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MOKSLINI0  GYVENIM0  KRONIKA

SVARBIAUSI  1994  M.  LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTO
MOKSLINES  IR MOKSLINES  ORGANIZACINES  VEIKLOS

REZULTATAI

1994 in. Lietuvos istorijos instituto mokslininkai vykde  16 mokslo tyrimo
programu, i§ kuriu §iais metais baige 7 programas, iteike spaudai apie 130 au-
toriniu lanky rankra§6iu.

Baigtos programos :
„Lietuvos   istorijos  metra§tis,   1994  metai".  Programos  vadovas

prof. habil. dr. V. Merkys, spaudai parenge R. Strazddnaite. Parengtas eilinis
daugiau kaip 20 autoriu t?stinio leidinio tomas (apie 25 a. 1.).

„8 altu  gen6iu  istorij a" . Programos vadove habil. dr. R. Rimantiene.
Parengta habil. dr. L. Vaitkunskienes monografija „Pagrybis. Senu].u Zemai6iu
kulthros paminklas". Joje autore i§analizavo bemaz per 15 metu sukaupta ar-
cheologiniu kasinejimu medziaga, pateike i§samia I thkst. vidurio materialines
irdvasineskulthrospanorama,daugiausiademesioskirdamaetnines,socialines
bei dvasines kulthros klausimans. Taip pat parengta habil. dr. R. RImantienes
studija „Vakaru baltu gentys akmens amziuje", kurioje apibendrinta 10 metu
§ventosios 4-osios ir 6-osios gyvenvie6iu tyrinejimu mediiaga. Joje keliami
Narvos kulthros susidarymo ir i§nykimo klausimai ir ypa5 jos perejimas i nauj a
dkin? faz? -gamybini dki. Palie6iami ir etniniai baltu substrato klausimai.

„Lietuvos  valdymas  ir  visuomene  XVI-XIX  a.:  politiniai,
teisiniai,  religiniai,  administraciniai  aspektai". Programosva-
dovas dr. Z. Kiaupa.

Parengta dr. I. Luk§aites „Lietuvos reformacijos istorija Xvl a.`` Tai glausta
reformacij os istorij os sinteze, parasiyta specialiai vokie6iu skaitytoj.ui, ver6iama
i vokie6iu kalba ir bus spausdinama uzsienyje. Joje autore nagrineja reforma-
cijos brendimo priezastis Lietuvoje, ra§o apie pirmuosius liuteronus, valdovu
pozidri i §ia Bazny6ia, taip pat antrosios reformacijos bangos 5-8-ojo de§imt-
me6iais ypatumus, Reformatu bazny6ios susiformavima bei reformacijos po-
veiki mdsu krarito intelektualiLu.u jegu ugdymui.
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„LDK  valstybines  kilmes  istorijos  §altiniai". Programos vado-
vas dr. A. Baliulis. Spaudai parengta (A. Baliulio) Lietuvos Metrikos 564-oji
knyga. Apimtis  17 a.1.

„Etnokultdriniai  santykiai  ir pilietines  savimones  formavi-
masis  Lietuvoje  (XVIII  a.  pabaiga -XIX  a.)". Programosvadovas
habil. dr. E. Aleksandravi6ius.

I§tirti itin svarbds Lietuvos etnokulthriniu santykiu raidos klausimai, 1em?
savitamdsuvisuomenesmodemejimokelia.Tyrinetasprovinciniopatriotirmo
nuostatu santykis su lietuviLz tautinio judej imo kulthriniais aspektais. Nagrineta
istorines savimones XIX a. viduryje specifika Lietuvoje, romantizmo principai
ir ju pletra to meto pilietineje visuomeneje Teodoro Narbuto pavyzdiiu. Ty-
rinetos Lietuvos totoriu, kaip sudetines XLX a. visuomenes dalies, savitos et-
nines bendrijos, kartu ir padeties, ir raidos ypatybes.

„Konfesines  inteligentijos  ugdymas  Lietuvoje  XIX  amziu-
j e `` . Programos vadove dr. A. Pra§mantaite.

