoti  visa  ilgo,  apie  6  ttikstantme-
5ius   trukusio,   laikotarpio   kulttiros   raidos   vaizda,   §iais   paminklais
i5ry5kinti   atskirus  etapus.   Todel   daug   demesio   skyre  chronologijai
ir   periodizacijai    (V   skyrius).   63   radiokarbonines   datos,   palinolo-
gines   analizes,   stratigrafija  ir  pagaliau   archeologine  tipolog`ija   lei-
do  autorei  i§  vienos  siauros  teritorijos  sudaryti  vis?  gerai  pagrista
kulttiros  raidos  seka.  Jos   labai  reikia  ne  tik  `Pabaltijo  akmens  am-
Ziaus.,  bet  ir  daug  platesniu  teritorijng  tyrinetojams,  neturintiems  to-
kiu  puikiu   galimybiu.   Tai   leidzia   ir  mums  nukelti   gilyn  kai   kurias
datas.   Vidurinio   ir   velyvojo   neolito   datos   derinasi   su   mtisi§kemis,
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ta€.iau  mums  dar  trtiksta  pa6iu  ankstyviausit!  neolito  paminklu,  tad
`neturim   duomenu   nustatyti   ribs   tarp   mezolito   ir   neolito.   Pagal
duotus  duomenis  §i  data  yra  apie  4500  in.  pr.  in.   er?.  Tik  be  I:i-
kalo   radiokarbonines   datas   autore  vadina   absoliu6ia   chronologl]a.
Tiesa,   pradejus   radiokarboninius   datavimus,   taip   buvo   vadinamq.
Ta6iau   dabar  ai§ku,  kad,  norint  tureti  absoliu6ia  chronologija,  rel-
.kia  perskai6iuoti  datas -kalibruoti.  Ir  nors  Tarybu  Sajungoje  daz-
niausiai   dar   taikoma   nekalibruotu   datu   sistema,   vis   delto,   varto-
jant   absoliu6ing   datu  termina,   reiketu  bent   galutinese   i§vadose   pa-
Zymeti,  kaip  tos  datos  atrodytu  kalibruotos.

Antras   apibendrinamasis   straipsnis    (VI   skyrius)    yra   apie   se-
nuju   gyventoju   ekonomika.   Gerai   i§like  Zveriu,   Zuvu   bei   pauk§6iu
kaulai  leido  susidaryti   gyventoju  tikio  vaizda,  kuri  dar  papilde  pa-
leokarpologijos  duomenys,  darbo  irankiai  ir  net  meno   dalykai.  Me-
zolite  daugiausia  medziota  briedzing  ir  Serni!,  veliau  kyla  §ernu  reik3-
me.  Viduriniame  neolite  atsiranda  naminiu  smulkiuju  bei  stambiuju
galvijng  ir  kiauliu,  tureta  §unu.  Tuo  metu  pastebima  ir  Fir.mujt!  gem-
dirbystes   pedsaku.   Visais   laikotarpiais   daugiausia   Zvejojo   lydekas,
3amus,   sterkus.   Viduriniame   neolite   jau   ry§kios   malnt!   prekybos
Zymes -tai iveztinis  titnagas  ir  gintaras.

Kiek  keista  praktika  kai  kuriuos  vietovardzius  rusu  kalba  pateik-
ti  kilmininko  linksniu,  ypa6  ezero  pavadinima,  pvz.,  nuolat  kartoja-
mas   Lubanos   ezero   vardas   rusu   kalba   vadinamas   ne   oz.   Lubana
(vardininko  linksnis),  bet  oz.  Lubanas   (kilminiiiko),  nors  reziumeje
anglu  kalba  duodamas  vardininkas.  Taip  pat  su  Zvidzes  ezeru.

Svarbiausias   knygos   tikslas   buvo   i5samiai   paskelbti   medziaga,
panaudojant  visus  galimus  kompleksining  paminklu  tyrimo  metodu-s.
Nors,   kaip   mineta,   pasigendame   kai   kuriu   keramikos   statistikos
duomenu,   ta€iau   apskritai   toki   paskelbima   galime   laikyti   pavyzdi-
niu.   Reikia   pasidziaugti   ir   labai   geru   i§1eidimu-kreidinis   popie-
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leidyboje,  nors  uzsienyje  §i  literattira  kaip  tik  leidziama  labai  gra-
Ziai.  Gausios  iliustracijos  ir  reziume  anglu  kalba  padarys  §i  leidini
prieinama ir nemokantiems  rusu kalbos.

Rimute   R i in a n t i e n a

J|eKa6pHCTH:    BHorpa¢HHecKHfi   cnpaBotlHHK   /   Hour.   C.   8.   MH-
po,HeHKio;   HOE   pej|.   M.   8.   HeqiKKHofi.   M.:   HayKa,   1988.   447   c.,
50000  9K3.   (AH  CCCP.  HHi-T  rmcTopHH  CCCP.  rjl.  apx.  ynp.  npH

:HOE,.g:¥cH=E%Bo::.Crpo.c.u:::8iHr°HC.oappr:H:oc?K;#:::::flpedB€8B:
I]eHTP.  noc.  BoieHHo-HicT.  apxHB  CCCP)

Istorijos   5altiniu   skelbimas   istorijos   mokslui   reik§mingas   tuo,
kad  inspiruoja,  spartina  ir  gausina  analitinius  darbus.  Viena  i§  tur-
tingiausia  bibliografija  turin6iu  Rusijos  istorijos  temu  tapo   dekab-
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ristt!   judejimas]   kaip   tik   del   to,   kad   ilg?   laik?   buvo   atliekamas
publikacinis  ir  tiriamasis  darbas.`Pirmosios  dokumentng  apie  dekabristus  publikacijos  pasirode   1906

metais.   Minint    loo-?sias    dekabristu     sukilimo     metines     1925   in,.
M.  Pokrovskio,  tuomet  vadovavusio  archyvams,  iniciatyva  buvo  pra-
data   skelbti   dekabristu   tardymo  medziaga.   Iki   1929   in.   i§ejo   7   se-
rijos   „BoccTaHHe   z|eKa6pllcTOB"   tomai.   Paskui   darbas   ilgam   nutrti-
ko.  Atnaujintas  vadovaujant  akad.  M.  Ne6kinai.  Nuo  1950  iki  1986 in
pasirode   dar   11   tomu   (ne   visada   laikytasi   eiles   numeracijos).   Jau
paren8ti  xlx  ir  xx  tomai 2.  serija  numatoma  testi.

Recenzuojamos  knygos -dekabristu  biografiju  Zinyno   (toliau -
„Zinyno")    geneze   sudetinga.    1827   in.   A.   Borovkovas   parenge   de-
kabristu.biografijng   s?rag?   (toliau-„S?ragas"),   kuri,   Tardymo   ko-
miteto   pirmininkas   karo   ministras   A.   Tati§6evas   iteike   carui   Niko-
lajui   I.   I§leisti   „S?raga."   sumanyta   dar   1900   metais.   Apie   1917   in.
§io   darbo  emesi   8.  Modzalevskis   ir  A.   Siversas   (217,  376,   377:   Cia
ir   toliau   skliausteliuose   nurodomi   recenzuojamos   knygos-„Ziny-
no"-puslapiai).  Tai  igyvendinta   1925  metais3.   Kartu  su  „S?ra§u"
isspausdinti   papildomi   oficialtis   dokumentai   ir   parengeju   komen-
tarai.  Vertingiausia  publikacijos  dalis -naujai  sudaryta  asmenu  ro-
qykle   (to.Iiau -„Rodykle"),  t.  y.  dekabristu  biografijos,  apiman6ios
ju  gyvenlmo  ir  veiklos  faktus  iki  teismo  ir  po  jo.  Per  60  in.  Ieidinys
n.e   tik   tapo   bibliografine   retenybe,   bet   ir   paseno   moksliniu   poziti-
riu-.per  ta   laika   suzinota   daug  naujng  biografiniu   duomeni!.

1978   in.   M.    Ne6kinos   iniciatyva    grupe   istoriku,   vadovaujamng
S.   Mironenkos,   pradejo   nauja   darb?.   Jis   baigtas   1983   in.,   dar   po
5  in.   pasirode   „Zinynas".   Ji,   sudaro:    I)    dekabristu   ir  kitng   asmenl!,

tardytl2  byloje   del   slaptu   draugijt!,   alfabetinis   sara§as   su   biografi-
jomis;   2)   i  A.   Borovkovo   „S?raga"   nepateke   dekabristai,   nustatyti
i§  kitu  5altiniu;   3)   A.   Borovkovo  „S?ragas";  4)    1925  in.   8.   Modza-
levskio   ir   A.   Siverso   paskelbti   papildomi   dokumentai;   5)    S.   Miro-,
nenkos  straipsnis  apie  „Zinyno"  parengimo  principus;  6)   8.  Modza-
levskio   ir   A.   Siverso   1925   in.   i§leisto   „Saraso"   pratarme   ir   „Ro-
dyklii£"   ivadas;   7)    santrumpos,   asmenvardziu   bei   guberniju   pava-
dinimu  rodykles.

„Zinyne"    i§   viso   yra   bioglafining    straipsning    apie   599   asmenis.
Pagrindineje  dalyje-alfabetiniame  sara§e-kaip   ir  A.   Borovkovo
„Sara§e"  ir  „Rodyklese"~tie  patys  579  asmenys.  Antroje  dalyje  tik
20  naujai   i5ai5kintng   dekabristu.   Toks   „Zinyno"   sudarymo   principas
-TBT=TaHHe     ;LeKa6pHCTOB:     BH6J"orpadyHH   /   CocT.     H.     M.     qeHuoB;     Pep.

FfaT.T.igH2%K=i833a./%.jcTT.'p.[9£.9.9€ino]H9T.o87a:4HS.i#qBaKc¥£=HeA.AeAK.a6cpg£:£:iK¥BKoa£;
rloA   o6II|.    pefl.   M.    8.    HetlKHHOH,   M.,    Bcecolo3.    KH.    HajlaTa,    1960.    435    c.;    flBK-
xeHHe    ;|eKa6pHCTOB:    yKa3.    jlHT.,    1960-1976    /    CocT.    P.    r.    9fiMOHTOBa    H    [Lp.;
OTB.   pen.  M.   a.   HetlKHHa.   M.,   1983.   302  c.

2  MHpoHeHKo    C.     8.     60   jleT   H3IiaHHfl   lioKyMeHTaJlbHofl   cepHH   «BoccTaHHe

AeKa6pHCTOB»   //  Apxeorpa¢HtlecKHfi   exeroj|HHK   3a   1986   roj|.   M.,   1987.   C.   24-32.
3   BoccTaHHe   jieKa6pHCTOB.   MaTepHajlbl.   JI.,    1925.   T.   8.   AJI¢aBHT   jieKa6pHCTOB

/  HOE  Pen.  H  npHMeq.   a.  JI.  MOA3aJleBCKoro  H  A.  A.   CHBepca.
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1eidzia   tuos   20   asmenu   lengvai   atskirti   nuo   iL5vardytti,   ankstesneje
publikacijoje.

1975   in.   buvo   i3leista   su   dekabristu   judejimu   susijusi   asmenu•..,         I            1     i.      L_II,  I  u      ILL.       |J\^ \  \J      \+JJ,+,,+,-+ --,-       __-__-

kle    (slaptu   organizaciju   nariai:   su.kiiimo.  dalyviai,-  tardyti   bei•                          1      .        r\n,\/\     _____.,      +      iT      1\^_r\ic      \-I.I+I+I,Lt     vJLt5-I --.---- i-c     ----

asmenys)4.  Joje   i§vardyta   daugiau   kaip   2800.'esmenng,   t.  y.   be-.>..                   k       TJ       1  _    _  __       ._~_     X:A    1^:A;tli7.a

veik  penkiagubai  daugiau  negu  „Zifiyne".  Kadangi  jame  Sis  leidinys
1\111     CIJ||J|1J.JIJ/    .    +,\,J`,     '-'_-_`'  ___      _

net  nepaminetas,  liko  nepaai§kintas  toks  didelis  skai6iaus  skirtumas.
Nors   asmenu   skai6iumi   „Zinynas",   lyginant    su    „Bvodyklem.is`.`,

padidejo   nedaug,   ta€iau   biografiniai   duomenys   tapo   issamesni   ir
tikslesni:  nustatyta  nemazai  bibliografining  faktng,  vardl2,  tevavardzing,
3eimos  nariu.   Istaisyta   daugiau  kaip  tre6dalio   dekabristu  gyvenimo
datos.   Pataisymai   koreguoja   net   toki   solidu   leidini   kaip   Efrono-
Brokhauzeno  enciklopedija.   „Zinyno"   pagrindine  dalis,  palyginti   su
„Rodyklemis",  padidejo  daugiau  kaip  dvigubai.

Taigi   „Zinynas"-vertinga   parankine   informacine  knyga   i.r   de-
kabristu  judejimo,  ir  apskritai  XIX  a.  pirmosios  puses  Rusijos  impe-
rijos  visuomenining  s?jndziq  istorijos  tyrinetojams.   Gaila,  kad  jame
Hera   ivado,   kuriame   paprastai   apibendripama   tokios   publikacijo.s

#emd,€£a]rga;p¥:¥o°mgua[;F=eE%teit#:£m:¥:rbpfrai#us%]#be:Pfteurirnye8°5:dgtti-,
karinius   laipsnius,   kilimo  bei  veiklos  vietas,   priklausyma   slaptoms
organizacijoms  ir veikla,  bausmiu  pobtidi  ir  dydi.

Formuliaruose   (tarnybos  lapuose)   paprastai  nurodoma  r}e  gimi-
mo   vieta,   bet   i   kokios   gubernijos   bajoru   knyga   asmuo   fra§ytas.
Vis  delto,  pasitelkus  papildomu  §altiniu,  gilnimo  vietu  buvo  galima
nustatyti   daugiau.   Istorine-geografine   informacija   apie   dekabristpe®

Ji#¥i?et:vd:¥dzifurgod±;£feTepsFiee.deJe:%:ntbiti{]PksguudbaerryntLingkF¥vga°#ni:Lj
®,®

®

rodykle  nei§sami.
Taip   pat   vertejo   sudaryti   slaptng   orga.nizacijq   rodykle.   Biogra-

£[enfafri:;£{Pds:ke|£££enbt%£g;auEi]£k::i:.ra?d%#isar}t3jrfh¥Y§uksfn££rmfsa,ug;agt°bTe?
prasmi§ka  nurodineti  bibliografija   (384),  neitikinamas.  Tikrindamas
bibliografinius  du6menis,  pats  S.  Mironenka  naudojosi  tik  „apibend-
rinan€iq    darbng   ir   visng   rim6iausing   tyrinejimng   duomenimis"    (384).
Vadovaujantis  tuo  pa6iu  principu,  buvo  galima  sudaryti  ir  literatd-
ros  bibliografija.   Naudojantis   santrumpomis,   „Zinyno"   apimtis  bti-
tu  nedaug  tepadidejusi,  o  informatyvumas -gerokai  i§auges.  Antai
V.  Djakovas  rusng  ir  lenkq  i§sivadavimo  judejimo  veikeju  bibliogra-
finiame  Zodyne  nurode  svarbiausia  literaltlra5,  ir  tai  ne  sumenkino,
o  praturtino  Zodyna.

Sudarytojai  ne  tik  nepara§e  ivadinio  straipsnio,  bet  ir  naudojosi
tokia  metodika,  kuri  neleidzia  tyrinetojams  be  papildomo  darbo  sta-

HeKu4HHHBriHFBeHHAe8etK€SP7CTo°TBj.¥oMceT¥HfiiHTafiaeTTepnobBCKKH£?K¥#£H;:#.#HF?BT#m#%::

__  -J             `             I.             '       _

M.,  1975.  BEln.  I-3.  757  c.
5  ;|bHKOB     8.    A.    HeHTe7IH   pyccKoro   H   noJlbcKoro   ocBo6onHTeJlbHoro   flBH-

xeHHfl    8    uapcKofi    apMHH    1856-1865    ro;|oB     (BHo6H6Jmorpa¢HqecKHfi    cIloBapb).
M.,   1967.   C.   12.
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tistiniu  metodu  apdoroti  „Zinyno"   duomenu.   Biografiniuose  straips-
neliuose   religija   nurodoma   tik   tuo   atveju,   jeigu   asmuo   buvo   ne
sta6iatikis;    sta6iatikiu-nepazymima    (390).    Kadangi    naudotuose
Saltiniuose  religija  nurodoma  ne  visada,  tai   dalis  nesta6iatikiu  taip
pat  buvo  priskirti  prie  sta6iatikii2.  Tai  klaidina  ne  tik  skirstant  jude-
jimo   dalyvius   pagal   religjj?,   bet  ir  pagal   tautybe,   nes   gerai   Zino-
rna,  jog  XIX  a.  pirmosios  puses  5altiniai  retai  informuoja  apie  tau-
tine  priklausomybe.  Tautybe  su  tarn  tikromis  i§lygomis  ir  i§imtimis
galima  numanyti  is  priklausymo  vienai  ar  kitai  religijai.