I§analizuota lietuviu kataliku dvasininku rengimas Vilniaus Romos kataliku
dvasinejeakademijoje.I§tirtasvilniausvyriausiosiosseminarijos,kaip§vie6ia-
mojoamziausrei§kinio,unikalumas,kuriosvarbidalisbuvogamtosmoksludis-
cipling ivedimas i kataliki§kosios dvasininkijos rengimo programas, i§tirtos se-
minarijos alumnu studijos bei §iu studiju poveikis ju lituanistinei veiklai atei-
tyje. Nagrinetas vyskupo J. A. Giedrai6io (1754-1838) vaidmuo Zemai6iu li-
tuanistiniamesay.ddyje,atskleistiikitolnezinomijokulthrinesveiklosaspektai.
I§analizuota J. A. Pabrezos, kaip liaudies §vietejo, veikla, nagrinejant visuome-
ninius, teises, medicinos, pedagogikos klausimus, i§sakytus jo pamoksluose.

„Etnine  kultdra tautinio  atgimimo  laikotarpiu``. Programosva-
dove habil. dr. R. Merkiene.

I§nagrinetosikiL¥iolLietuvosetnografmejeliterathrojebeveiknetirtossritys:
Zvejyba, odminystes ir kailiadirbystes amatai, maldnai ir maldnininkyste, Lie-
tuvosbajoruirlietuviutautiniaidrabuziai.Remiantisnaujaislaukotyrimais,ne-
skelbta rankra§tine medziaga ir kitais §altiniais, nagrineta, kokias pasekmes lie-
tuviu ir Lietuvoje gyvenan6iu kitatautiu savimonei, savirai§kai, dkinei veiklai
nathralios  ir prievartines kulthrines dezintegracijos  salygomis turejo etnine
kulthra  bei  polietnine  aplinka.  Nustatytos  enkulthrizacijos  pasekmes  §iose
plotmese:  1) kaimi§koje, amatininku, bajong ir inteligentu aplinkoje; 2) 1ietu-
vi§koje ir polietnineje aplinkoje; 3) dkin6je veikloje ir asmens socialini bei tau-
tini identiteta i§rei§kian6iu ideju lygmenyje.

Archeologijos  skyriaus bendradarbiai tyrinejo  10 archeologijos paminklu
Lietuvoje.

R.  Jarockis  dalyvavo  ankstyvojo  gelezies  amziaus  kelti§ko kapinyno ka-
sinej. imuose Glauburge prie Btidingeno (Vokietij a).
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Etnografij os skyriaus bendradarbiai vadovavo ekspedicij oms 24 Lietuvos ra-
jonuose, uzrasie 730 lapu pasakojimu, ulpilde 400 anketu.

Instituto bendradarbiai i§leido 5 monografijas, 6 dokumentu bei istorijos §al-
tiniu,  5  straipsniu rinkinius, paskelbe  142 mokslinius straipsnius Lietuvos ir
uzsienio prestiziniuose leidiniuose.

1994 in. institutas suorganizavo 6 konferencijas: balandzio 22 d. -„1794 in.
sukilimo Lietuvoje" paminejima (kartu su Lietuvos mokslininku rdmais), ba-
1andzio 25-30 d. -taxptautin? konferencija Nidoje „Baltai ir jL| kaimynai Bal-
tijos jdros regione (800-1200 metai) (kartu su Klaipedos universitetu), geguzes
6  d.  - konferencija,  skirta  lietuviu  spaudos  atgavimo  90-osioms  metinems
pazymeti,  gegules  19  d.  - Kemaveje  archeologu  ataskaitin?  konferencija,
birzelio 24 d. - seminara Lietuvos ir Baltarusijos santykiams aptarti, spalio
14d.-konferencija``VilniauskraritosugrizimasLietuvai-1ietuviutautoskovos
rezultatas" (kartu su Regioniniu problemu ir tautiniu mazumu departamentu,
Lietuviu kalbos ir Filosofijos, sociologijos ir teises institutais). Instituto moks-
1ininkai perskaite 92 prane§imus mokslinese konferencijose, i§ kuriu 27 -
uzsienyje.

Institutas palaike mokslinius ry§ius su uzsienio mokslo institutais bei auk§to-
siomis mokyklomis. Pagal tiesioginiu ry§iu pasikeitimo programa su kitu §aliu
Moksluakademijomis,taippatasmeni§kaipasirdpin?stipendijomis,Didiiojoje
Britanijoje dirbo dr. A. PraL€mantaite, Lenkijos archyvuose -dr. T. Baira{iaus-
kaite, dr. A. Prarimantaite, dr. J. Kiaupiene, Rusijos dokumentu saugyklose -
dr. L. Kazlauskiene, A. Anu§auskas, Var§uvoje vasaros mokykloje savo Zinias
gilino dr. E. Motieka, dr. R. Lopata, Budapve§te ir Prahoje su atsakomaisiais vi-
zitais lankesi habil. dr. R. Merkiene ir dr. C. Laurinavi6ius.

Mainais institute dirbo ir stazavosi 8 uzsienio mokslininkai.
1994 in. sausio I d. institute dirbo 129 etatiniai darbuotojai: 48 mokslininkai,

i5jul0habilituotudaktaruir38daktarai.Habilituotodaktarodisertacijaapgyne
1, daktaro disertacijas -2 moksliniai bendradarbiai.

Institutas palaiko glaudiius ry§ius su auk§tosiomis mokyklomis, pirmiausia
su Vytauto Didiiojo universitetu. Universitete desto habil. dr. E. Aleksandra-
vi6ius, habil. dr. R. Merkiene, dr. J. RIaupiene, dr. Z. Kiaupa, dr. R. Lopata, dr.
P. Kalnius, dr. R. Guzevi6idte. Taptautviniu santykiu ir politologijos institute
bei Vytauto Didiiojo universitete - dr. C. Laurinavi6ius, dr. V. Sirutavi6ius ir
dr. R. Lopata. Vilniaus universitete skaito kursus prof. habil. dr. E. Gudavi6ius,
dr. Z. Kiaupa, dr. a. Laurinavi6ius, dr. E. Rim§a, habil. dr. V. Milius, dr.
A. Liekis, Klaipedos universitete -dr. J. Kiaupiene. Instituto mokslininkai yra
15  doktoranthros komitetu pirmininkai  arba ju nariai.  Bendroje  su Vytauto
Didziojo universitetu doktoranthroje mokosi ir rengia disertacijas 20 dokto-
rantu.
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Nuo  1994 in. kovo  1 d. instituto moksline sekretore paskirta dr. S. Urba-
navi6iene.

S. U r b a n a v i 6 i e n e

Konferencijos,    pasitarimai,    simpoziumai

TARPTAUTINIS ETNOGRAFU SIMPOZIUMAS SANKT PETERBURGE

1994 in. vasario 22-23 d. Rusijos mokslu akademijos Antropologijos ir et-
nografijos  muziejus  San]ct Peterburge  suorganizavo  taptautini  simpoziuma
„Valstie6iukiemoeqografija".JamedalyvavoBaltarusijos,Karelijos,Latvijos,
Lietuvos,Rusijosirsvedijosetnografuatstovai.I§ulsienioskaitlingiausiabuvo
lietuviudelegacija.DviemnumatytiemssimpoziumodalyviamsestamsRusijos
ambasada Taline nedave vizu del taxpvalstybiniu teritoriniu gin6u.

Buvo perskaitytas 21 prane`¥imas. |Zanginiame praneL§ime muziejaus direk-
torius  A.   Mylnikovas   pasake,  kad  Sis  regioninis  simpoziumas  skirtas
kra.€tams, esantiems prie Baltijos jtlros, paminejo, kad muziejuje numatomas 7
metu projektas „Verslai Rusijos §iaures vakaruose ir gretimuose krarituose", be
to,  kad  galvojama  isteigti  Baltu  etnografijos  skyriu.  Lietuviu  skaityti  pra-
ne§imai: habil.  dr.  V.  Miliaus  -„Vakaru Lietuvos vandens maltlnai",
A.  Stravinsko -„Lietuvoskalves",E.  J.  Morkbno -„Vejomalinuvie-
ta sodyboje", dr. L.  Pi§kinaites-Kazlauskienes -„Bitininkystes vaid-

pruoformuojantlietuviuvalstie6iumentaliteta",dr.R.Guzevi6ibtes-„Ba-
jorumadositakalietuviuvalstie6iuaprangai",V.Tumeno-„Lietuviujuostu
omamento stilistika".