Iki   1830-1831  in.  sTkil.imo  Rusijos  armija  buvo  komplektuojama
i§   dalies   teritoriniu   principu.   Balstoges   apylinkese   dislokuoto   At-
skiro  .Lietuvos   korpus.o   daliniai   buvo   sudaryti   daugiausia   i`3   lenkl!,
lietuvlu  ir  kitu  buvuslos  LDK  tautu  kariu.  Viename  dalinyje-Lie-
tuvg.s   Pionieriu   batalione-veike   slapta   „Kariniu   bi6iulii!"   organi-
zacija.   P.   0l§anskio   nuomone,   i§   45  jos   nariu   41   buvo   lenkng   tau-
tybes6.   Prie   lenku   jis   priskyre   katalikus,   nors   tarp   jng   galejo   btiti
ir  kitu  tautybii£   Zmonll!.   Vienas  organizacijos  vadovi!,  kiles   i§   Bal-
stoges  srities  Michailas  Rukevi6ius,   1815  in.  baiges  Vilniaus  univer-
siteta  ir  priklauses  Filomatu   draugijai,  „Zinyne"  taip  pat  priskirtas
prie   sta6iatikiu,   nors,   be   abejo,   buvo   ir  ne   sta6iatikis,   ir  ne  rusas.
J9   dvi   seserys-Kornelija   ir   Ksaverija-buvo   ikalintos   kataliku
v{enu.Qlynuose.   (160,   435).   Prie   sta6iatiking   priskirti   ir  kiti   tos   orga-
nizacijos   nariai:   i5   Voluines   gub.   kiles   Konstantinas   Gustavo   s.
Igelstromas,   Aleksandras   lvano   s.   Vegelinas   ir   i5   Gardino   gub.-
Petras.   Ivano   s.   Hofmanas.   Jie   vokie6iu   kilmes:   abiejng   tevai-ne
Ivanal,   o  Johanai.   Stinq   tevavardziai   buvo   jau   surusinti    (36-37,
57,   73-74).   Toking   atvejng   „Zinyne"   yra   daug.   Rusijoje   ilgiau   gy-
vene  vokie6iai   dazniau   negu   lietuviai   ar   lenkai   pereidavo   i   sta€ia-
tikybe,  ta€iau  mums   5iuo  atveju  labiau   rtipi  tautybe,   o  ne  religine
priklausomybe.

Perzitirejus   „Zinyna",   kre#taj   akis,   kad   nemaza   dalis   vienaip
ar  kitaip   su   dekabristais   susijusiu   buvo   ne  rusng   tautybes,   bet  kile
i5   buvusios   LDK   lenkai,   lietuviai,   baltarusiai,   ukrainie6iai,   Pabal-
tijo   vokie6iai.   Buvov  ir   ne   Rusijos   pilie€il!:   vokie6iu,   pranctizu,   ita-
lu,  angll!,  norvegl!,  svedu.

Lepkai   ir   lietuviai   daugiau   priklause   Lenkijos   ir   Lietuvos   i§si-
vadavimo   judejim.Ti   negu   dekabristng   judejimui.   Apie   „Karining   bi-
6iulil£"    organizacijos    programs   Zinoma    labai    maza.    Grei6iausiai
jie  kale  i   filomatu   pana.5ius   tikslus.   Programa   po   filomatng   sutriu§-
kinimo   buvo   labai   slepiama.   Todel   tardytojai   padare   i§vad?,   kad

.,Kariniq   bi6iuliu"   tikslas-§v!etimas   ir   tarpusavio   pagalba.   Apie
ju  ry5ius   su   Peterburgo  organlzacija,   M.   Ne6kinos   nuomone,   gali-
rna  tik  spe|ioti 7.

Rusijos   imperijos  tautu  nacionalinis  i5sivadavimas   dekabristams
nertipejo.   Vienas   i5   pazangiausiu   jq   ideologu-baudziavos   ir   au-
~615iiTHl a H CK H H     H.     HeKa6pHCTEI   H    noJlbcKoe   Hal|HOHaqbHo-ocBo6ojiHTeJIE>-

Hoe  j|BHxeHHe.   M.,   1959.   C.   202.
7   HetlKHHa     M.     8.     J|BHxeHHe    AeKa6pHCTOB.    M.,1955.    T.    2.    C.107.
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tokratines  santvarkos  prie§ininkas -Pavelas  Pestelis  pasisake  pries
tautu  teise  sukurti  atskiras  valstybes,  nes  atsiskyrusios  nuo  Rusijos
tautos   nesugebetng   i§silaikyti   ir   atitektu   kitoms   valstybems,   del   to
sustipretu   Rusijos   prie§ininkes.   Geresnis   jng   likimas-susilieti   su
rusu  tauta,  t.  y.   btiti  asimiliuotoms.  Taigi   P.  Pestelis  valstybes  ga-
1ia  suprato  ekstensyviai-kuo  ji   didesne,   tuo   galingesne.   Su  tarn
tikromis  i§1ygomis  jis  sutiko, kad  tik  lenkai  atsiskirtu  nuo  Rusijos 8.

I   „Zinyna"   pateko   ne   tik   1825   in.   gruodzio   14   d.   sukilimo   Pe-•terburge,  Cernigovo  ir  Maskvos  pulku  sukilimo  organizatoriai,  slap-

tu   organizaciju   nariai,   bet   ir  visi   itariamieji,   per   klaida   suimti   ir
net   i§davikai   bei   valdzios   agentai    (383),   t.   y.   ne   tik   dekabristai,
bet  ir  indiferenti5ki,  net  prie§iski  jiems  asmenys.  Su  tokiu  parengej.u

u   galima    sritikti'~ ateityj-e   istorikai   i§vengs   galvosdki_u   ir
imu   ai§kindami   mazai   Zinomu   asmenu   ry§ius   su   dekabris-

v.                                1.   __          v.I  _      __.__:_¥J.:    _.._+,`1^_+    ..,`,`1.+     A^1r^1`.-:r`+q     c`17a;_dekabristu  skai-
urie  ne  tik  mere-

a6iau  negalima  §ito  pamir§ti  nustatant  realu
]1;ci     7iti`7nn"   Qtrainsnpliii   skirta   asmenims.   k

tais
€iu.  Dalis  „Zinyno"  straipsnelit!  skirta  asmenims,

1.+  .                              .      v                                 1         I       .1   __  _  :__  ...:      ._   _i___      1__  _      ~
m€  sukilimo  pries  cara,  b-et  ilgainiui  patys  tapo  auk§tais  caro  admi-
nistracijos   pareigtinais,   nuozmiais   reakcionieriais,   pavyzdziui,   Vil-
niaus   generalgubernatoriai   I.   Bilbikovas  ir  M.  Muravjovas  korikas.

V.   Djakovas   apskritai   kruop§6iai   parengtos   publikacijos   ivade
•..v.....

foaj:yTaeiJy°+a];%da:L§e5&Fo/:8£:iu¥L.ngL:sSL¥?aduarveL;in:ai#jfgmuebepnuLS]Lt:SL2au/rom±
®,

i§   Pietvakariu,   gubernijl!,160/o  -i§   Lenkijos   Karalystes   ir  25u/o`-
i§  centriniu  Rusijos  guberniji!.  Religijos  pozitiriu   57,50/o   sudare  ka-
talikai,   380/o  -sta6iatikiai9.    Nesuprantama,   kodel   po   treju   metu
autorius   paneige   §ias   i§vadas,   leidzian6ias   tvirtinti,   jog   i§sivada-
vimo  judejime  daugiausia   dalyvavo  ne  rust!,  o  kitu  tautu  kari§kiu.
Remdamasis   tik   Peterburgo   inzinerijos   akademijos   106   karininku
protesto  ir  N.  Ogariovo  uzra§u  knygeles   duomenimis,  V.   Djakovas
teige  prie§ingai -esa  vyrave   (57  ir  680/o)   centriniu  Rusijos  guber-

E;Jo%,k:r]irn.£n8%jarI:#:rz]i:§uak:9eg¥[[€:Sd%rogma::Zfac[t:j,°j3eoo7oa,tas]tfakc#£atfuk¥3

...,,

•yy..

61  ir  680/o[°.  V.  Djakovo  iiuomone,  etalonu  revoliucionieriu  pasiskirs-
tymui  pagal  religijas  nustatyti   galima  laikyti  N.  Ogariovo   duome-
nis.   Siuo   atveju   autorius   panaudojo   informacija  tik  apie   146  kari-
ninkus   (82   Inz,inerines   akademijos   ir  64   N.   Ogariovo   paminetus),
i.   y.   apie   daug   mazesni   asmenu   skai€iu   negu   pirmuoj.T   atveju-
654.  Neai§ku,  kam  prireike  dirbtinai  griebtis  ekstrapoliacijos  metodo.

Galima  sugretinti  §iuos  skai6ius.  Aktyviu   dekabristu  buvo  gero-
kai    maziau   kaip    600.    Slaptoms   organizacijoms    armijoje   1856-
1865  in.  priklause  apie  2000  kari§kiu,  daugiausia  karininku,  1861  in.

---8-BTorcTaHHe   AeKa6pHCTOB.   j|oKyMeHTbl.   M.,    1958.   T.   7.    C.    121-123,    125--

126.
9  j|bj|KOB    8.    A.    J|eHTeJ"...  C.15.
10  J|bflKOB      8.      A.      tlHcjleHHocTb    H    cocTaB    yqacTHHKOB    ocBo60AHTeJlbH0ro

#:gHxe:HOE:HEHP/y/CC#°c¥#H%c?cp[.85]69ij.86N5Ngr|..°cTH;4ic3T8,PH4Ki:-C°riu:'OqHKorHH:eacKorMO.

E%:gpeaT¥S:%8H£:cHnefcTB::°#?n]H9°5H3¥°¥.  6C]H.T¥?u4HBH4, %[#%C]H8¥    ( 1859-1861    rr)    //
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isiktirusiai   „Zemes   ir   laisves"   organizacijai-apie   3000   Zmoniu ]L
(neai5ku,  kiek  i.S  ju  sudare  armijoje  veikian6ias  organizacijas  ir  pa-
teko  i  minetus  2000  asmenu).

Lietuvoje,  Baltarusijoje  ir  Ukrainoje   1830-1831   in.  sukilime  da-
lyvavo  arba  ji  reme  daugiau  kaip   16,5  takst.  Zmoniu   (tiek  ju  teise

i:3:.tTairkde6)5£utv?osukzas}]6ef,¥ie€:£iat£:k:7Z±Vkefi:rpsar]L5ssi£§S±%P:tueb:refueuT]bge-
V,

V        0                                                                                                                          .y                                                                                              o  o

to,163   kilimo   vieta   nenustatyta.   Beveik   puss   sukileliu-8000-
kovojo   Vilniaus   gubernijoje 12.   Nuo   1863   in.   sukilimo   pradzios   iki
1865   in.   sausio   I   d.   Rusijos   valdzia   Vilniaus   karineje   apygardoje
+,,

(Lietuvoje,   Baltarusijoje   ii  Ukrainos   dalyje)
nubaude   21712   Zmoniu  ]3.   Suprantama,   del
§io  sukilimo   dalyviu   skai6ius  buvo  gerokai   d
berniju  kilusiu  sukileliu  buvo  labai  maza.

airiomis  bausmemis
pa€iu   priezas6iu   ir

snis.   IS   rusi§ku  gu-

Siuos   skai6ius   sugietinome   del   dvieju   priezas€iu:   pirma,   1itera-
ttiroje   keliama   problema   nustatyti   i5sivadavimo   judejimo   dalyviu
teritorini  ir  tautini   (religini)   susiskirstyma.   Recenzuojamos  knygos.
parengejai  jos  nepaliete,  o  pasirinkta  metodika  gali  suklaidinti  tuos,
kurie   Si   klausim?   spres   tenkindamiesi   tik   „Zinyno"    duomenimis;
antra,  literattlroje,  kaip   mateme,  rei§kiasi  tendencija  padidinti  rusu
tautos  dalyvavimo  i§sivadavimo  judejime  masts  ir  kartu  sumenkinti
kitu   tautu   issivadavimo   judejima.   Tai   trukdo   objektyviai   ivertinti

S.io   judejimo   kokybine   puse,   ypa6   nacionalinio   i§sivadavimo   jude-
jimo  santyki  su  i5sivadavimo  judejimu  apskritai.

Leonas   M u 1 e v i € i u s,

Die   Balten:   Die  n6rdlichen   Nachbarn   der   Slawen.  Verlag   Karl
Schillinger:  Freiburg  i  Br.,   1987.  225  S.

Tai   gama   didelio   formato,   gero  popieriaus   ir   gausiai   iliustruota
(57   spalvotos   ir   182   nespalvotos   nuotraukos)   knyga,   kurios   vir§eli.
puo5ia  XII   a.   Gnezno  katedros   duru   fragmentas,  vaizduojas   Prtisu
karius.    Sis   patrauklus   leidinys   yra    1978   in.    Lenkijos    archeologt£'
surengtos   parodos   „Baltai -§iauriniai   slavng   kaimynai"   katalogas..
Ji  sudaro  lyg  ir  3  dalys:  ivadas,  V  a.  pr.  in.  e.-XIII-XIV  in.  e.  a.
baltu   kulttiros   ir   istorijos   apzvalga   ir   eksponuojamos   medziagos
katalogas.

15   J.   Jaskanio   para5yto   ivado   suzinome,   kad   paroda   surengG
Balstoges   srities   ir  Var5uvos   valst.   archeologijos   muziejai,   bet   jai-
panaudota  dar  9  kitu  Lenkijos  muzieju   (Var§uvos,  Krokuvos,  0l§ti-
no,   Suvalku,   Lodzes,  Gdansko  bei  Marienburgo)   balti5ka   archeolo-
gine   medziaga.   Paroda   buvo   eksponuota   bent   dvylikoje   Lenkijos
-lTjiTT.KOB   8.   A.   J|eflTeIIH...  C.  3,15.

12HbHKOB     8.      A.,     3afiHeB     a.     M.,     06yllleHKOBa     JI.     A.     Col|H-
ajlbHblfi    cocTaB    ytlacTHHKOB    rlojlbcKoro    BoccTaHHfl    1830-1831    rr.     (Ho    MaTepHa-
JlaM    3aHaAHblx    ry6epHHE    PoccHHCKOE    HMnepHH)    //   HCTopHKo-Col|HOJlorHtlecKHe   IIc~
cJleAOBaHHH   (Ha  MaTepHaJlax  cJlaBjlHCKHx  cTpaH).  M.,   1970.   C.   160-163.

13  BoccTaHHe     a     JIHTBe     H     BejlopyccHH     1863-1864     rr.     M.,     1965.     C.     XX»
95-98.
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miestt£,  be  to,  Sofijoje   (1978  in.),  Atenuose   (1984  in.  pab.),  Visbyje
(1985   in.),    Suomijoj.e    (1986   in.),    Braun§veige    (1987   in.),    veliau
numatyta  ja  rodyti  dar  Miunchene,  Hamburge  bei  Frankfurte.  VFR
-miestuose  paroda  lydi  recenzuojama  knyga-katalogas.   Lieka  pridur-

ti,  kad  jau  anks6iau  buvo  i§1eisti  gerokai  mazesni  parodos  vadovai
(be  eksponuojamos  medziagos  katalogo) I.

J.  Jaskanis  ivade  akcentuoja,  kad  Si  paroda  atspindi  svart2  Len-
kijos   mokslininku   ina§a   i  baltq   kulttiros   ir   istorijos   nuo   V   a.   pr.
in.  e.  iki  XIII-XIV  in.  e.  a.  nu§vietima   (p.  5);  nurodoma,  jog  visos
kitos  baltt!  archeologines  riiedziagos  parodos  buvo  tik  atskiru  sri6iu
ar   laikotarpit!   apzvalgos    (p.   8).   Po   §iu   ivadiniu   pastabu   ar   tei-
gining  ir  pateikiama  baltng   archeologijos  tyrimng  apzvalga.   1§  pradziu
pamineti   XIX  a.   pabaigos-XX   a.   pradzios   lenku   tyrinetojai   (tarp
ju  atsidtire  ir  T.  Daugirdas),  paskui -tarpukario  metais  dirbe  lenku
archeologai.   Tarp   ju   minimi   ir   „naujojoje   Lenkijoje"   tyre   Rokan-
ti§kit!,   Zvirbling    (Vilnius),   Miezionit!    (Sven€ioniu   raj.)    ir   Sudotos
(Ignalinos   raj.)    pilkapynus,   bet    kazkodel     iskrito    Vilniuje  vdirbe
H.  Cehak-Holubowicz  ir  W1.  Holubowicz'ius.  Kiek  plateliau  apzvelg-
ti   pokario   metu   Suvalkt!,   0l§tino   ir   kt.   vaivadijose   esan€iu   baltu
archeologining   paminklu   tyrimai,   paminima   daugelis   lenkng   archeo-
1ogl2,   aptariamas   jng   indelis   i   baltu   archeologijos   tyrimus.   Be   to,
greta  lenku  pamineti  ir  vokie€iu  archeologai  0.  Tischler'is,  A.  Bez-
zenberger'is,  W.   Gaerte,   K.   Engel'is   ir  kt.  Ta6iau  ne  neuzsimintas
nei  F.   Balodis,   nei   H.  Moora,   nei  J.   Puzinas,   nei   E.   Sturmas.   Ne
vieno   Zodzio   nepasakyta   ir   apie   pokario   metu   baltu   archeologijos
tyrimus  Lietuvoje,  Latvijoje,  Baltarusijoje,  Maskvoje.  Todel  Vakaru
Europos   skaiLytojui   turi   susidaryti  vaizdas,   kad  balti±   archeologija
tiria  tik  lenku   archeologai,  nes   i5  pradziu  teigiama,  jog  §i   paroda
yra  pirmoji  visu  baltt!   archeologijos  paroda.   0  tyrimg  .apzvalga  i§•tikrl!ju  apima  tik  prtisu,  galindt!  ir  stiduvit!  archeologlnlu  paminklu

tyrimus  su  nedideliu  ekskursu  i Vilniaus  krast?.
Evade   kiek    daugiau   vietos   skirta   baltu   etnogenezei.    Autorius

atpasakoja  L.  Okulicz  ir  J.  Okulicz'iaus  baltu  etnogenezes  hipoteze.
Esa,   baltu-slavu   ar   baltu   protevyne   buvo   prie   Dnepro   auk§tupio,

rvrakbaarLi%±£:y[Vet:t%sJt::tkr.°E:?Sin?mezL#!:uj}`jeL§)a;i:iete#isJtLiapr%ts:a:ski?

y....

miliave  Cia   gyvenusius  venetus.   Taip   susidariusi  vakaru  baltt!  pil-
kapiu  kulttira.   Ir  tik  II-VI   a.   (?!)   baltai   asimiliave   Semboje   gy-
venusius  venetus   (p.14).  Taip  esa  pasitvirtina  K.  Btigos  nuomone,
kad  Baltijos  jtiros  pakrantese  baltai   apsigyveno   gana  velai.  Tiesa,
`del  Sembos  reikia  pridurti,  kad  ivado  autoriaus  nuomone  nesutampa
su   po   jo   einan€io   M.   Kaczyfiski'o   tekstu,   nes   pastarasis   I-V   a.
Semba   laiko   vienu   i§   vakart!   baltu   kulttiros   centru   ir   nemini   6ia
-i-B-aTTTTe-ceBepHH   c'tenH   Ha   cJlaBjlHHTe   (V  a.   np.   H.   9.   ;|o   oKojlo  XIV  a.

°g:eo|;[a92n!.;:\§p::H|iv[o:t:o:s84:efpf;ni%pz:|is:`iau?::if|#set::c;tjiu:)uj#£l;t{§££ji£442p[8I:npj;Iii°ys3£3ai3i:i

•€iai   Var5uvoje   isleistas   ir   angli§kas   vertimas   „The   Balts-the   Northern   Neigho-
hours  the  Slavs"  su  tomis  pa5iomis  iliustracijomis.
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venetu   (p.  31).  Beje,  del  venetq  Semboje  nesutaria  ne  tik  §ios  kny-
gos   autoriai.   Vieno   is   Zymiausing   dabartiniu    Lenkijos   archeologu
W.   Hensel'io   nuomone,   venetai   buvg   viena   i§   seniausiu   indoeuro-
pie6iu   grupit!.   Siaurineje   Europos   dalyje   jie   gyvene   prie   Baltijos
pietinio  kranto  tik  tarp  Elbes  ir  Vyslos,  ir  jau  I  ltikstantm.  pr.  in.  e.
juos   asimiliavg   slavai,   kuriuos   senuoju   venetu   vardu   toliau   vading`
ju  kaimynai  germanai 2.

Baltt!   kulttiros   raid?   nuo  V   a.   pr.   in.   e.   iki   XIII-XIV   a.   ap-
Zvelgia  M.  Kaczyhski's  ir  Danuta  Jaskanis.  Pirmasis  apzvalgos  tva-
de  supazindina   su  archeologu  meginimais  skirstyti  baltus   i  vakaru

!r  rytu  bei  vakaru,  rytu  ir  Padnepres,  o  toliau  dar  kart?  referuoja
jau   mineta   baltu   kilmes   hipoteze,   pagal   kuria   ju   protevyne   yra
Dnepro   auk§tupio   baseine.   1§   Milogrado   kulttiros   bei   brtik5niuoto-
sios  keramikos  kulttiros   sri€it2  apie  V  a.   pr.   in.   e.   baltai   ir   pasieke`
Priegliaus   baseina,   Semb?.   SIS   hipoteze   iliustruoja   ir   I   Zemelapis
(p.  212),  kuris  skelbtas  ir  bulgart2,   lenkt!  bei   anglu  kalbomis  i5leis-
tuose  parodos  vadovuose.  Jame  parodytos  balti§ku  hidronimu  area-
lo  ribos  ir  5iame  areale  apie  300  in.   pr.   in.   e.  buvusiu  Okos  auk§t--
upio,   Juchnovo,   Dnepro-Dauguvos,   Milogrado,   brtik§niuotosios   ke-
ramikos   bei   vakarng   baltt!   pilkapit!   kulttiros   arealai.   Vakaru   baltu
pilkapiu  kulttirai   skiriama  teritorija  nuo  Aistmarit!  ir  Kur§iu   marit!
iki  Bebro  ir  Narevo  upit!   (ji  apima  ir  siauruti  Baltijos  pajtirio  ruo--
Zeli   Lietuvoje).   0   brtik5niuotosios   keramikos   kulttira   uzima   plota.
tarp  Vilniaus  ir  Berezinos,  pietuose  iki   S€aros  upes.   Kita   Lietuvos
dalis   (tarp  Vilniaus  ir  Baltijos)   ir  beveik  visa   Latvija   lieka   tu§6ia,
tarsi   neapgyventa    (i§skyrus   prie   Mti§os   pazymet?   lyviu    salel€)..
Sitoki   pozitiri   i   Lietuvos   teritorija   patvirtina   ir   knygos   tekstas--
teigiama,   kad   baltai   i   Lietuvos   ir   Latvijos   teritorij?   ateje   tik   pir-
maisiais  in.  e.  amziais   (p.18).

Skiriami    4    baltu    kulttiros    raidos    chronologiniai    laikotarpiai:
1.  V  a.  pr.  in.  e.-I  in.  e.  a.-ankstyvasis   gelezies   amzius,  2.1-
V  a.-romeni§kas  laikotarpis,  3.  VI-VIII   a.-viduramziu  pradzia
ir  4.  IX-XIV  a.-viduramziai.  Pirmuosius  du  laikotarpius  apzvelge.
M.  Kaczyfiski's,  kitus -D.  Jaskanis.

Ankstyvajam   gelezies   amziui   skirtame   skyriuje   ai§kinama,   kad
baltai   su   gelezimi   susipa.Zino   Hallstatto   D   periode    (550-440   in.

pr.   in.   e.),   bet   tik   nuo   11   a.   pr.   in.   e.   ja   daugiau   naudojo   prtisai
ir  stiduviai,  o  rytu  baltai -dar  veliau   (p.  22).  Si  nuomone  kiek  ne-
tiksli,   nes   ir   ryti!,   ypa6   Padnepres,   baltai   su   gelezimi   susipazino'
ne  kiek  ne  v6liau,  o  gal  ir  kiek  anks€iau,  nes   dalis  geleziniu  Milo-
grado   kulttiros   dirbiniu   datuojama   VII-VI   a.   pr.   in.   er?3.   Para-
gaudzio   pilkapiu,   Silales  raj.,   I   a.   kapuose   randama   geleziniu   kir-
vit!,   ietigaliu,  o  rytu   Lietuvos  pirmt!ju   in.   e.   amzing   piliakalniu   kul-
ttiriniame  sluoksnyje  aptinkama  gelezies  apdirbimo  pedsaku  ir  nera
--'2-k-e-HTJejlb    8.    BeHeTbl,   BeHej|bl   H   IIx   cBH3b   c   HacejleHHeM   CeBepHo#   HTa-

JIHH   H   Hojll>mH   //   J|peBHoc"   cjlaBflH   H   Pycll.   M.,    1988.   C.    158-161.
3  MHTpodyaHOB    A.    r.    XeIle3Hblfi   BeK   CpejiHeH   BeflopyccHH   (VII-VI   88.

AO   H.   9.-VIII   a.  H.  9.).   MIIHCK,1978.   C.  9.
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akmeniniu  ir   daugumos  kauliniu  irankiu.  Visa   tai  rodo,  kad  ir  Cia
gelezis  buvo  paplitusi  nuo  in.  e.  pradzios.

{domu,  kad  jau  tuo  metu  vakaru  baltu  pilkapiu  kulttlra .ne  vi-
sai   vienoda,   formuojasi   3   savitos   sritys--Sembos,   vakarng   ir   rytng
Moztiru.  Ilgainiui  jos  virsta  sembu-notangu,  galindu.  ir  shduviu-jot-
vingiu  gyventomis  etnokulttirinemis  sritimis.  Visu  ju  gyventojai  apl-
btidinami   kaip   sesl[is   gy'v-uliu   augintojai   ir   Zemdirbiai,   gyvene  ne-
didelemis  bendruomenemis.   Kartu   pi-ipazistama,   kad  rytng  baltng. p.i-
liakalning    kultriroms    parodyti    Lenkijos    muziejuose    archeologine.s
medziagos   nera   (isskyrus  kelias   §ukes   i5   Petresinnng   ir  Dnksto   pi-
1iakalni-u,  p.  27)

I-v   in.   e.   a.   cnaraKterlzuo]aliiab   half   Liaiino   57yte   +,u,L3   --
mos   imperijos  provincijomis   ir   inten.syvaus  vietines   baltu   kulttir`os
raidos  laikotarpis.  I-11  a.  svarbiausias  vakarng  balttg  kulttiros  cent-
ras  buvusi  Semba,  bet  archeologines  medziagos  i§  §ios  srities  Len-
kijos   muziejai   neturi   ir   paroda   pilnai   jQs.peatspindi    (p.   31).   I   a.

]prabs.tii|]v[%.#tdtizr.osM3:]Pt;%,eE:rr¥gog;i;eunr::ie!:]d[a|yj]e[£sa¥ytkao[8fiiinat¥
ir   Suvalku   bei   Augustavo   sritis    (p.   31-3.2).   Autorius   apibtidina
visu   Siu   sri6iu.   mirusiuju   laidojimo   paproclus,   kapu   radinius,   ak-
centuoja   papuo§alu   savituma   ir   meni§kum?.   II~V   a.   vadina   va-
karu   baltu   kulttiros   „aukso   amziumi"    (p.   35).   Rytu   baltu   (i§   tik-
ruju  tik  Lietuvos  teritorijoje  gyvenusiu).  kulttira  apibadinama  labai
glaustai~ paminetos  kulttirines  sritys,  ju  vietiniai  bruozai   (.p.  38~
39).  Lieka  pridurti,  kad  II-V  a.  baltu  etnokulttiri.ne   situaci]a   rna-
tyti   i311   Zemelapio   (p.   214).   tis,   kaip   ir  tekstas,  ja.u   nelie€ia   Bal-
tarusijos   teritorijos-Padnepres.baltE.1§   Zemelapio   sprendziant,
skalviai  laikomi  vakarq  baltais,  siauru  pajririo  ruozu  nuo  Minijos-

¥]%£,V{:Z°v]S:n:%£?rsfnpefefue°£:±t££i]:T(ejrtlbr°oSs,ugee`i:os§£:rur:Jeemgz¥eBt#suor;
®V

v..

baseino  dalis)   1ieka  tu§€ia,  tarsi  ir  tuo  metu  bptu  negyvenama.  Tik
Mri§os-Lielupes  ir  Nevezio  bei  Zeimenos  baseinuose  gyventa  lietu-
vine  bei  latviq  proteviu.

D.  Jaskanis  VI~XIV  a.   apzvalg?  pradeda  nuo  baltng  etnokultd-
rinds   situacijos   pasikeitimq.   Ji   su.quin.i   sembL!-notangq   ekspansija   i
Zemutini  Pavysli,  galindu  migraclja  .i  pietvakarius,  kartu  ir  VIII-
IX  a.  rytu  slavu.  ekspansija  i  Siaure  ir  greita  Dnepro  bei  Dauguvos
auk§tupiu baseinu  kolonizacija,  baltu  asimiliacija.  Taip  11  ttikstantm:
pradz.   nusistovejusi   lietuviu   ir  rusu   gyventu   plotu  riba,   kuri   ejusl
pro   Merkine    (!),   Ei§iskes    (!),   Asmena    (!)    ir   Svyrius    (p..   4         0_._`                I                 1_.i__     _:L^^       a;.     ;^tmAlat`ic

charakterizuojamas  kaip  baltu  gyvu  ry§iu  su   Ro-•       I  .         .              1          1J   _.        1_-.1+1-1.-/`r`

r\|LJ|(|J     \, .      \,\,|L,^-+ ---,-- __   _

pietuose  ir  pietry€iuose  siekia  Nemuno  aukstupi,  o~rytuo.se -
€io   ezera,   taigi   gerokai   toliau   i   pietus   nuo   Merkines   ir   Ei§i§kit!.
Lietuva   5iame   Zemelapyje   atrodo   gana   savoti5kai.   Pagal   ji  XII   a.
kur5iai  gyvene  iki  Kur§enu,  Varning  ir  Tveri!,  o  Zemai€iams  priskirta

-TOTmariski   J.   Historia   Litwy.   Wroclaw;   W-wa;   Krak6w,1967.   S.   23.
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dar   n.equaza    Lamatos   dalis    (Veivirzo   ir   Tenenio   baseinai)5.    Kaip
daznal  ir  pas  mLls,  sekanl  P.  Dusburgie6iu,  stiduviams  priskirta  visa
Lietuvos  Uzn?mune  iki  Nemuno  §iaureje  ir  rytuose,  nors  5iaurinia-
me   Uznemunes   pakra§tyje    stiduvil2-jotvinging    kapinynng    nera.    Va-

5]aer:::::{£[Lr55{£aaT,r]:£jae]v:::,puzbe]Lkaofs6fg£:]y£.£eefg£:;far,i,e:nfrnjta££:gj:ent];nt[:::
randa  adrp.inist.|aciniai   (?)  vieneta.i -i.emes:  Deltuva   (teritorija  nuo
Pasvqlio  siaureje   iki   Raudondvario   prie   Nemuno   pietuose  bei   Ute-
nos   ir   Moletng   apylinkiu   rytuose),   plotas   tarp   Vilniaus   ir   Kauno
bei   Merkines   pietuose   ir  Mai§iagalos   apylinkiu   5iaureje   vadinamas
Lietuva,   Neries   de5iniajame   krante   i   rytus   nuo   Vilniaus   randame
Nal§enu   ZerTg,   o   teritorija   tarp   Nemuno   aukstupio   ir   Merkio   iki
Neries   §iaureje   (i   rytus   nuo   Vilniaus)   vadinama   Auk§taitija,   nors
rusu  metra§6iai  nezino  nei  auk5tai6il2,  nei  Auk5taitijos.

Autore   stengiasi   !Ssamiai   supazindinti   su   baltu   kulttira,   tikiu,
pateikia   duomenng   apie   galima   gyventojng   ska.i6ii!.   Teigia,   kad   Prti-
sijoje  gyvene  vidutini5kai   5  Zmones   I   km2   (Semba   buvusi   tankiau

g.yvenama-ga.I   net   10   Zmoning    1    km2),   o   LieLuvoje   gyventa   re-ciau-4   Zmones    I   km2   jr   Latvijoje-3   Zmones    I    km2    (ar   gal
net  maziau).  Todel,   autores  nuomone,.  Prtisijoje  ir  Lietuvoje  galeje
gyventi   po   170   ttikst.,   o   Latvijoje   apie   140   trikst.   Zmonii!;   i5   viso
baltu   bqtu   buve   apie   0,5   mln.    (p.   46).   Atr`odo,   5ie   skai6iai   paimti
1.a     riallrTlaii     17a;r`     t`.+.^X      E^     __        __                 ..      ,i5   daugiau   kai6   pries   50   in.   spausdinto   H.   Lowmiafiski'o

--,     \r-    --/.   -I.Lvuv,    Oic   ol\aiiia

bet  jis   spejo,   kad   Prtisijoje   bus   gyvene   ne   5,   o   4   Zmones
r\   T   :-+\\---:  _            I .1     -     -      \  r\   -,--.                                              .    -+                -07   '---zr    ii~    u7    u    I    4iiiullcD     1     KILL-,

#g],teutjueb:ti°tJ:eyd=d:e:s:ni34ATzn°ida:1;gdsabbiarTki:2;ill:iaauu¥is:{ear]i€i]:a;I:ka[e]akip6§e]usb:uk?sJEaisi
260   ttikst.   1§   IV   Zemelapio  .matome,   kad   3i   teritorija   XII   a.   buvo
gerokai    didesne.    D.   Jaskanis    nurodo,    kad   I   in.   e.   tdkstantme6io
.antrojoje  puseje  baltu  tikinis   gyvenimas   intensyviai   pletojosi,   augo
spcialine   diferenciacija,   ypa6   prtisng   ir   kur5ii!.   Daugiau   vietos   ski-
riarpa   VI-VII   a.   iskilusiam   galindq   tikiniam-kulttiriniam   centrui,
gyvlems   galindu   ry5iams   su   Juodosios   jtiros   pakrantemis   ir   Va-
karL!    Europos    kra§tais    /n     4f3_47\      A    nacl,„..    `TAi    ..xi,..1_    -____1         .
Pa
UZ
sta
tuvi

darbo 6
1km2

-,---- `,      I,`+iLLi  `+LiLilii,||O      ii         v  a-
ropos   kra5tais   (p.   46-47).,   o   paskui   vel   i5kyla   Semba   ir
I/a;+`     r``r^ .-.. `.-._     L_l|          -1   ..-.  _

_ -,,-    r-uL`uL     yiL    ioI\yia    ot=JJJLJa    I
gude,   kaip   svarbtis   b`altu  -tikio   ir   kulttiros   centrai    (p.   50-51)

Prtisijos   ribH   gyvene   baltai   susilauke   tik   trumpq   bendrng   pa
bu:  nurodoma,  kad  kur5iu  kulttira  nuo  VI  a.  igauna   daugiau  lie
-1`€kll      hl-lln;"        A     -t,+..      T.._i.._   _               .1.     1       1      .     .§ku   bruozu,   9  .rytu   Lietuv8s   piliakalniai   tuo   metu   tape   bend-

-c   -----,-,-   I+uv     yL   q.   £scLuiia    uauglau   llc-

rlpnic     `r`7i-ac`Tiiiili,      ___..I____.    _                     ,1 .----------- `^-       iL+`+      JLJ-Lllu      lcJ|/E      LJCllu-ruomenes   vyresniujri   r~ezidencijomis,   tur!   rysku   kulttirini    sluoksni
(p.  52).15  tikrl2jq  dar  ne  vieno  tokio  piliakalnio  su  intensyviu  VI-

'__                                                          ___
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rytuose   Zemelapiuose:    Lietuvi§koji   tarybine   enciklopedija.   V.,    1976.    T.    i.   P.   598
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6  i o w in i a fi s k i  H.   Studia   nad   poczQtkami   spoleczefistwa   i  palistwa   litews-

kiego.   Wilno,   1931.   S.   95.
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IX   a.  kulttiriniu   sluoksniu   rytu   Lietuvoje   nesary.e  .nei   rade,   nei   i§-
tyre   (Kernaves,   Mai§iagalos,   Narkdnng,   Nemencines   ir   kt.   §io   lai-
kotarpio  kulttirinio  sluoksnio  neturi).