Simpoziumo proga muziejuj.e buvo surengta nedidele esti`iku, latvi§ku, lie-
tuvi§ky ir suomi§ky eksponatt| parodele, ekskursija po ekspozicij a.

Simpoziumo prane§imus numatoma i§1eisti atskiru leidiniu.

V. M i 1 i u s

LIETUVOSAUKSTUJUMOKYKLUARCHEOLOGUKONFERENCIJA

1?94m.kovo30d.Vilniausuniversiteto(toliau-VU)Istorijosfakulteteivy-
ko plrmoji Lietuvos auk!ituju mokyklu archeologu konferencija, skirta 1993 in.
vasaros archeologiniu ekspediciju rezultatams aptarti. Ja suorganizavo VU Ar-
cheologijos katedra ir Lietuvos archeologijos draugija.
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Konferencija izanginiu Zodziu pradejo VU Istorijos fakulteto dekanas doc.
A. Bumblauskas ir Archeologijos katedros vedejasv prof. M. Michelbeltas. Per-
skaityti 9 prane§imai: T.  O strausko  (VU) -„Saltalitln6s akmens amziaus
gyvenvietes tyrinejimai 1993 metais", A .  Merkevi6iaus (VU) -„Stanai6iu
kapinyno tyrinejimai", doc. A .  L u c h t a n o (VU) -„Kemaves ekspedicijai -
15  metu``,  A.Astrausko   (VU)  -„Pilkapiai   Marveleje",   M.    Ber-
ta§iaus  (Kauno  PRPI)  -„Zirgu kapai Marveleje", doc. V.   Zulkaus
(Klaipedos universitetas) - „Palangos Birutes kalno senosios gyvenvietes ty-
rinejimo rezultatai``, A .  M a 1 o n a i 6 i o  (Pedagoginis universitetas) -„Daug-
1aukio alkavietes tyrinejimai", A .  A s a d au s ko (Pedagoginis universitetas) -
„Viduriniojo  gelezies  amziaus  paminklu  paie§kos  Dauglaukio  apylinkese",
prof. M .  Michelberto (VU) -„Paalksniu pilkapynas``.

Prane§ejai gavo nemazai klausimu. Diskusijose kalbejo dr. A. Girininkas ir
prof. M. Michelbeftas.

Konferencij os prane§imai bus i§1eisti atskini leidiniu.
A. M e r k e v i 6 i u s

JO DARBAI LIKO MUMS

1994 in. balandiio 7 d. i Lietuvos istorijos institute susirinko prof. habil. dr.
Leono Mulevi6iaus buve bendradarbiai, draugai, auk3itu.i mokyklu mokslinin-
kai. Apsilanke ir dulcte Jolita Mulevi6iute-Paulauskiene.

Susirinkima atidar?s Lietuvos Didziosios Kunigaifetystes istorij os skyriaus
vedejas dr. Z .  Ki aup a pazymejo, kad §io susirinkimo tikslas -pagerbti pries
metus mirusio Zymaus ir talentingo istoriko L. Mulevi6iaus atminima ir pirma
karta apibendrinti bei ivertinti jo mokslini palikima, pla6iau atskleisti jo asme-
nybe.