Trumputeje  IX-XIV  a.  apzvalgoje  konstatuojama,  kad  jau  IX-
X  a.  baltu  gen€iu  flkis  ir  socialine  raida  pasieke  toki  lygi,  kad  atsi-
rado   salygos  valstybems   susidaryti   (p.   52~5.3).   Prasideje   lietuviu
puolimai   i   Lenkija   ir   i§   ten   atvaryti   belaisviai   ypa6   daug   padeje
Lietuvos  tlkiui  augti   (p.  53),  ir  tai  paskatipe.sudaiyti  Lietuvos  vals-
tybe.  Aptariant  turtingu  feodalu  kapus,  minimas  ir  sudeginto  kario
su  tarnu  kapas  is   Laiviu   (p.   53),   o  tarp   piliu~Nemen€i.nes   Pi|i9,
saugoma   10   in   (i§   tikruju.  5   in)   auk§€io   pylimo   is   lengvlau   prlel-
namos  puses  ir  i§  akmen_u  in.tirytu  sienu   (I,  p.  54).   Kartu  pripazis-

iaa¥£ai°a¥¥§Tr¥a]s[,]tar.ti£:tuasut:r]Sai£:i:]¥pt%kfgi:hgg[Voegnt[n¥SS#:azFae8:;
(p.   55).   Esa,   galima   pastebeti   tik   baltu   kulttiros   bendruju   bruoz.u
stiprejima,  jos  vienodejima   (p.  55).  Apzvalga  baigiama  pastabomis
apie    slavu    kulttirine    itaka   baltams.    Ypa5   tai    atspindinti    kalba.
Teigiama,  kad  is   mazdaug   1800  Zinomu  prtisu  kalbos   Zodziu  bent
110/o   es?   1enkng  kalbos   skoliniai,   daugelis   jng   is   laikotarpio   iki   X   a.
(p.  57-58).

Antroji   knygos   dalis  baigiama   literatriros   sar95u.   Nurodytas   81
archeologu,   kalbininku   darbas,   i§  kuriu   10   1ietuvlu  ir   2   1atviu   au-
toriai.   Literattiros  sara§e  yra  ir  Jvl.   Gimbutienes  knyga   apie  baltus
anglu  kalba,   1963   in.   i§1eista   Londone,   nors   geriau   buvo   nurodyti
voki§ka  jos  variant?,  isleista  1983  in.  Miunchene.

Tre€ioji  knygos   dalis -eksponuojamos   medziagos   sara§as-kata-
logas:  nurodyta   archeologini.u  radiniu  medziagg,   dydziai,   in.iziejus,..__.__+^-:nH.   iiiiiliariQ    rlirnllnloglla.   pa-logas:   lluiuuyia   qiiiL-vLvt> .....I   .___
kuriame  radinys  saugomas,  inventoriaus  numeTris,  chronologija.
rodoje  eksponuoti   daugia.u  kaip   80  paminklu  radiniai.   1§  ju.  21
minklas   yra   Suvalkng   vaivadijoje,   22~01§tin.o,   po   viena   kite

3t;#g:,]Eog:Sot:hoosvt::teand¥jous¥::vL%g]j;ogs]erf[uDapuag+£:£i%e£SepdozTaug::
®

®

+             .       1       ._.:_..A;_     ;.    +iTr^     ei-iAii`Jill     hfli     gal

Pa-
El-
Su-
nes

yka£Lk§ng]Oir LeunLkstL[LaurcL:LOvi:;LaJite  dqaLu';`L'avri;lea--iir-t}i-e   stidLivinl   bei    galindng
paminklus.   Nemaza   medziagos   ir   i5   baltng   archeologinitg   paminklng,
esan6iu   ne   Lenkijoje.   Po  keleta  radiniu. eks.ponuota   is   21   Kalinin-
grado   srities   paminklo,   i§   2   Baltarusljos   ir   9   pietry€iu   Latvijos
paminklu.   Palyginti   nemaza   eksponuota   radiniu   ir   i§   Lietuvos-
daugiau  kaip  200   (apie  200/ot  visu.  eksp.onatu)   i5  23  paminklt!.  Dau-

2g,Tba]£ju(ii)riebzj°Etri;SNvaeunj6ofs°t%tsuvr£3L.£o!,}9!'ud%:#nt|ts#£auiin(o2st)rail:
(37),   bei   Vilkiautinio,   .Varenos   raj.    (20),   pilkapynu   ir   Pa§usvio,

#aa£E£¥;:j.ket[:;;,r#;E¥,n:.k]es]£:£t¥kt::uek:;i::i:tousrpaad¥+nok]vufe:#s£::
rodyta   tik   Lietuva   (be  tikslesniu   metriku).   Kataloge  yra   ir   14   rq-
diniu  spalvotos  bei  39  radiniu  nespalvotos  nuotraukos.  Tad  knygoje
paskelbti   visi   svarbiausi   gelezies   amziaus   archeologiniai   radiniai
i§   Lietuvos,   esantys   Lenkijos   muziejuose   (i§skyrus   Zvirbliu   pilka-
piu   radiniu   kolekcija).   Ties.a,. didesnes   is   Lietuvos   i   Lenkijos   mu-
ziejus   patekusias   archeologining   radining   kolekcijas    (Kanidkq,   Mie-
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¥ionilj,    Pakalni§ki"   Pa5u5vio,   Rokant.i5k].h    Sudotos,   Vilkiautinio)
jau  anks6iau  paskelbe  lenkng  archeologal.

.I.5   kataloge   skelbiamng   radining   reikia   pamineti   Krokuvos   archeo-logijos   muziejuje   esan6ius   Zalvarinemis   grandelemis     ir    ivijomis
puo5to   audinio   fragment?   bei   2   cm   skersmens   ivij?,   piln?   storng
vilnoniu  sitill2,  i5  Birzu   (Astravo?)   kapillyno,  datuojamus  IX-XII  a.
(Nr.   921   ir  923),   Valstybiniame   archeologijos   muziejuje   Var§uvoje
€san€ias   tr.irpit.ines   antkakles   i5   Linkuvos   (Nr.   451,   452),   tame   pa-ciame  muziejuje  saug_om?  sidabrine  VI-VII  a.  antkakle  i§  Roki5kio

Nr    fifto\     Vf`nx   :1^_.._   .___1 .... v   ,,c    --~-~---L2r     TL          VLJL    cL.    alllJ\aJ\lE    IS    J`UKISKlo
Nrv.. 689.).  Y'pa-6  idomutis  radiniai.i5  Upytes,  Panevezio  raj.,  kapinyno.
s   cla   zlnome   Ill-V   a.   kapu.  ir  radinii£.   Parodoje   eksponuojamos

Krokuvos   archeologijos   muzlejuje   esan6ios   5io   laikotarpio   apyran-
kes    (Nr.    444,    445.   485)    hal.    9    aTi+kahlAc    17i-irti.11;A;n    ,~,`i^:_     JTIT         ilA^

---`,-`,      -`^+4L`,,I+Lrl`+     qi+yicLii
445,  485)   bei   2-a-ntkakles   ktiginiais   galais   (Nr.   446
F        VTT     _       __±±1.      .                   .        ``'

_    _    _ ..,. L_.LA.u    I.\u5ii.iicLio    gaiaLs     \l\r.    qqo,
447.),   be   to,   IX~XII   a'.   vezline   sege   (NTr.   943)  -skandinavems   ir
lyvems   btidingas   papqo5alas,   bene   vienintelis   dabar   Zinomas   toks
radinys   i5   Lietuvos,   ir   nedidele   pasagine   sege    (Nr.   944).   Matyt,
Upyteje  btita  ir  velesniu  kapu,  nei  iki  §iol  maneme.  Tarp  papuo§ali!,
kurie   neteko   savo   metriki!,    yra    trimitines    antkakles    is     Lodzes
(Nr.   448)   ir  Krokuvos  universitetov{Nr.  462)   muziejl!,   krtitines   pa-
puo5alas   i5   grandineliu  ir  kiaurarasciu  kabu6it!-plok5teling   i5   Lodzes
muziejau?   (Nr.  463),  sidabruota   skliutakoje  sege   (Nr.   690)   i5  Kro-

£fuevd°usot%:i::rssj:gte°srigkin:¥u5(tff€£SNfr].£u8t7r3a)C.]Jaypsau6keiatoam;us!ara[#£:
apskrita   7,5   cm   skersmens   kiaurara§te   puo5ni   XVI-XVII   a.   sege
(Nr.1009,  spalvota  nuotrauka  p.  61)   ir  sidabrinis  Ziedas  pinta  prie-
kine   daliqui   (Nr.   I.0|0.)   i5  Kauno.  apylinki"  saugomi  Valstybiniame
archeologl]o.s   muzlejuje   Var§uvoje.   Tad   katalogas   yra   svarbi   Len-
kijos   muziejuose   esan6ios   Lietuvos   archeologines   medziagos   publi-
kacija.

15   katalogo.   n?atyti,   kad   eksponuojama   labai   maza   radiniu   i§
Sembos,  kad  visai  nera  ju   i5   skalvii!,  kur5iu,  Zemai6iu   ir  Ziemgaling

gi##:oztau,irla|ba?;aTieudabueg::|i3aitua|:::.?Joi:d:ia6Tjiura3#i§.kT.a:i
®,

5i   paroda   negali   btiti   laikon].a   visH   baltq   gen6ing   gelezies   amziaus
kulttiros   paroda.   15   tikrl!ju   H   atskleidzia   tik   lenku   archeologu   in-
deli  i  5ios  kulttiros  tyrimus.

Prie katalogo  prideta  bibliografija -122  darbu  sara5as  /n   2n.L
nl   1  \  .      nr''i'                       1          .

ugo  prlcLeta  DlbJjografija -122  darbLf  s?ragas   (p.  205-
lenkng   autoring    (780/g),16    (13°/o)  ~vokie6ing,   5    (4U/o)

2  latviu  bei  baltarusing  archeologng  darbus.
Iieka   pasidziaugti   ypa6   rtipestingu   knygos   parengimu
-kokybiskos  iliustracijos,  labai  maza  korekttiros  klaidu
I.a+r``rat.Hji."\       t}..L1..____I.!  _.               .

211):   95   yra
lietuving  ir  po

Baigiant
ir  i§leidimu - _    ____._,._~L.vu,    I.uL.rcLi   :iia4a    r\ult:hluros   KJalcLL!
(i5kraipytu   vietov`ard?iu).. Pibliografijoj:e   prle   visu   lenkl!,   lietuviu,
]atving   ir  rusng   kalbom.is   minimng   knyg.H   ir  straipsning   originalo   kalba
skliaustuose   duotas   ju   vertimas    i    vokie6iu    kalb?,    knygos    gale
(p.   218-222)    pridetas.  vietovardziu   s?ragas,   kuriame   §alia   dabar-
tinio  nurodytas  ir  senasis  pavadinimas,  jei  jis  pakeistas.

Adolfas   T a u t a v i 6 i u s
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Metryka   Litewska:    Ksiega    Sigillat.     1709-1719   /   Opracowal
Andrzej  Rachuba.  Warszawa:  PWN,   1987.  266  s.   1000+200  egz.

Apie   Lietuvos   Metrikos    (toliau-LM)    reiksme   LDK   tautu   ir
kaimynu   istorijos   tyrinejimams   kalbeti   nereikia-tai   labai   geral
Zinoma.  Tad  ir  nenuostabu,  kad  vel  susirtipinta  skelbti  §io  didziulio
§altiniu  komplekso  medziaga,  platesniam  istoriku  ratui   dar  neleng-
vai   prieinam?.   Apie   TSRS   ir   Lenkijos   istoriku   pla.nus   i§1eisti   LM
knygas   moksline  visuomene   informuota 1.   Recenzuojama   knyga  yra
pirmoji  i§  vykdomu  planu.

Tai   1709-1719   in.   LDK   kanclerio   Karolio   Stanislovo   Radvilos
antspauduojamu  ra§tu  registracijos  knyga,  vieqa  i§  vadinamuju  Si-
gilatu  knygu.  Valdovo  skelbiamas  privilegijas  ir  ra§tus  parengdavo
LDK  ra§tinese,  ju   tekstus   ira§ydavo   i   LM  knygas.   Kad  taptu   do-
kumentais,   prie   ju   reikejo   prideti   valstybes   antspaud?.   Tai   opera-
cijai   atlikti   ir   buvo   vedami    antspauduojamu   ra§tu   sarasai,   taip
susidare   Sigilatu   knygos.   I   jas   ira§ydavo   dokumento   paskelbimo
data,   labai   lakoni§ka   jo   turinio   santrauka-regest?   bei   nurodydavo,
kurioje  LM  knygoje,  jos  lape  ira§ytas  visas   dokun?:nlo  tekstas.  Tai
buvo  pagalbines  ra§tines  priemones.  Ju,  kaip  istorijos  §altinio,  ver-
te  yra   mazesne,  palyginti  su  LM  knygorris,  kuriose  ira§yti  Cia   su-
registruoti  dokumentai.  Ta5iau  toli  grazu  ne  visi  i§  rastines  i§einan-
tys  ir  antspauduojami   dokumentai   aptinkam.i.  tose  knygose,  tad  Si-
gilatu  knygos  gali  btiti  vienintelis   informacljos  §altinis  apie  tokius
dokumentus.   Jos   ypa6   svarbios   LDK   centriniu   ra§tiniu,   vlenos   i§
valstybes  valdymo  grandziu,   darbui  nagrineti.  Taigi  pa€ios  knygos
yra  valstybes  istorijos  §altinis.  Todel,   deklaruojant   didesni  istoriku
poreiki   skelbti   kitng   rtisiu   LM  knygas,   galima   pritarti   ir   §itam   lei-
deju  pasirinkimui.

Recenzuojamas  tomas  susideda  i§  Redakcines  kolegijos  pasirasy-
tos  pratarmes,  ivado,  sutrumpinimu  sara§o,  knygos  teksto  su  komen.-
tarais,   asmenvardziu   ir   vietovardziu   rodykliu.   Publikacija   parenge.
A.  Rachuba,  kiek  anks6iau  paskelbes  ir  Lenkij.os  archyvuose  esan€iu
LDK  ra§tiniu   Sigilatng  knygu   apzvalga2.  Jis  vadovavosi   Jrisfr#facjcE-dry-dradri;i-;i_-ir-Cdia°zr_§46t.h;sHoiy^c.`z^Ityeir6qv`xvlj_qp_po.I~o_r+y!¥I..¥+='_w`i`e^k#r

(Red.   K.   Lepszy.  Wroclaw,   1953)   ir,   ai§ku,  teise   daryti   leistinus  lr
del  skelbiamo  §altinio  pobtidzio  btitinus  nedidelius  pakeitimus.  Kny-
gos   parengejas   galejo  naudotis   Lenkijos   istoriku,   §altiniu   skelbeji!.
sukaupta   patirtimi,   kaip   leisti   Lenkijos   istorijos   §altinius,   daznal
analogi5kus   lietuvi§kiems,   taip   pat   Lietuvos   istorijos.   Todel,   pra-
dedant  didziuli  LM  skelbimo   darba,  1abai   naudinga  kiekviena   nau-
ja   publikacija,   kurios.  patirtimi   galima   pasinaudoti,   kurios   analize

1   ITalllyTo     8.     T.,     XopoHIKeBHq     A.     JI.     CoBMecTHafl    ny6JIHKauHH    co-
-       -_____.                                      `      _

BeTCKHx    H    nojlbcKHx    HCTopHKOB    //    BonpocEI    HCTopHK.    1981.    Ng    2.    C.    158-160;
BEltlKOBa      M.      E.      JIHTOBCKafl     MeTPHKa-coBMecTHoe     H3j|aHHe     coBeTCKHx     H
IIojlbcKHx  HCTopHKOB   //  HCTopHa   CCCP.1981.   N9  4.   C.   214-215;   Byrafi    H.    ®.,
BElqKOBa    M.     E.    o   cOTpy;iHHqecTBe   HCTOpHKOB   cccp   H   rlojll,mH   //   BOHpocbl
HCT°2PHRH.a ]c9h8£.bN:  8A. Cks[i::TS:3iiiat   Metryki   Litewskiej   //   Przegl?d   historyczny-

1981.  T.  72,  z.1.   S.  95-110.

181



palengvintu   darb?,   padarytu   ji   kokybiskesni,   padetu   i5vengti   ne-
tikslumu.   Kaip   tik   turedami   pries   akis   tokius   poreikius,   daugiau-
sia  demesio  skirsime  knygos  parengimui  spaudai.

Ta6iau   i5   pradziu,   nori   nenori,   reikia   sustoti   prie   pratarmeje
esan6io   LM  ivardijimo,   kelian6io   kai   kuriu   abejoniu.   LM  Cia   vadi-
nama   „visuma   knygu   ir   rejestru,   kadaise   saugotu   LDK   valstybes
archyve  lr  sudarytu  kanclerio  (Didzioji  Metrika)  ir  pakanclerio  (Ma-
Zoji   pretrika)   ra5tineje   arba   patekusiu   ten   is   priva€iu   archyvu"
Pirmiausia.neteisinga   btitu   tapatinti   LDR  valstybes   archyva   ir   di:

€:±s?j:ukui:]g£:f#i°riaLkDn¥g:a;:ierk£:n9ieefr£3arkaa§nt:ieers£°prroad§:fknc±#a,arbcuhvyo-
rsaugoma   arba   ten,  arba   is  karto  pateko  i  Radvilng   archyva,   bet  ne
valstybes   archyve.   Toli   grezT  .ne   visos   ankstyvosios   LM   knygos
ar  s?siuviniai,   i§  kuriu  ilgainiui   susidare  knygos,   bus  kile  i§   kanc-
lerio  ar  pakanclerio  ra§tinil!.   Bent  mums  nezinoma   LM  knygu,  pa-
kliuvusiu  i  ja   i§   priva€i.u   archyvL!.   Cia   pateko  vietiniu   teismu   aktu
knygos,   pvz.,   vadinamojo  Vilniaus   pilies  teismo   aktu   knygos4,   bet
tai   juk   ne  priva6ios   knygos.   Atvirks6iai,   skelbiamoji   rodo,   kad   kai

ku:;%s  kkrTt¥g:s ,detsutrreujftsy]:[S.   Ltikf  sLUTj,dapr;t£5o ]rf  epgr£¥satca[#]smoa r:gtyo¥Tjs:
v®

dar   per.  menkai   pazistama,   bet   jos   tyrinetojng    darbai   jau    dabar
ipareigoja  suabejoti  Cia  duotu  apibrezimu.

Evade   pateikiamos    svarbiausios    Zinios    apie    skelbiam?    knyg?,
ji..aprq5oma,   aptarta  skelbimo  metodika,   i5aiskinama  visos  publika-

9,ejtoasj;ogts#grp;2:[sc]juL::rkTjkotgr]Pr.LP£:taj%5:jaja]ksatsb:sj3o:taa§yAfu3:::
tui   11,   nustota-1719   in.,   mirus   kancleriui   K.   S.   Radvilai.   Knyg?
veda   LD.K. didziojo   antspaudo   sekretorjus,   patikimas   kanclerio   tar-
nas  Kazlmleras  Anta.nqs  Zlotkovskis  lenkl!,  taip  pat  ir  lotynu  kalba.
Ji   9augoma  Vyriauslajame  senuju  aktu  archyve  Var5uvoje,  vadina-
movj.o   Radvilng   archyvo  VI   skyriuje.   Kaip   knyga   ten   pateko,   matyt,
n:z.Inoma,  bent  jau   nieko  nera5oma.   Ne   is   ivado,   o   tik   is   sutrum-
pinimq  s?ra5o  bei  mineto  A.  Rachubos  straipsnio  suzinome,  kad  ten
pat   saugoma   ir   jos   kopija,  .n?udojama   archeografinese   pastabose.
Skelbiama  knyga   laikoma  orlglnalu,  o  jei  ne,  tai  kopija,  vienalaike
su  originalu.

Nurodoma,  kad  joje,  be  pa6iu  sigilatu,  gale  yra  pridetas  gleitu,
1710-1712   in.   i5duotng   i5   LDK   didziosi6s   ra§tines,   sara§as,   kuris
neskelbiamas.   Ai5kinama,   kad  tai   tera   pa6iu   sigilatu   i§trauka;   ira-
__    _                                 _   _  _

3  P.   6    I...]    og6l   ksi?g   i   rejestr6w   przechowywanych   niegdy§   w   archiwum

!e;r:h:t:(°#¥h=ywkoyw]¥k:;;S{£:aaKysj£::plo:fak]a:£ctie:T?S]ek;eo8°('Maetp;kwast##.s¥a)kaonrcae!ar#yfaaT::co6paHHe     KHIIr     H     peecTpoB,    Korj|a-To
XpallHBHHXcfl   8   racyflapcTBeHHio,M    apxH'Be    BejlHIKoro   KiHHxeicTBa    JIHTo\BicKor`o   H    CO-
CTaBJleHHblx   a   KaHI|eJlxpHflx   KaHujlep,a    (Bojlb,illafl   MeTPHKa)    H   Hofl\KaHi|Jlepa    (MaJlaH
MeTPHKa)   Hjm  IIocTyl"BmHX  TyAa  H3  tlacTHHX   apxHBOB.

4  KflyneHe    10.     KHHrH   BHjlbHloccKoro   3aMKOBoro   cyfla   XVI   a.   a   coCTaBe
JIM   //   JIHTOBCKafl     MeTPHKa:     Te3HCH    jioKjlaAOB     Mexpecn.     Hayq.     KOH¢epeHuHH.
BHJlbHloc,   1988.  C.  42-45.
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§ai  apie  gleitng  i§davima  yra  is  ten  isrinkti  ir  sura§¥ti   atskirai.  Vis
delto,   matyt,   derejo   arba   §i   nedideli   s?raga    (8   lapu)    ideti,   arba,
skelbiant  sigilatus,  pazymeti  jame  esan€ius  ira§us.

z]c]jKa£,ekt¥£refnasu£]:#a#kynrya8°]S22££?Sfrsn;g8jaer,°kaat£Spkfr££#tba],£kyarcij°8o£3=

~Y

mento  parengimo   (ne  antspaudavimo)   data  Pei  truqup.a .turinio  san-
trauka-regestas.   Jie   ir   pateikiami   kiekvienoje   pozicijoje.    Rege.stai
labai  lakoni§ki,  neinformatyvtis,  ir  skelbejas  ie§kojo  btidt!,  kaip  juos¢
papildyti.  Naujos.  informacijos  §altiniu  tapo  LM  knyga,  kurioje  ira-
§yta  didzioji  dalis  antspauduojamu  dokumentng -1709-1719  in. LDK
kanclerio   K.   S.   Radvilos   rastines   knyga   (TSRS   centrinis  valstybi-~
nis   senuju   aktu   archyvas.    F.   389.   .P.155-toliau   LM   kn.155).
1§  ten  esan€iu  ira§u  paimta  informaclja  ikomponuota  i  Sigilatu  kny-
gos  regestus  ir  skelbiant  nurodoma  paprastuose  skliaustuose.  Mine.-
toje   knygoje   irasyti   ne   visi   dokumentai,   kuriu   regestai   skelbiaml.
Tokiu   atveju   papildomos   informacijos   nera.   Regestai..taip   pat   pa-
pildomi   literattlros   Ziniomis;   tokiu   atveju    informacija    nurodoma
lauztiniuose   skliaustuose.   Kai   net   §itaip   papildytas   regestas   nepa--
ai5kina  dokumento  turinio,  po  juo  pateikiama  skelbejo  sudaryta  pq-
pildoma   santrauka    (kursyvu),   skelbiamas   visas   dokumentas   ar   jo
i§trauka.

Savo   plane   skelbejas   vykdo   pakankamai   nuosekliai   ir   sekmin-
gai.   Papildoma   informacija   neuzgo¥i.a   kny.gos   teksto,   jis   be  varg9
i§skiriamas.   Ta6iau   su   Sia   informacija   suslje   ir  viena   kita   abejone
ar  nesusipratimas.  Retkar€iais  pasigendama  lauztiniuose  skliaustuoT
se   pateiktos  informacijos   pagrindimo,   §altinio  nurodymo,   tenka   ti-
keti,  bet  ne  isitikinti.  Pasitaiko  informacijos  ne  tik  skliaustuose,  bet
dar  ir  kabutese   (Nr.  57,  254,  269,  284  ir  kt.)  -ivade  nenumatytas
toks  j.os  perteikimo  btidas.  Numanu,  kad  tai  citatos  i§  paties   doku-
mento,   bet   gal   ir   klystame.   Taip   pat   atrodo,   kad   po   regestu   tuo
pa5iu  5riftu  spausdinamas  visas  dokumentas  ar  jo  i5trauka   (Nr.  32,
187,   253,   289   ir   kt.)    yra   ne   i§    skelbiamos   knygos,   bet   i5    LM
kn.   155.   Numanu,   tai   numanu,   bet   ai§kumo   delei   skelbejas   turejo
tai   nurodyti   prie   tos   pozicijos,   ne   tik   ivade.   Sios   pastabos   lie6ia.
papildomos   informacijos   pateikimo   technine  puss.   Pati   info.rmac.ijq
parinkta   gerai,   duodama   ten,   kur   jos   trtiksta,   atkreipia   demes£   i
svarbesnius   dokumentus,   kai   to   nepadaro   skelbiami   regestai.

Tais   atvejais,  kai   skelbejas  turejo  tarn  tikra   informacija,   po  re-
gestu  pazymima,  kur  yra  dokumento  originalas,  kurioje  LM  kn.155
vietoje  jis   irasytas,   kur  yra   dokumentu   nuor.a§u   (tenkinamasi   1-
2  pavyzdziais),  kur  dokumentas  jau  skelbtas,  ir  nurodpma  svarbiau-
sia   literattira,  kurioj.e  ra§oma   apie  ta   dokumenta  ar  jis  panaudoja-
mas.   Nors  visa   §i   informacija   lie€ia   ne  pati  regest?,   ne   skelbiama
knyga,  o  dokumenta,  kurio  regestas  skelbiamas,  reikia  pritarti  skel-
bejo   pastangoms   suteikti   kuo   platesng   informacija.   Kitas   dalykas,
kad   §iuo   metu,   kol   liera   skelbtu   Lietuvos   istorijos   §altining   biblio-
grafijos,   ji   negali   btiti   pilna-reikia   tiketis,   dar   bus,  i§ai§kintas
ne   vienas   originalas    ar   nuora§as,   paaiskes,   kad    leidejng    akiratin
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nepateko-viena   kita   sunkiau   ar   lengviau   pasiekiama   publikacija5.
Cia   skelbejas   pateike   skaitytojui   misle,   nurodydamas   dvi   LM

kn.   155   lapt!   numeracijas   ir   ivade   teigdamas,   kad   tai   rodo   doku-
mentu  viet?  knygoje,   pries   j?   galutinai   sutvarkant  XVIII   a.   vidu-
ryje,   ir   leidzia   nustatyti   toje   knygoje   ivykusius   pakitimus.   Bet   ne
Zodzio,  i5  kur  tie  antrieji  lapu  numeriai,  kokiomis  aplinkybemis  kny-
ga  buvo  pertvarkyta,  i5  kur  Zinoma,  kad  tai  ivyko  kaip  tik  XVIII  a.
viduryje.  Beveik  visus  atsakymus  galima  rasti  minetame  straipsnyje,
bet  negi  skaitytojas,  paemes  i  rankas  recenzuojama  knyg?,  privales
apsirtipinti   ir   tuo   straipsniu.   Taip   dar   karta   susiduriame   su   bene
didziausia    ivado   yda -perdetu    glaustumu,1akoni§kumu,   btitinai
reikalingos    informacijos    nutylejimu.    Be   ka   tik   aptarto   atvejo-
minetos   Sigilatu  knygos  nuora§o  apibtidinimo  trtikumo,   tai  rodo  ir
toks   faktas:   publikacijoje   nepazymeta   nei   skelbiamos   knygQs,   nei
LM  kn.   155  pilna   archyvine   signattira.   Tai   padaryti   galgi   privalu!
Sunku  suprasti,  kodel   taip  yra,  juolab  kad  A.   Rachuba  yra   i5tyres
skelbiamos   Sigilatu  knygos,   jos   nuora§o  bei   LM   kn.   155  tarpusa-
Vio  ry5ius 6.

Svarbia   vieta   skelbejas   skiria   asmenvardzing   ir   vietovardziu   ro-
dyklems.  Jos   duodamos  isplestos,  turi   atlikti  ir  pastabu,   komentarng

yaidmeni.   Asmenvardziu   rodykleje   pateikiamos   teisingos   pavardzinglr .vardu  formos,  taip  pat,  jei  Zinomos,-gimimo,  mirties,  ivairiu  pa-
reigybiu   uzemimo   datos,   moteru  ir  mergautines   pavardes   bei   san-
tuokos.   Si  informacija  i§  tiesu  atstoja  komentarus,  ja   patogu  nau-
dotis.   Skelbejas   padare   dideli   darb?   surinkdamas   duomenis   daznai

9.pie   mazai   Zinoma,   antraeiles   pareigas   uzemusi   asmeni.   Svarbusslu  Zi.niu  §altinis  bus  buvusi  skelbiama  knyga  bei  LM  kn.   155,  deja,
ne   visada   pakankamai   panaudojama.    Liko   nenurodytos    Kristino
Joktibo  Hir§o   (Nr.  736-Vilniaus  miesto  tarejas),   Stanislovo  Kor-
vino   Kalinovskio    (Nr.191,   491,   547-549,   930-Tel§ing   senitinas,
LDK  kariuomenes  ra§tininkas),  grupes  Piltenes  apygardos  pareigti-
nu   (Nr.   1162)   ir  kt.   pareigos.   Turint   galvoje   ateities   darbus,   ver-
teti!   pamastyti,  kad  jei  jau  rodykle  turi   atstoti   pastabas,   komenta-
rus,  tai  ar  nereiketu  nurodyti  §altinyje  esan6ius  ir  ne  pareigtint2  luo-
minius .ar  kitus  pozymius -prie  LDK  totoriu  pavardzing  ra§yti,  kad

J-_1_  -_?   _   =1(          I               .         J                     1               ,             ®            ,                                ,        1

`                                                                                 _C       _____   ___C

psni   ir   kt.   Tai   badaryti   nebti-tu   sufiku:   juk   niekas   fi6reikalautu
ie5koti   §iu   fining   ne   skelbiamame   §altinyje-uztektu   to,   kas   yra
jane.

Apskritai   asmenvardzing   rodykle   ir   sumanyta   gerai,   ir   sumany-
mas  igyvendintas.  Vienas  kitas  neapsizitirejimas  rengiant  apie  2000
rodykles  poziciju  esmes  nekei6ia.  Sito,  deja,  negalima  pasakyti  apie
vietovardziu  rodykle.  Ji  sudaryta  visi§kai  ignoruojant  dabartine  ling-
____

5  Stai   vienas    pavyzdys:    Nr.    730.    1713.11.22    Vilniaus    batsiuving    cecho    kon-
firmacine  privilegija  yra  skelbta  gerokai  anks6iau,  negu  nurodoma,  ir  i§  originalo:

£8g§caT:¥a::#fip:uB£Hp:KXBfir¥P8;:HT%£:?a::HT¥°§2i3,%o%6AT°eBTa:rHEEg£H¥,°BiH8%'3.TE:K'i.n%?B:88=F9¥3
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„totoriai",  turint-galvoje  ii  ju  tautybe,  ir  I.u6m?,  jei  bcaj6-r-:s`,-'p-+i.-,
Kur5o,  tai  ir  ra§yti  „Kur§o  bajoras",  nurodyti  kad  ir  gem?  karini
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vistine  ir   administracine-politine  buvusiu   LDK  Zemiu   padeti.   Dau-

g:![Lujk8iaoenT:S,[qm!azraafn£:Sb:e;Cae[:;up°£aFt?.knygavietovardziurodykle

®,®

Juk   dabartiniame   Zemelapyje   nerasime     C/}t@e/.dci#y,     E/.rclgofcl,
oiiut:,"Ofiive-;iri;:--6-iriks-tit_-i_:--a;ddy..~.talryedarn`a.;.A:_.:o53!a:...H±y^+^+^S:
Valkininkai,  Anyks5iai,  Varena.  Kaip  matome,  .skiriasi  net  pirmosios
vietovardziu  raides.  Nezinant,  kaip  §ios  vietoves  vadinosi  lenki§kai,
rodykleje  jng  rasti  prakti§kai  neimanoma.  Mazai tepadeda  retkar5iais,
tik   prie   miestu   ar   stambesniu   miesteliu,   skliaustuose   nurodomos
lietuvi5kos   formos,   tuo   labiau   kad   daznai   klaidingos:   ra§oma   K%-
p4.s2fai.s,   I(t"edcimci,    Vci/fai.rot.nfeas   ir   pan.   vietoj   Kupi§kis,   Kv.eq.arng,
Valkininkai.   Vietovardziu   rodyklese   bntina   atskiromis   pozicijomis
pateikti   §altinio   ir   dabartine  oficialia   forma,   sujungti   jas   n.u8rodo-
mis.   Abiem   atvejais   pageidautina   nurodyti   ir   administraclnf   pri-
klausyma,  tuo  labiau  kad  bent  Lietuvos  TS.R  teritorijoje  tai   pada-
ryti  nesunku,  nes  turime  gera  pagalbine  priemone-Z.  Noreikos  ir
V.   Stravinsko   parengta   „Lietuvos   TSR   administracinio-teritorinio
suskirstymo  Zinyna``    (V.,1974~1976.   D.1-2).   Toki   metoda   skel-
b6jas  naudoja  Latvijos  ir  Estijos  vietovardziams  (Dci%gczupi.Js -D#-
J?e0%rg,  Derp£-rc!rz#),  taip  pat,  nors  ir  nenuosekliai,~ Baltarusi-
jos.  Lietuvai  kazin  kodel  tai  negalioja.