Prane§imaapieL.Mulevi6iausmokslin?veiklapadaieLietuvosistorijosins-
tituto direktorius prof. habil. dr. A.Tyla. Supazindin?s su L. Mulevi5iaus
biografij a, peiejo prie trumpos L. Mulevi6iaus darbu apzvalgos, pabiezdamas,
kad pirmiausia su L. Mulevi6iaus tirtuju darbu problematika noris supazindinti
susirinkusiusjaunuosiusmokslininkus,paskatintijuost?stiirgilintijodarba.
A.Tylai§skyre§iasL.Mulevi6iausmoksliniodarbokryptis:1)XIXa.antrosios
puses valstie6iu istorija, 2) tautinio atgimimo ir i§sivadavimo judejimas, 3) is-
torijos mokslo metodika, 4) feodalizmo ir kapitalizmo laikotaxpiu istorijos ter-
minija,  5) dokumentu publikavimas. Daugiausia demesio L. Mulevi6ius yra
skyr?s agrariniams santykiams XIX a. antrojoje puseje tyrineti. Visi, kas asme-
ni§kai pazinojo L. Mulevi6iu arba kas domejosi juo kaip istoriku, -kalbejo
A. Tyla, -gerai Zino, kadjis buvo agrarines istorijos aukiito lygio profesionalas
specialistas.Jointeresucentrebuvovalstie6iaikaipvisuomenessluoksnis,kuris
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legaliomis ir nelegaliomis formomis sprende savo materialines ir kulthrines
bdties galimybes feodalines nuosavybes irimo ir privatines nuosavybes atsira-
dimo ir i§augimo aplinkybemis. L. Mulevi6ius savo darbuose parode, kad vals-
tie6iai gyne teises i statusa, kuris uztikrintu jiems ekonomini pagrinda dkinei
veiklai ir egzistencijai. Tokia Lietuvos valstie6iu pozicija buvo labai svarbi vi-
sos tautos likimui, jos politinei nuostatai Rusijos valdzios atzvilgiu. Studijoje
apie Lietuvos valstie6iu judejima 1864-1904 in. L. Mulevi6ius pabreze vals-
tie6iujudejimostipruvisuomeninipoveik±,kurionegalimatyrinetiatsietainuo
caro valdzios agrarines politikos, o ypa6 nuo 1861 in. bei kitu reformu. Vals-
tie6iukovaprie§feodalinesliekanas-taikovaprie§dvarininkusircarovaldiia,
pirmiausia-vietosadministracija.Prane§6jaspasteb6jo,jogL.Mulevi6iuslyg
irnebuvotuoikigaloisitikin?s,nesprie§inimosiRusijosvietineiadministracijai
nelaiketautinioi§sivadavimopasirei.§kimu.Kolektyvinesmonografijos„Lietu-
viunacionalinioi§sivadavimojudejimas``i§vadosejisatribojoskirtingastaikaus
prie§inimosikryptis,teigdamas,kadnorsvalstie6iaiisitraukeinacionalinioi§si-
vadavimo judejima, ta6iau agrarinis jud6jimas nesusiliejo su juo - agrarinio ir
nacionaliniojudejimotikslaiirnetvadovaiskyresi.Prane§ejasi§ry§kinoirkita
svarbia L. Mulevi6iaus tyrinejimo i§vada - apie valstie5iu savimones santyki
su 1861 in. bei kitomis agrarinemis reformomis irju reikalavimus del Zemes.
Kurdamipriva6iazemesnuosavyb?,valstie5iaisiekegautivisasz6mesirnaud-
menas, ypa6 ganyklas ir mi§kus, kuriais naudojosi iki reformu. Kova del Zemes
buvo bddinga Lietuvos kaime, kur buvo tradicinis kieminis Zemes valdymas.
Prane§ejas atkreipe demesi i L. Mulevi6iaus sukurta, remiantis archyvy duo-
menimis, autenti§ka valstie6iu pasiprie§inimo tyrimo metodika, kuri parodo,
kokiu mastu buvo suformuluotos valstie6iu judejimo tyrimo i§vados.

Be agrarines istorijos, L. Mulevi6iu domino ir tautinio atgimimo bei i§siva-
davimo i§ Rusijos priespaudos tematika. Monografijoje „Lietuviu nacionalinio
i§sivadavimojudejimas(ligiv1904m.)``jisnagrinejolietuviutautinioatgimimo
jegu strukthros problemas. Siame darbe jis teigia, kad lietuviu tauta socialinio
bei nacionalinio atgimimo laikotapiu buvo nepilnos socialines strukthros, nes
bajorija buvo sulenkejusi. Beje, kaip nurode prane§ejas, lietuviu istorineje lite-
rathroje yra ir kita nuomone.