Nenuosekluml!,   sunkinan6iu  pasinaudoti  §ia  rodykle,  yra  ir  dau-
giau.   Antai  kaip   atskiros  pozicijos  pateikiamas  Kauno   miestas,   pa-
vietas,  senitinija,  ekonomija.  Tas  pats  padaryta  ir  prie  Bresto,  Gar-
dino  ir  kt.   Tai   teisinga    ir   sveikintina.   Bet  §tai  pozicijos  Vilnius,
Trakai,  A§mena,   Lyda   ir  kt.  Cia  ir  miestas,  ir  pavietas,  ir  kiti   ad-
ministraciniai-teritoriniai   vienetai   suplakti.   Rodykleje    pateikiamos
mazesnes  vietoves  niekad  neatskiriamos  nuo  administracinio:teritori-
nio  vieneto,  kurio  centru  jos  buvo,  nors  tai  padaryti  daznal  nesun.
ku.   Ir  Cia  i§  vietovardziu  rodykles,  turin€ios   atstoti   pastabas,   tike-
tasi   daugiau.   Dabar  gi  vargu   ar  galima  sakyti,  kad  ji  atlieka  nu-
matyta vaidmeni.

Pastabu  prisirinko  nemazai,  jos  lie5ia  knygos  pagalbini  informa-
cini   aparata-reik§minga   kiekvienos   publikacijos   dali.   Bet   svar.-
biausia  yra  skelbiamos  Sigilatu  knygos  tekstas.  J.is  perteikta.s .geral,
jam  pretenzijq  nera.  Knyga  nedulkes  lgntyp.ose,  ja  inte.nsyvial  nau-
dosis   LDK   istorija   tyrinejantys   Zmones,   cia   ras   nau]u   faktu.   Be
to,   knyga   pades   orientuotis   atitinkamoje   LDK   kanclerio   ra§tines

fn#g;2e§t;n:seT:kd¥r6br::;:::n¥]%:E[k3sk[#ta¥b3amko:,taa,s£[£§;i::%£krfsu:kuT::onsu:o:s]§3otT:a:
galima   drasiai   teigti,   kad   LM   skelbimo   darba   Lenkijos   istorikai
pradejo  sekmingai.

Zigmantas   K i a u p a

Malgorzata   Stolzman.   Nigdy  od  ciebe  miasto...   Dzieje  kultury
Wilefiskiej  lat  miedzypowstaniowych  (1832-1863).  01sztyn:  Po-
jezierze,  1987.  279  s.  19500+350  egz.
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Sekdami   neseniai   mirusios   Lenkijos   LR   istorikes   M.   Stolcman
n|inti,   poeto   Ceslavo  Milo§o   padedami,   pratgskime   knygos   pavadi-
nlm?.:. „Nigdy  od  ciebie,  miasto,  nie  moglem  odjecha€. . ."  Kiek  daug
aliuziju   Zodziuose,   kurie,   i5ple§ti   i§   lyrikos   posmo,   ima   reik§ti   ne
tik  poeto  gimtines  ilgesi,` jaunystes  miesto  prisiminim?~,  bet  ir  kazk?
kita,  kam  visai  nereikalingas  menines   intuicijos  mikroskopas.   Skai-
tant  knyga,  nepalieka  viena   mintis:   ar  ta  pati  rei§kini  apmasto  ir
jau6ia   krokuvi5ke   istorike   ir   lietuving   kilmes   lenki2   poetas.   Atrodo,
ne.   M.   Stolcman   riiokslines   analizes   gylis   mazesnis   uZ   C.   Milo§o
menines   intuicijos   gelme.   Ten,   kur   poetui   kyla   dilema   tarp   savo
lietuvi§ku   §aknu   pajulimo   ir   kartu   priklausymo   lenku   tautai,   isto-
rikei  viskas  atrodo  gana  ai§ku:   1831-1863  in.  Vilniaus  kulttiros  is-
torijq i t.ai  lenku  kulttiros  buvusiu   abieju.  tautu  Respublikos  Zemiu
provlncinis   variantas.   Nerasime   knygoje   kiek   rimtesnio   meginimo
paai§kinti,   kokiais   pagrindais   remiantis   isskiriamas   Vilnius,    kaip
atskiros  ir  savitos   kulttiros  vieta.   Gan   mechaniskai   i   mokslini  vei-
kala   perkelta   poetine   intuicija,   todel   ima   reik§tis   ne   kaip   egzis-
tencine   C.  Milo§o   problema,   bet  kaip   politines   tendencijos   Zenkl.as.
Ta   prasme   M.   Stolcman   nekelia   sau   uzdavinio   giliai   i§analizuoti,
nesiekia  prasiskverbti  i  ano  meto  Lietuvos  visuomenes  samones  san-
dara  bent  taip,  kaip  tai  neseniai  megino  padaryti   kitas   lenkng  tyri-
netojas  J.  Bardachas  savo  knygoje  „Apie  sen?  ir  nesena  Lietuv?" I.
Sf   pavir5utini   Vilniaus   kulttiros    specifikos   suvokim?   uZ6iuopiame
jau   pirmuosiuose   M.   Stolcman   veikalo   puslapiuose:   „Sugniuzdyta-
me   po   sukilimo   Vilniuje   liko   apie   50   tukstan6ing   gyventojng,   kur.
_--,_i      1_--___       v        1      .      .                           ,                   __       .  _.        .

---  J-C,      J  -_       I  _

prie5i.ng?   nuorpone:   XIX  a.   pirmojoje   puseje  Vilniuje   lenkng   apskri-
tai   nera   (nepalsant   lenku  kalbos   vie§patavimo),   nes   argi   istorikai
besalygi§kai  gali  skirti  vienai  tautai  tuos  Zmones,  kurie  s?moningai
tapa.tina   save   su   kita.   Si   retorika,   ai§ku,   yra   antrosios   pozicijos
teorlnis   pagrindas,   neprie5taraujantis   moksliniams   istorizmo   reika-
lavimams.  Kita  vertus,  kai  sakoma,  jog  tuo  metu  Lietuvos  sostinej.e
gyveno  tik  arba   lenkai,   arba   lietuviai,   akivaizdu,,  jog  turim  reikala
su  kra5tutinemis  vieno,  nepaprastai  sudetingo  rei5kinio  ribomis. Pats
rei5kinys,  problemos  epicentras   lieka  kazkur  toll,   nepaliestas,   nepa-
ai§kintas,  kai  kada  net  nenujau€iamas.  Tik  kartais   (dazniausiai  bio-
grafijos   Zanro   in.eg6jams}   kyla   ano   meto   ra5ytojng   ar   mokslininku
tautines   savimones   klausimas.   Ta6iau  Mi   Stolcman   nekele   sau   uZ-
davinio   ai5kintis   tai,   kas   neai§kiausia.   Ir   btitent   taip   neai§ku,   kad
mokslinis,   konceptualus,   bent   hipoteti5kas   etniniu   pozitiriu   hetero-
geni§kos   Lietuvos   kulttiros   analizavimas   darosi   neimanomas.   Skai-
tant  aptariama  knyga,  net  kyla  mintis,  jog  meninis,  asociatyvus  jos
konstravimas,   atskiru   daliu.   pavadinimai   i§duoda   t?   situacija,   kai
meninis   intuityvumas   tartum   siekia   toliau   riegu   precizi§ki   mokslo
metodai.    Grazus,    nepriekai§tingas    tokio    intuityvumo    pavyzdys-

pu.se   buvo   Zydai   ir   rus`ai,   o   25 -ttikstan6iai -len`ka°i` ai-b-a:.
mego   save  vadinti,   lietuviai"    (p.   7).   Remdamiesi   §ia   dar
M.   Balinskio   paskelbta   statistika,   dalis   tyrinetoju   yra   pa

V ,                                                        `rT1'

I  8 a r d a ch   J.  0  dawniej  i  niedawniej   Litwie.  Poznafi,1988.
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V.  Mykolai€io-Putino  knyga   „A.  Mickevi€ius   ir  lietuviq   literattira",
kurios,  deja,  autore  nezino,  kaip  ir  daugumos  lietuviu  istoriku  darbng•                ,`       __--_I__i    :'',+A:,1:"    r\ac+a_

pasta-
lenku

ul211liiiiio,   raoui`}|uu,L~,   Jut,   .  _.    _____

istoriografijos   tradicija   prat.urtindama   ja   g.ausi-a?   lab-ai   i§kalbinga
medziaga,   kai   kuriais   klauslmais   i§keldama   orlglnaliu   min6iu.   Ki-
taip  tariant,  Vilniaus  kulttiros  etnosocialine  strukttira -tai   dar  ne
visa  apimantis  dalykas,  o  tik  vienas  i5  .problemos  komponentu.   I§si-
ai§kine  M.  Stolcman  pozitiri  §iuo  klausimu,  pereikim  pl-ie  kitu.

Dviejuose   izanginiuose   skyreliuose   apibtldinusi   situacija,    susi-
klos€iusia   Vilniuje   nuslopinus   1830~1831   in.  .9ukilima,   atskleidusi
Vilniaus  universiteto,  Filomatu  bei  kitu   drauglju  tradiciju. g.ajuma,
A.  Mickevi5iaus  ir  jo  bendramin6iu  kulto  a.prai§kas,  anticarlniu  nuo-
taikng  raid?,  autore  pereina  prie  svarbiausiq  Vilniaus  kulttlrinio  gy-
`J'enimo  sri5iu.:   mokslines-intelektualines  veiklos,  periodikos  bei  kny-
gu  leidybos,   literatdros,   pagaliau  teatro.,   muzikos  ir   dailes  pletotes
analizes.   Mtislj   istorikams   gerai   Zinomi   ankstesni   jos   darbai   aple
A.   H.   Kirkoro  veikl?,  Vilniaus  universiteto   tradicijas  bei  tarpsukili-
minio   laikotarpio   Vilniaus   inteligentij?2,   ta6iau   paskutine   knyga
Hera  tik  anks6iau  para§ytu  tekstu  kartojimas.  Tiesa,  §altiniai,  kuriu
pagrindu  atsirado  aptariamoji  knyga -ne  itin  i§auge.  M.  Stolcman
daugiausia   remiasi   sunkiai  i§semiamais  J.   I:   Kra§evskio  fondo   qo-
kumentais,   pla€iausiai  panaudotais  ankstesnese  studijose.   Nenaujas
ir  Vilniaus  kult[iros   institucines   sandaros   rekonstravimas.   ?ia   dar
syki  pabreztinas  autores  nuopelnas  apra§ant  kulttiros  organlzavimo
sf era.  Btitent  gebejimas  ispletoti  jau  anks6iau  suformuluota  pozitiri
i  periodining  leidiniu  redakcijas,   intelektualinius   salonus  bei  ivairias
visuomenines,  organizacijas   (Vilniaus   medicinos   draugija,   Vilniaus
archeologijos   kolnisija   ir  Senienu   muziejus),   kaip   visos   intelektua-
1inio   potencialo   organizacines   grandis,   paskutiniame   veikale   leido
M.   Stolcman  i5vengti  tiesioginio  specialiu  kulttiros  istorijos   discip-
linng   tyrimo   rezultatng   kompiliacijos.   Tai   ypa€   svarbu,   nes   knygos
kompozicija   nera   originali.   Kaip   tik  kulttiros   (Cia   tiksliau   btitu-
dvasines   kulttiros)    atskiru   sferu   raidos   analize   neretai   istumia   i
specialiq  literattiros,   dailes,   muzikos   ar   teatro   istorijos   darbu   kar-
tojim?,  kulttiros  istorikui   paliekant  tik  kompiliatoriaus   funkcijas,   o
pa6iai   kulttirologijai   atimant   specifini   objekta   bei   ji   atitinkan6ius
tyrimo   met-odus.   Kadangi   M.   Stolcman   nesigilina   i   teorinius   kul-
triros   istorijos   dalykus    (nerasime   traqiciniq   kultdros   .te.rrnino,   at-
skiru   definicijng   apibrezimu),   nesistengia   aptarti,   kas   sieja   atskiras
kulttiros  sritis  i  viena  visuma,  i  vientisa  rei§kini,  tai  institucinio  pra-
do  atskleidimas  neleidzia  knygos  dalims  i5siskaidyti  i  atskiras  men-
kai  tarp  saves  susijusias  skeveldras.

;a:|;g!;to!!],:nTe::o:||zo±-::ii:3P!T!Yz¥:;gig:::sk#8gl:;!ii:||;iJ;;!r::;otTe:tf::?;|ri::enins¥ei::g;:

__

®

powstaniowej    (1830-1863)    //   Inteligencja   polska   w   XIX   i   XX   wieku.   W-wa,
1983.  S.  9-65.
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gos   skyriuje,   kuriame   aprasoma   mokslo   raida,   universitetining   tra-
dicijng  gajumas,   susidomejimas   istorine  praeitimi,   5vieteji§ka   veikla.
Nors   autore   nekartoja   anks6iau   skelbtng   gal   net   labiau   konceptua-
liu   save   darbl!   turinio,   ta6iau   svarbiausios   mintys,   pastebejimai   ir
hipotezes  yra  tos.  pa6ios,  tik  labiau  prisodrintos  faktines  medziagos,
kuri  negin6ijaquql  rodo  Lietuvos  visuomenes  pastangas  i§saugoti  uni-
versiteto   dvasini   palikim?,   puoseleti   senas   tradicijas   ir   net   atkurti
auk5t?j?  mokykla  Vilniuje.

Remiantis   pana§iais   faktologiniais   principais,   para§ytas   ir   tre-
6ias   knygos   skyrius,   apibendrinantis   nemazus   lenku   istoriografijos
lairpejimus  nagrinejant  spaud?  buvusios  LDK  Zemese  ir  pa6ios  au-
tores   tyrinetus   A.   Ii.   Kirkoro   veiklos   pedsakus.   Statistine   analize
nustatomas  kiekybinis  kny.gng  ivairiomis  Lietuvos  kalbomis  santykis,
ta6iau,  kaip  ir  qpskritai  visame  darbe,  nesigilinama   i  situacij?,   kai.
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nes   ne§ejai.   Kai   kurie   akivaizdns   pavyzdziai   Cia   ir   ankstesniuose
skyriuose  tarsi   i§krinta   i§   vi.so  pasakojimo  kaip   i§imtys,   o  vos   Pri-
artejus  prie  esmes,  vel  nuo  jos  nutolstama.  Stai  T.  Narbutas,  kurio
„lenki§kas   patriotizmas   pasirei§ke   auklejant  vaikus",   savo   istorine-
mis  koncepcijomis  „buvo  ta€iau  tikras   lietuvis,   nors  ir  rage   lenki5-
kai  ir  lietuviu  kalbos  beveik  nemokejo,  lietuvi5kas  patriotizmas  veike
ne  tik  jo  koncepcijas,  bet  ir  pozitiri  i  faktus,   dokumentus"   (p.   45).
Kitaip   tariant,   norom.nenorom  autore   atsiduria   ties  riba,   kur  bai-
giasi   faktografija,  ho.rizontalus  kulttiros   i5oriniu   faktu  sisteminimas
ir  prasideda  savimones,  egzistencines  orientacijos  reikaiai.  Juk  be  ju
neimanomas  sintetinis  praejusio  amziaus  kulttiros  istorijos  paveiks-
las.  Ta6iau,   deja,  aptariamojoje  knygoje  §ie  savimones  dalykai  kiek
pla6iau   nepu5viesti.    Gal    del   to,   kad   autore   remiasi   negin6ijama
nuojquta,    Jog    XIX   a.    vidurio    ir    pabaigos    lenku   `tautine    savi-
mone   yra  .pana5ios   sandaros,   gal   del   metodologiniu   priezas6it!,   o
gal  samoningai  atsisako  spresti  jau   seniai   aktualu  klausim?.   Siaip
ar  taip,  neliko  knygoje   apeita   svarbi   cliarakteristika:   Lietuvos  kul-
ttiros  organizacine  strukttira  buvo  gerokai  archai§kesne  negu  Lenki-
jos  karalystes.   Lietuviu   iliteligentija   ne   tik  konfrontavo   su  vie§pa-
taujan6i.u   visuomenes   luomu,   bet   ir   priklause   nuo   aristokratng   me-
cenato   ir   sudare   dvilype,   bet   vientis?   kulttirine   sistem?.   Todel   iki
XIX   e.   vidurio  luomines   savimones   tradicijos   dar   buvo   labai   stip-
rios,   ir   neleistinas   istorijos   modernizavimas   btitu   izitireti   to   meto
Lietuvos  gyventojng  lenki§kas -Siandienine  prasme -savimones  for-
mas,   lmqnt  8menin  tik  tai,  i  ka  jos  pavirto  per  XIX  a.   pabaiga  ir
XX  a.   plrm?I?  pus?,.  ir  jvgnoruojant  tai,   is  kur  ir  kokiu  etniniu   pa-
grindu   tos   tendencijos   isaugo.   Dar   kitaip   tariant,   tai,   kas   „sulen-
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principas,   padedantis   atitolti   nuo   tiesiogining   politiniu   tendencij.u   ir
igalinantis  matyti  bei  tirti  praeities  kulttiros  rei5kinius.
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Kiek   kitoks,   negu   ankstesni,   yra   ketvirtas   knygos   skyrius,   pa-
vadintas  jau  be   poetines   metaforos:   „Literattira  Vilniuje  ir  Vilnius
literattiroje".  Tai  beveik  puse  knygos  apimantis  skyrius,  ta6iau  nuo
kitu  jis  skiriasi  ne  tik  dydziu.  Svarbiausia  tai,  jog  auLore  desto  me-
dziaga  personaliju   principu.   Pradzioje   labai   i§rai§kingai   nu§vie5ia-
ma   A.   Mickevi6iaus   ktlrybos   itaka   daugumai   posukiliminio   meto
ra5ytoju.   Toliau   atskirai   nagrinejama   J.   I.   Kra§evskio,   H.   Rzevus-
kio,  L.  Kondratovi6iaus-V.  Sirokomles,  L.  Styrmerio,  E.  Zeligovskio-
A.  Sovos,  I.  Chodzkos  literattirlne  veikla.  M.  Stolcman  aptaria  Lie-
tuvoje   populiariausiii   ra§ytoju   pazitlru   geneze,   atskleidzia   vadina-
mosios   Peterburgo   klikos    („koterija")    organizacine   raida,   parod.o
vidinius  §ios  konservatyvios  menines  ir  idejines  krypties  priestaravi-
mus.  Gausi  faktine medziaga,  gebejimas  i§  seniau  skelbtt2  publikaciju
isskaityti  naujus  Vilniaus  kulttiros  aspektus -tai  nemazas  5io  sky-
riaus   privalumas,   juolab   kad   lietuviu   istoriografijoje   (net   literatti-
rologijoje)    dar   nemeginta   kiek   pla5iau   analizuoti   lietuvi§ka   visos
lenki§kai   para§ytos   praejusio   amziaus   beletristikos   turini.   Ta6iau
vis   delto   nagrinejamas   knygos   skyrius   yra   aprasomojo   pobtidzio,
pasigendama   didesnio   noro   analizuoti,   stinga   ir   platesnio   kulttiri-
nio  konteksto.   Kartais   atrodo,   jog   Europos   literattiros   istorija   turi
pana§iu  situaciju,  kai  viena  kalba  kuriama  beletristika  i§rei5kia  skir-
tingas   tautines  orientacijas,   arba   keliomis   kalbomis  kuriama   viena
tautine  savimone.

Paskutinis   skyrius  turejo  apimti  teatro,   muzikos   ir  dailes   gyve-
nim?,  bet  kaip  tik  jis  yra   labiausiai  nuskurdintas,  be  kiek  naujes-
nes  faktines  medziagos.  Gal  i§skyrus  S.  Moniu§kos  muzikine  veikla,
visi  kiti  klausimai  lie6iami  tik  fragmenti§kai  ir  prabegom.  IS   dailes
istorijos  dalykng  apskritai  nagrinejamas  tik  J.  K.  Vil€inskio  „Vilniaus
albumo"   leidimas,   uzmir5tama,   jog   jis   buvo   sunkus,   prie§taringas
ir,   kaip   lietuviu   meno   istorikas   V.   Drama   yra   pastebejes,   kartais
igaunantis   reakcini   (bent   jau   konservatyvu)    pobtidi.   „Vilniaus   al-
bumu"   apriboti    1831-1863   in.   Lietuvos   dailes   istorija   reik§tu   ta
pati,   k?   lenki§kai   sukurtoje   ano   meto   literattlroje   matyti   vien   tik
H.   Rzevuskio,   M.   Grabovskio   ir  kitq   Peterburgo   klikos   nariu   vei-
kalus.   Paskutinio   skyriaus   medziaga   kelia   pagunda   suprasti   visa
M.  Stolcman  knyga  ne  kaip  sintetini  Vilniaus  kulttiros  istorijos  vei-
kale,   o   kaip   tos   istorijos   bruozus,   kaip   Vilniaus   kulttiros   istorijos
apybraizas.

Pakartotinai  keldami  knygos  privalumus,  patrauklu  destymo  bti-
da,   itaigiai   rezgama   istorines   raidos   intriga,   vis   delto   baigdami
noretume  pridurti,  jog,  supaprastinant  aptariamo  meto  Lietuvos  kul-
ttiros   istorijos  rei5kinius,  neisvengiamai   klimpstama   i  vienokios   ar
kitokios  politines  tendencijos  klampyne.  Kitaip  tariant,  §iuolaikineje
nacionalines   lietuvit!   kulttiros   raidos   stadijoje   Sis   supaprastinimas
jau   savaime   yra   lenku   politiniu   nuotaiku,   klestejusiu   pries   gera
pus§imti  metu,  perkelimas  i  mtisu  laikus.

Nors   autore  lituanistinei  veiklai  paskyre  keleta   poskyriu,  ta6iau
kai   kurios   aplinkybes   ver€ia   laikyti   juos   tik   mandagiais   Zestais.
Visu   pirma,   ano   meto   lietuviu   kulttira,   ivl.   Stolcman   akimis   Ziti-

189



rint,-tai  vien  valstie6ing  kulttira,  be  folkloro  Zavesio,  neturinti  nie-
ko,  k?  btitu  galima  pavadinti „auk5t?ja, profesionalia"  kulttira. L. Ju-
cevi6ius,   L.   Ivinskis,   M.   Akelaitis-§.vietejai,   didaktining   ra§tu   au-
toriai.  Betgi  paskutinysis  suktire  ir  kitoking   darbu.  Dar   didesni  nusi-
stebejim?  kelia  tai,  jog  ne  sykio  knygoje  nepaminetas  S.  Daukantas,
formaves    vis?    lietuviu    atgimimo    ideologij?,    „neistorinio    luomo"
lietuviu   valstie€ius   pavertes   istorines   nacijos   dalimi.   Has   lame   to-
ki?  knygos  autores  pozicij? -dabar  galima  tik  spelioti.

Trumpoje  recenzijoje  nesiememe   mineti   smulkiu   klaidi!,   prie§ta-
ringu   teiginiu,   negalejusiu   pakeisti   bendros    knygos    koncepcijos.
Orientavomes  i  skaitytoja,  kuris  susipazines  su  XIX  a.   Iietuviu  kul-
ttiros  probl.ematika  ir yra  vartes  M.  Stolcman  veikalus.

Egidij.us   A I e k s a n d r a v i 6 i u s

Kultura  wsi   Pufiskiej=Punsko  kaimo  kulttira.   Warszawa,   1987.
132  s.:  iliustr.  2300  egz.

Seinu   kra§to   ir   ypa6   Punsko   apylinking   lietuviams   btidingas   in-
tensyvus   tikininkavimas   ir   gyva   kulttirine   veikla.   Tai   ir   paskatino
Var§uy.os   Zemes   tikio   akademijos   Sociologijos   ir  Zemdirbystes   kon-
sultacijng  katedra   susidometi  jais.   1986   in.   birzelio  29-1iepos   13   d.
5i  katedra   kartu   su   Liublino  M.   Kiuri-Sklodovskos  universitetu  or-
ganizavo   moksline   ekspedicij?.   Recenzuojamo   leidinio   }vade   jo   re-
daktorius   Z.   J.   P§ichodzenis   ra§o,   kad   „svarbiausias   ekspedicijos
tikslas  buvo. apibtidinti   Punsko  kaimu  gyventojl!,   priklausan6iu   lie-
tuviu  etninel  grupei,  kulttirinio  aktyvumo  .3altinius  ir  mechanizmus..
(p.    5).    Ekspedicijai    aktyviai    talkino    Punsko     vals6iaus     vir§aitis
R.   Vitkauskas,   palankiai   prieme   punskie6iai.   Dalis   medziagos   su-.
rinkta   veliau.   R.   Yitkausko   iniciatyva   Punske   buvo   surengta   ata-
skaitine   konferencija;   jos   medziaga   ir   skelbiama   §iame   leidinyje.

Rinkinys   pradedamas   A.   Baranausko   „Anyk§6iu   Silelio"   i§trau-
kos   lenki§ku  vertimu.   Du   pirmieji   straipsniai   yra   istoriniai,   kituo-
se  aptariamas  §iandieninis  punskie6iu.  gyvenimas.

A.   Bitner-Vrublevska     ir   G.    Ivanovska     straipsnyje
„Punsko   krasto   naujakurystes   bruozai   senaisiais   ir   viduriniaisiais
amziais   Suvalkijos  ezeryno   tone"   (p.   8-25)   nurodo,  kad  pirmieji
gyventojai    (pradzioje   kaip   klajokliai)   Cia   pasirode   velyvajame   pa-
leolite.   Ju   palikim.as -laikinos   stovyklavietes.   Apie   I   ttikstantmeti
pr.   in.  .e.   atkeliauja   baltu   gentys.   XIII   a.   kryziuo6iams   nugalejus
jotvingius,   i§   baltu   kulttiros   palikimo   liko   atviro   tipo   gyvenvie6ing
ir  pilit!;  idomiausia  jng -Eglines  piliakalnis.  Autoriu  nuomone,  nau-
jas  apgyvendinimas  prasidejo  XVI-XVII  a.;  tai  liudija  daugybe  vi-
duramziu  ir  naujujng  laiku  Ziestos  keramikos  Sukiu.

8.  M a k a u s k o   apzvalgos  objekta  nusako  pavadinimas  „Puns-
ko  kra§to  kolonizavimo  bruozai   (XV-XX  a.  pradzia)"   (p.  26-31).

I   Leidinio   gale   yra   santraukos   lenkng   i^r   lietuving   kalbomis,   tad   straipsnip   pa-
vadinimai  nurodomi  pagal  lietuviskas  santraukas.
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Pradzioje  paminima,  jog  XIII-XV  a.  5altiniuose  Sis  kampas  .vadin-
tas   stiduviu,   jotvingiu   krastu,   Dainava.   Palaikoma   nuomone,   kad
ir,  i§kelus  dali  jotvingii2  i  Sambija,  kitiems  pasitraukus  uZ  Nemuno,
vis   tie\k  ju   liko   senosiose  vietose.   Likusieji   isiliejo   i   nauj9   ateivit±
bangas,  plaukusias  Cia  is  visu  pusiu.  Kolonizuojant  buv.o  slun6iama
valstie5iu   i§   ivairiausiu   Lietuvos   vietu,   pasitaikydavo   ir   atbegeliu.
Pasekama  Punios  kaimo,  veliau  virtusio  Punsko  miesteliu,  kilme  ir
raida   nuo   XVI   a.   iki   XX   a.   pradzios,  ~Seivu   dvaro   istorija   nuo
XVI   a.  iki  XIX  a.  antrosios  puses.  Pabaigoje  keliama  mintis  i§tirti
Punsko  Zydus,  iki  Antrojo  pasaulinio  karo  sudariusius  puss  miestelio
gyventoju.

V.  P r o n t 5 a k o   straipsnyje  „Punskijos  kaimo  gyventoju  kulttl-
rine veikla  Zodineje  ir  dokumentineje  persakoje"   (p.  32.-40)   lietuvii!
kulttirinio  gyvenimo  istorija  suskirstyta  i  du  laikotarplus:   I)   XIXT
XX  a.  sandtira  ir  tarpukario  metal,  2)   liaudies  Leiikijos  laikotarpls.
1§   pirmojo  laikotarpio   pateikiama   duomenu   apie   lietuviu  kulttirinio
gyvenimo  salygas  XIX  a.   antrojoje  puseje,   1906-1915  in.   spaudos

;eafsdi:]ifi£3uknasrkje#:tak£::tfg£:Ssr:I::k][:tskovtaarrgT:iaropduak#o£#arfi:
apie   punskie6iu   padeti   po   karo,   duomenng   apie   dabartinius   meno
saviveiklos  kolektyvus.  Ir  gale -§esiu  asmenu  pasisakymai  apie  da-
bartini  Zmonit!  dvasini  pasauli.  Juos  galima  reziumuoti  taip:  seniau
daina,  tautodaile  buvo  kasdienes  buities  palydove,  dabar  tuos   daly-
kus  atstoja  televizorius,  o  meno  saviveiklos  kolektyvai  pasidare  lyg
institucijos.

K.  K o r a b a s   straipsnyje  „Punsko  kra§to  5eimos  apeigos -j.u
tolyda  ir  keisme"   (p.  41-53)   apibendrina  63  ivair.qus  kulttirinio  lr
visuomeninio   aktyvumo   asmenu   pateikt?   informaci]a,   „kaip   tirtieji
Zmones  Zitiri  i  savo  papro6ius  ir  vertina  juos  besikei€ian6io   dabar-
tinio   gyvenimo   fone".   Pasirinkta   nagrineti   svarbiausius   Zmogaus
gyvenimo   momentus-gimima,   vedybas   ir   mirti.   I§vadas   atspindi
santraukos   dalis:   „Atskleisti   tyrimai   rodo,   kad   Punsko   kra§to   lie-
tuviai  jau5ia  visose  gyvenimo  srityse,  taigi  ir  papro5iuose,  tolydziai
vykstan6ia   gyvenimo   keisme.   Ta€iau   Cia   viskas   kei6iasi   evoliucijos
keliu.   Lietuviai   anaiptol   neatmeta   tradicijl£.   Prie§ingai,   ju   pozitlris
i  jas  yra  gyvas  ir  ktirybingas.  Ir  ypa€  verta  pabrezti,  kad  jie  i§  savo
tradiciju  rl|oka  semtis  reik§mingiausiu  vertybiu"   (p.126~127).

K.   Krygeris,   K.   Ratu5,   E.   Sviderska,   8.   Tran€ik
straipsnyje   „Punskijos  namu  kulinariniai   ipro6iai"    (p.   56-61)   ap-.           .                                                       .         I                                              _1      -11   _   Ioduktai

ka-d---§-i-ao   m°etu ' v`artojama   +nemaza   pirkti-niu   produktu.   I§vardijami
8  Kti€iq  patiekalai,  paminimi  vestuviu,  krik5tynu,  laidotuviu.  valgiai.
Gerai,  kad  i§skirta  seniau  ir  dabar  gaminalni  valgiai.   Kaip   priedas
pridedama   12-os  valgiu  gaminimo  btidu   apra§ymai.   Aprasyti   pa6iu
patiekusiuju  laikomi  btldingais,  tarp  ju  pateko  ir  Sakotis.  Tiek  teks-
te,   tiek   smulkiau   apra§ytu   valgiu   sara§e   reikejo   nurodyti   daugiau
lietuviskng  pavadinimu.  Juk  jie  gali  praversti  ir  bendresniems  klau-
simams,  §iuo  atveju --etnokulttiriniams  ry§iams  nu§viesti.
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Straipsnyje   „Juozas   Vaina   i5   Punsko   ir  jo   etnografiniai   rillki-
niai"    (p.   62-72)   V.   Pront6akas    ir   Z.   J.   Psichodzenis
ra5o   apie   Si   mokytoja   ir  krastotyrinink?   (dabar   pensinink?),   kaip
vien?  Zymiausii!  Lenkijos  lietuving  kulttiros  veikeju.  Tai  i5samiausia

:ko±je§fd°:ogfikoe:btbaeni°9bp±::#i:££j:ek]:mre£###osaEfebitl§i:fTi:Sriinpqabsau]:
tvarkymo  ir tolesnio  likimo.

A.   Uzdila    straipsniu   „Dainu  ir  5okiu  bei   dailiojo   Zodzio   an-
sambliu  veikla"   (p.  73-85)   nurodo,  kad  Seinng  kra5to  lietuviu.  me-
no  saviveiklos  tikslas  yra  ugdyti  ir  tobulinti  gimtaj?  kalb?,  puoseleti
ir  gausinti  kulttiros  paveld?.  Memo  saviveiklos  ansambliai  skirstomi
i   nuolatinius   ir   proginius.   1§   pirml!ju,   veikian€iu   Punsko   lietuviu
kulttiros  namuose,  pasizymi  „Jotva",   „Dztikija",  „Klumpe",   „Subat-
vakariai",   „Punia".   Pla€iau   aptariami   kai   kurie   apeiginiai   rengi-
niai,  skirti  Moters  dienai,  Motinos  dienai,  Velinems,  vestuvems,  §o-
kiu  5ventei.