Paskutiniajamepaskelbtamedarbe„RTaziuskerdynes"(1993)L.Mulevi6ius
pateikeskaitytojuiKraziuskerdyniui§kalbiasparalelessusovietuarmijossker-
dynemis Vilniuje 1991 in. sausio 13 d. Nors abu kartus pries beginklius Zmones
laimejo kariuomene, ta6iau del pla6iai po pasauli nuskambejusio garso apie
Zveri§ka susidorojima valdzia tuiejo keisti savo politika: po Kraziu skerdyniu
Rusija liovesi uzdarineti bazny6ias, o po Sausio 13-osios Sovietu Sa).unga ne-
bedriso ginklu slopinti lietuviu tautos paskelbta Lietuvos nepriklausomyb?.
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Be to, prane§ejas primine dar viena L. Mulevi6iaus darbu bara: jis tyle feo-
dalizmo ir kapitalizmo laikotarpiu istorijos terminija ir savo §ios srities darbus
skelbe mokslineje ir populiariojoje spaudoje.

L.  Mulevi5iaus mokslo  darbu  apzvalga A.  Tyla ulbaige jo  studijos  apie
„Au§ra`` apibendrinimu, kurioje, prane§ejo nuomone, jis iprasmino ir savo gy-
venimo misija: „Istorija ris6iai teisia nusikaltusius jai, smerkia atzagareivius,
kriti§kai samprotauja apie nepritapusius prie jos Zengimo pirmyn ir saugo gar-
binga atminima tu, kurie veike istorijos pazangos vardan".

Vilniaus universiteto prof. habil. dr. M .  J u € a s kalbejo, jog jiedu su L. Mu-
1evi6iumi buvo pazistami nuo 1946 in. -i§ Kauno universiteto studiju laiku, t.y.
beveik 50 metu. Ta pazintis jam davusi nepaprastai nuo§irdu ir i§tikima drauga.
Judvieju draugyste rei§kesi tiek moksliniame darbe, tiek asmeniniame gyveni-
me.Pokariometaisjiepes6iomisi§vaik§6iojebeveikvisaLietuva,aplank?dau-
gelivietoviu-buvusiudvarvie6iuirpiliu,tolimesneseturistinesekelionesesu-
sipazin? su didziaisiais Sovietu Sajungos miestais: Maskva, Leningradu, Kije-
vu, Mins]ou ir kt. M. Ju6as pabreze, kad L. Mulevi6ius beveik visa savo aktyvuji
gyvenimaskyremoksliniamdarbui,pimiausiaXIXa.antrosiospusesagrarinei
problematikai. Jis tyre kapitalizmo genez?, nagrinejo pramoninio perversmo
prielaidas.DraugesuA.Gaigalaitera§eapieservitutusirbendruomenin?Zem?,
laisvujL| Zmoniu, turejusiL| i§sipirkti gem? rinkos kaina, vargana dalia. Jo tirti
darbaipagristigausiaisarchyvu§altiniais,sukuriaissusipazinovilniuje,Kaune,
Maskvoje,Leningrade.Stebinojonepaprastasdarb§tumas,atsakomybeulkiek-
viena istorini fakta, ivyki ar teigini. Nuo  1960 in. jis labai aktyviai dalyvavo
R)rfu} Europos agrarines istorij os simpoziumuose, konferencij ose, pasitarimuo-
se, turej.o tarp agrarininku dideli autoriteta. Jo patarimais ir paskelbtais darbais
naudojasinetikLietuvos,betirkiturespublikuistorijostyrinetojaiagrarininkai.
L. Mulevi6ius turej?s gausyb? kerybiniu ideju, kuriu, deja, ankstyva mirtis ne-
1eido realizuoti. Nuo  1969 in.  L. Mulevi6ius deste Vilniaus universitete,
1984 in. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Prie M. Ju6o pagarbaus pasisakymo apie L. Mulevi6iu prisijunge ir dr.
I.   Luk§aite.  Su L. Mulevi6iumi jai teko artimai bendradarbiauti nuo
1985 in., kai jis buvo paskirtas Lietuvos Didiiosios Kunigaifeitystes istorijos
skyriaus vadovu. Tai buvo, anot I. Luk±iaites, dvasinio komforto, kuri sukdie
absoliutus vadovo saziningumas, atsakomybe ul skyriaus Zmones, ju darba ir
ateiti, metai. Skyriaus vadovui ripej? viskas: ,*a ir kaip mes dirbome, mdsu
samprotavimai apie darba ir jo galutinis rezultatas. Galejome, jei tik panorejo-
me,  pasidalyti  su vadovu mintimis, pasitikrinti  savo  i§vadas bei  galvosena.
Kiekvienas bet kada galejo rasti dvasin? ir dalykin? parama. Per tuos metus
graziai deiejo atida kiekvieno mokslininko interesams, bendro darbo sustyga-
vimui, realaus pajegumo ivertinimui, savaranki§kumo skatinimui." L. Mule-
vi6iui vadovaujant, i§augo miestu tyrimu grupe, buvo parengtos dvi Lietuvos