Anks6iau    minetam    artimas   yra   J.   Gajdos    etnosociologinis
straipsnis   „Kulttira-Punsko  vals6iaus   etnine   lietuviu   kulttir?   in-
tegruojantis  veiksnys"   (p.   86-97).   Pradzioje   teigiama,   kad   „ypa-
tingas  vaidmuo  itvirtinant  tautine  tapatybe  tenka  kulttirai".   Sis  tei-
ginys   paremtas   90   Seimu   apklausos   duomenimis,   memo   saviveiklos
repertuaro  aptarimu.  Santrumpos  i§vadose  teigiama:  „Visu  memo  sa-
viveiklos   ansambliu   repertuarui   btldinga   tauri   tendencija   puoseleti
savo  tautines  tradicijas"   (p.130).

M.   Galajus    straipsnyje   „Punskijos   kaimu   lokaline   bendruo-
mene-jos   sociologines   problemos"    (p.   98-109),   remdamasis   9
kaimuose  uzpildytu   120  anketu  duomenimis,  prieina  i§vad3,  kad  Cia
turima   reikalo   su   i§silaikiusia   gana   gryna   lokaline   bendruomene,
pagrista  trimis  elementais:  etniniu,  ekonominiu  ir  visuomeniniu-kul-
ttiriniu.   Tai   glaudi   lokaline   bendruomene,   gausiomis   visuomenine-
mis  talkomis  dirbanti  vist!  jos  narit!  labui.  Punsko  gyventojams  bti..
dingas   moksliniu   pozitiriu   idomus   tradicines-lokalines   bendruome-
nes  elementu  ir  dabartiniu  institucionizuotu  formu  junginys.

Artimas  M.   Galajaus   straipsniui   yra   R.   Vitkausko    straips-
nis   „Visuomenes   talkos   ir   visuomenes   infrastrukttiros   raidos   per-
spektyva   Punsko  vals€iuje"    (p.Ilo-119).  Apibtidinus   vals6iu,   ra-
§oma   apie  jo  bruoza-labai   aktyviai   rengiamas  visuolT|enines   tal-
kas.   Chronologine   seka   pateikiamos   ju   talku   grupes:    §vietimo   ir
kulttiros,   sveikatos   apsaugos,   paslaugu   ir   prekybos,   apsirtipinimo
komunikaciju  tinklu.  Pateikiama   1986-1990  ir  velesniu  metu  visuo-
meninit!   iniciatyvu   programa.   Punskie6iu   ekonomine   sekme   glau-
dziai   susijusi   su  kulttirinio   gyvenimo   klestejimu,   juk  kas   septintas
gyventojas  dalyvauja  meno  saviveikloje.

Siame   leidinyje   daug   demesio   skiriama   memo   saviveiklai;   btitu
buve  gerai  etnosociologiniu  aspektu  panagrineti,  kaip  eiliniai  gyven-
tojai   naudojasi   {iek  vietos   meno   saviveiklos   kolektyvu,   tiek   Lenki-
jos   ir   Lietuvos   masines   informacijos   priemoniu   teikiamomis   kultti-
rinemis   programomis.   Tokiu   pat   atzvilgiu   tyrinetinas   ir   religinis
gyvenimas.   Juk   deta   pastangu   del   lietuvi5ku   pamaldu   Punsko   ir
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Seinu   bazny6iose,   kartu  tai  yra   siekimas   i§laikyti   etnine  tapatybe.
Etnodemografiniams  klausimams  nu§viesti  idomios  medziagos  duo-
tu   Punsko   apylinkes   gimimo,   santuokos   ir  mirimo   metriku   knygu
nagrinejimas.

Susipazine   su   „Acta   Baltico-Slavica"    18-ame   tome    (19§7   in..)
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lines   sesijos   medziaga   (p.119-428),   Seinuose.1eidziama   „Au5ra`.`,
matysime,   kad   Sis   kra§tas  mokslo   pasaulyje   nera   nezinoma   Zeme.

Vacys   M i 1 i u s

Milda  Danys.  DP   Lithuanian  Immigration  to   Canada  After  the
Second   World   War.   Toronto:   Multicultural   History   Society   of
Ontario,  1986.  365  p.,  8  ikl.  lap.

Lietuviu  i§eivijos  istorijos  tyrinetojai  taip  retai  nudziugina  nau-
jais   darbais,  jog  kiekvienas,   kad  ir  mazas   darbelis,   kelia   pagrista
susidomejima.  Tad  Siuo  atveju  pirmoji  M.   Dan.ytes   (Danys)   knyga
yra   ir   pirmoji   plati   tokio   pobtidzio   studija   apie   paskutine   lietuvlu
emigracijos  banga,  t.  y.   1944-1950  in.  vadinarTuju  „perkeltuju  as-
menu"   (angl.-displaced  persons-DP,   lietuvlu   dar  vadintu   „di-
pukais"),  emigracija,  kuri   labai   skyresi   nuo   dvieju   ankstesniu   lie-
tuviu  i5eivijos   srautu.   „Antrojo  pasaulinio  karo  metais   Lietuva  pa-
liko  stalinizmo  destrukciju  i§gasdinti  Zmones,  ypa€  valdininkai,  bu-
vusiu  politinitf  partiju  veikejai   ir  nariai,  taip   pat  inteligentai,  kul.
ttiros  darbuotojai,  prievarta  darbams  i  Vokietija  i§gabenti  esmenys,
dalis   i§varytu   atsitraukian6iu   hitlerininku   daliniu I,-i5   vlso   aple
60 000  Zmoniu.  Mazdaug  7700  ju  i§  DP  stovyklu  Vakaru  Vokietijoje
i5vyko  gyventi  i  Kanad?2.  Tarp  i§vykusiu  buvo  ir  kolaborantu,  na-
cistu  rezimui  talkininkavusiu  asmenu.

I  ta  emigracijos  banga  iki   §iol   'Zitireta   dau.giau  i§   konstatuojq-
mosios3   puses;   buvo   pabreziamas   JAV   lietuvlu   de§iniuju   organl-
zaciju  vaidmuo  organizuojant  lietuviu  emigrantu  perkelima  i§  Va-
karng  Vokietijos  DP  stovyklu  i  JAV.  Tai  ypa5  kale  S.  Michelsonas4,
L.   Simutis5   ir   A.   Ku6as6   JAV   i§1eistose   knygose,   kuriose   parode
ALT'o,  BALF'o  ir  kitu  organizaciju  nuopelnus  §elpiant,  organizuo-
jant  ir  perkeliant  i  Vakaru  §alis  DP  stovyklu  gyventojus.
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P.   Katinaite,  V.   Kazakevi6ius   (ats.   red.),   8.   Kuzmicka.s.  V.,   1978.   P.   53-54.
2  Eidintas  A.   Lietuvit!  emigracija   //  Mokslas   ir   gyvenlmas.1987.   Nr.11.

P.   27.
3  V.   A-a    [Alseika   V.]    DP   //   Lietuviu   enciklopedija.   Boston,1955.   I.   5.

P.   147-158.
4  Michelsonas   S.   Lietuviu   i5eivija   Amerikoje    (1868~1961).   S.    Boston,

1961.  P.  239-253.
5  Simutis   L.   Amerikos   lietuviu   tary.ba.   30   metu   Lietuvos   laisves   kovoje

19406-A:7e°r.]k:g£Ci?egt:'viLq97iLs.topr.ij|°5/-i:3:  A.   Ku5as.   S.   Boston,   1971.   P.   566-575.
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M.   Danyte  ivadineje  knygos  dalyje,  ties?  pasakius,  liko  i§tikima
3iai   tradicijai,   ta6iau   imasi   savaranki§kos  `studijos   sociologining   ty-
rinejimu   apvie    atvyk.usius    lietuving    emigrantus    i    Kanada.    Knygos
vir5elyje  pazymeta,  Jog  M.   Danys,   beje,   pati   gimusi  Monrealyje   is
Augsburgo   DP   stovyklos   atvykusioje   §eimoje,   aktyviai   rei5kesi   de-
5iniosiose  organizacijose   (pvz.,  Amnestijos  Internacionale,  Pabaltijo
Zmogaus  teisit!  judejime).  Ta6iau  §iuo  atveju  svarbiau  kitkas.

Autore   apra§o   smulkiau   kol   kas   neaptart?   proces?-DP   kelia
i5  Vakarq  Vokietijos  stovyklu  i  Kanada,  atvykeliu  isiktirimo  sunku-
mus,  naujo  gyvenimo,  kuri  Cia  teko  pradeti  ttikstan€iams  pabegelii!,

pr8blem.qtik?.   Knygoje,   remiantis   dokumentais,   aptariama   Kanados
imigracijos   politika,   pla6iai   panaudojami   Imigracijos   ir   darbo  rde-

partamento   dokumentai,   atskleidziama   Kanados  vyriausybes 'pozici-
ja   DP   atzvilgiu,  kontraktu   sistema,   pagal  kuria   Kanada   ir  isileido
ttikstan6ius   naujng   imigrantu.   Parodoma   tai,   kaip   puiki   proga   jai

pasirinkti  tik  jaunus,  sveikus  ir  stiprius  Zniones-pigi?   darbo  jega
ir  mesti  i  fizi5kai  sunkiausius   darbus   (miskng  kirtim?,   keliu   tiesima,
kasyklas),  kuriu  rienorejo  dirbti  vietos  gyventojai  ar  kurie  buvo  itin
nepopuliartis.

M.   Danyte   atskleide   idomng   proces?,   kaip   gana   i§silavine   lietu-
viu   imigrantai   nebepratesinejo   besibaigian6iu   kontrakti!-vyko   i
Kanados  miestus,  mokesi  kalbu  ir  gana  greitai  prisitaike  ne  tik  prie
kalbines,  bet  ir  Kanados  gamtos   (pana§ios  i  Lietuvos)   aplinkos.

Autore  knyg8je  akivaizdziai  laikosi  dabar  populiarios  JAV  imig-
racijos   sociologiniu   studijng   metodikos-kaip     svarbiausia     §altin!
naudoja   mazdaug  200  jos   pa6ios   apklaustu  imigrantu   atsiminimus
apie   isiktirima   ir  gyvenima   Kanadoje.   Tai  i§   dalies   lame  negaustis
ra5ytiniai   §altiniai   (Kanadoje   tuo   metu   buvo   leidziama   2-3   lietu-
ving   laikra56iai),   pastebime   ir   JAV   tyrinetojos   M.    Seier7   ar   kitu
sociologu  itak?.  Siuo  atveju  metodas  visi§kai  tiko,  ypa6  iliustruoja.nt
imigrantu  adaptacijos,  materialiniu  gyvenimo  s?lygu,  profesinio  au-
gimo,   i5   dalies   ir   asimiliacijos   problemas.    Labai   idomus   skyrelis
„Senieji   lietuviai"    (p.   224-228).1§'  DP   stovyklng   atvykusius   asme-
nis   senieji   lietuviu   imigrantai   apskritai   sutiko   svetingai,   ta6iau   i§-
ry§kejo  akivaizdtis  politiniai  skirtumai -senieji  imigrantai  buvo dau-
gausia   kairit!ju   pazitirl2.   Simpatizavo   TSRS,   rei§ke   pagarb?   dide-
liam   jos   indeliui   i   pergale   pries   fa5istine   Vokietij?,   netikejo   DP
imigrantu  antitarybiniais  stereotipais,  ju  pazitiras  daznai  vadindavo
fa§istinemis.  Ideologiniai  amziaus,  kulttiros  vertybing  suvokimo  ir  po-
litiniu  idealt2  skirtumai,  matyt,  paskatino  steigti  atskirus  klubus,  or-
ganizacijas,   parapijas.   Zinoma,   tai   nauji   lietuviu   i§eivijos   istorijos
faktai,  ta6iau  kitu  etnining  gruping  istorijoje  pana5iu  analogiju  yra  ir
daugiau,  net  ir  I.§  Berokai  ankstyvesnio  imigracijos  laikotarpio 8.i-I-

7  Seller   M.   To   Seek   America:   A   History   of   Ethnic   Life   in   the    United
States.  Englewood,  NJ,   1977.
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Po  30  in.   gyvenimo   Kanadoje,  nurodo  autore,  imigrantai   neasl-
miliavosi,  kaip   imigrantu  iki   1915  ir   1919-1940  in.  kartos.   DP   at-
vyko   i  5ali   su   tvirta   nacionaline   savimone.   Ta€iau   trys   de5imtme-
€iai  juos  gerokai  „pel-dirbo":   daugeli:  DP  .Kanadoj?  jau  gyvena  il-
giau,  negu  pries  tai   gyveno   Lietuvoje,  .priprato   prie  vietos   salygu
ir  asimiliavosi  tik  i§   dalies~ ekonomineje,   psichologineje   ir  kulttl-
rineje  srityse.  Tai   daryti  verte  ir  gyvenimo  salygos,  vietinis  nacio-
nalizmas  (tiesa,  laikui  begant,  pozitlr.is  i  imigrantus  Kanadoje,  vyks-
tant  anglng  ir  pranctlzng  etninei   koval,   gerokai  pasikeite  kitng  etnining
grupiu  naudai).   Dauguma   i§  200  autores   apklaustuju  vadina   save
Kanados  lietuviais,  bet  ne kanadie6iais.

M.   Danyte   pastebi,   jog   daugelis   lietuviu   vykg   i   Kanada,   tike-
damiesi  netrukus  persikelti  i  JAV,  kur  buvo  dauglau  gausesniu  lie-yo.

tduaTigikjoAfyn]!S'vegn]rm]£:ubasT:o5i%uLeppariiymvtet:1:S,¥:sna#e:donseTiifaaa[sJ,¥
...,,

®

s?1ygos   gerokai   artimesnes   Europos   salygoms. (p.   312-314.).
Kita   karta   (DP   vaikai)   jau   patiria   tiesiogine   qsimiliacija.   Ma-

Zose  kolonijose   (pvz.,  Vinipege)   beveik  visos  lietuving  santuokos  yra
mi§rios,   didesnese  mi§rias  3eimas  kuria   api.e.500/o   Kanados  lietuvlu
jaunimo   (p.  319).  Kaip  ir  JAV,  vis  labiau  }slgali   anglu  kalba,  i§ei-
viu  visuomenes  veikejai   pesimistiskai  Zitlri   i  etnines   savimones  .i5-
1aikyma,   jiems   belieka   guostis,   kad   kalbos   praradimas   dar   nera
visiskos  asimiliacijos  irodymas -lieka  vidinis  nusistatymas,   papro-
€iai,  tradicijos.

Medziaga   destoma   chronologi§kai:   pirmame   skyriuje   apzvelgta
Lietuvos  padetis  Antrojo  pasaulinio  karo  metais,  dalies  lietuviu  atsi-
dtirimas  Vokietijoje   1944-1945  in.,  DP   stovyklu  isteigimas.  Antra-
me  skyriuje  aptariama  Kanados  imigracille  politika  ir  ko.ntr.aktu  sT-
darymas   darbui   miskuose,  kasyklose,   aptarnavimo   sferoje  ir  Zemes
tlkio   darbuose.   Tre€iame   skyriuje   dauglau   vietos   skiriama   isigyve-
nimui,   specialistng    (profesionalng):   menininkng,   bazny6ios   reikalams.
Chronologinis  destymas  §iuo  atveju  visiskai  tiko.

Kaip   ir  kiekvienas   mokslinis   darpas,   aptariama   studija   turi   ne-
maza  pliusu  ir  minusu.  Prie  pastaruju  reiketu  pr-iskirti  tai,  jog  au-
tore  stokoja   statistikos.  Zinoma,  surinkti  ja  apie  etnine  grupe,   so-
cialine   strukttira   (ypa6   apie   DP   1950-1960   in.)   nelengva,   ta6iau
ir  tie  pabiri  duomenys  galejo  btiti  aptarti  atskirame  skyrelyje  ir  kri-
ti§kai  ivertinti.  Pasigendama  ir  konkretesniu  duomenu  apie  atvyks-
stan€ius   DP~kas   jie   buvo   Lietuvoje?   Jeigu   tokios   informacijos
Kanados   imigracijos   tarnybos   ir   nekaupe,   autorei   derejo   pazym.eti
nurodant   knygos   §altinius   ir,   beje,   smulkiau.  aptarti,   kokiais   prln-
cipais  ji  parinko  i  anketos  klausimus  atsakiuslus  Zmones.

Nepaisant  pazymetu   trtikumu,   M.   Danytes   knyga,   kaip   pirmoji
tokia  studija   apie  pokarini  lietuving  imigracijos   srauta,  uzima   svar-
bi?   viet?   Siaures   Amerikos   lietuviq   i§eivijos   istorijos   tyrinejimu9-
se.  Ja   autore  parode  pavyzdi  JAV  lietuviu  kilmes  ]aunimui,  jog  ir

su  jais:  ®opH6epr    K.     EBpeficKafl   9MHrpal|Hfl:    onHTna  imigracijos  grafa  kartu  su  jais: a o p H o e p r    r\.
cTaTIICTHqecKoro  HccJleAOBaHHfl.   KIIeB,   1908.   C.   12-13.
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lietuvi5ka   imigracijos   istorijos   mozaikos   detale   yra   ne   tik   btitina
visam  etniniam  JAV  ar  Kanados   gyvenimo  margumynui  nu§viesti,
bet  ir  galima.  Tereikia  geru  nort2,  juodo  darbo  ir  tarn  tikru  pastangu
i5plesti    Zinojim?    apie..gerokai    didesni    lietuving    i§eiving    briri    stam-
biausioje jng  koncentracijos  §alyje -JAV.

Alfonsas   E i d i n t a s