288



miestuistorijos§altiniuknygos(1988irl992),savivaldiiumiestuaktai(1991;
sudare A. Tyla), savo tyrimus ir katalogo apie Vilniaus akademijos spaustuv?
tre6iaja  dalimi  papilde  I.  Petrauskiene,  E.  Gudavi6ius  i§1eido  monografija
„Kryziaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a.`` (1989). Per tuos metus skyriuje
keli asmenys apgyne disertacijas. „Kad skyrius tick nuveike, pirmiausia leme

yadovo pozicija: jis buvo geriausia prasme pilietiL€kas, nors ta jo bddo savybe
Jam daug sveikatos kainavo ir visai ateme i§jo laisvalaiki. Prof. L. Mulevi6iaus
parama, geranori§kuma, didziausia palankuma jaute visi bendradarbiai ir yra
Jam ul tai dekingi. Bddamas labai valingas, atkaklus ir principingas inogus,
jisdaugdaugiaugerosuteikemums,negumesjam.Toksatsiminimas,-pasake
baigdama1.Luk§aite,-1iekaapieinogu,sukuriuotiekmetubuvomedrauge``.

BuVIsiskyriausmokslinebendradarbedr.I.PetrauskieneL.Mulevi6iu
artimiaupazinodirbdamadvejusmetusvienamekabinete.Tuometjira§ediser-
tacija ir vadovas buv?s jai geras patarejas ir mokytojas. Tai buvo, -kalbejo
I. Petrauskiene, -dideles erudicijos, plataus mastymo Zmogus. Kaip skyriaus
vadovasneprimesdav?ssavovalios,otiktrumpais,truputiironi§kaisklausimais
ar patarimais nukreipdaves gilesniems problemu apmastymams. I. Petrauskie-
nei jau iL¥ejus i pensija, asmeni§kai telefonu pakviesdav?s ja i posedzius ir su-
sirinkimus. Labai diiaug?sis del atgautos Lietuvos nepriklausomybes.  Siam
auk§tosmoralesbegalosaziningamirtauriamZmoguijiyradekingaulnuoL€ir-
duma, gera Zodi, demesi ir pagalba.

Etnografijos skyriaus habil. dr. V.  M i I i u s prisimine sunkius ir sudetingus
L. Mulevi6iui pokario metus, nes jam, siekian6iam baigti auk§tay.i moksla, di-
deliuklid6iusudaresocialinekilme.JisturejoeitidirbtiiRespublikin?turizmo
stoti.Teni§mokofotografuotiirfotografijatapojohobiu.Vadovautiskyriuijam
taippatbuvonelengva,nessusiddresuzmonemisindividualistais,ta6iausujais
greit rades bendra kalba. I save jis meg?s Zidreti tarsi i§ §alies, su pasiaipele.
JamtekorecenzuotikaikuriuosEtnografijosskyriausdarbus.Jorecenzijosbuvo
kruop§6iaibeiripestingaipara§ytos.Dirbonepaisydamasdarbovalandu,pagal
reikala, irjo kabinete §viesa ilgai negesdavo.

Atsiminimasapieprof.L.Mulevi6iu-pasakedr.R.Miknys,-yragyvas
daugeliojipazinojusiuzmoniu§irdyse.Jamprof.L.Mulevi6iusbuvonetikmo-
kytojas, bet ir vyresnysis dra¥gas. Su profesoriumi jam teko artimai bendradar-
biauti dvejus metus, ra§ant „Siauliu miesto istorija (iki 1940 in.)``, kurios atsa-
komuojuredaktoriumibuvoL.Mulevi6ius.Jisnegalispamir§tito,kadjam,jau-
namirdarnetur6jusiammoksliniodarbopatirties,profesoriuspatikejopara§yti
§i.osknygosVirVIskyrius,apiman6ius1795-1919metus.L.Mulevi6iusjira-
gin?sklaustito,kasneai§ku,netjeigutaibdtubuvespatskvailiausiasklausimas.
R. Miknys, remdamasis jo patarimais, igij?s darbo su istorijos `€altiniais, ar-
chyvymedziagosrinkimoirjosgrupavimobeiapibendrinimopatirti.Jambuve
malonu dirbti visa laika skatinant ir drasinant profesoriui. UZ padetus mokslo
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tiriamojo darbo metodikos pagrindus R. Miknys yra nepaprastai dekingas ir
jau6ias didiiul? pagarba Siam kilniam inogui.

Vilniauspedagoginiouniversitetoprof.dr.A.Gaiga1aitekalbejo,kadjai
su L. Mulevi6iumi kami teko nagrineti problema apie pobaudiiavinio kaimo ir
dvaro Zemiu ekonomini atskyrima, skirtiniu Zemiu i§pirka, t.y servitutu ir ben-
druomeniniu Zemiu likvidavima.Ta5iau darbas i§ tikruju buv?s sudetingesnis
negu pvradiioje manyta, todel buvo nuspr?sta suskirstyti ji i dvi savaranki§kas
dalis. Sio L. Mulevi6iaus darbo rezultatas -rotaprintu i§1eista knyga „Lietuvos
kaimoirdvarozemessantykiail861-1917metais"(1984).ToliauA.Gaigalaite
kalbejo apie L. Mulevi6iu kaip apie asmenyb?, intelektuala, kaip nepaprastai
sazininga Zmogu, kuris visuomet buvo pasireng?s kiekvienam padeti. I gyve-
nima jis Zidrej?s optimisti§kai, daug ateities plane, graziu sumanymu nespej?s
igyvendinti.Praradimasdidelis,-trumpaireziumavoA.Gaigalaite,-netekome
talentingo, nepaprastai darb§taus istoriko.

Dr.Z.Kiaupa,baigdamas§ipaminejima,pazymejo,kadL.Mulevi6iuspa-
liko dideli archyva -daugiau kaip 400 vienetu rankraL§6iu, apie 100 sasiuviniu
i§ra§u i§ Lietuvos ir Rusijos archyvu. Juos numatyta padeti i Lietuvos mokslu
akademijos bibliotekos Rankra§5iu skyriaus L. Mulevi6iaus fonda.

L. Mulevi6iaus dukte J .  M u 1 e v i 6 i a t e -P a u 1 a u s k i e n e pasake, jog vi-
sas jos tevo gyvenimas buvo vien darbas - 95%   viso jo laisvalaikio pasig-
1emfusi istorija ir tik 5% 1ik? §eimai. Ta6iau jis be galo mylej?s savo §eima,
vaikus, palaikes glaudiius ry§ius su giminemis. Ji padekojo visiems gausiai ap-
silankiusiems, atejusiep3s pagerbti §viesu jos tevo atminima.

Po minejimo vakare Sv. Mikalojaus bazny6ioje ul a. a. L. Mulevi6iaus vel?
buvo aukojamos §v. Mi§ios.

P. Z o s t a u t a i t e

ETNOLOGINIAI IR FOLKLORISTINIAI TYRINEJIMAI 1993 METAIS

1994m.balandiio21d.Vilniausuniversiteto(toliau-VU)Istorijosfakultete
ivyko konferencij a, skirta etnologiniams ir folkloristiniams tyrinej imams aptar-
ti. Ja surenge §io fakulteto lstorijos teorijos ir kulthros istorijos katedra bei VU
etnologij os ir folkloristikos studentu ir doktorantu draugija „EFA". Konferen-
cija pradejo lstorijos fakulteto dekanas ir lstorijos teorijos ir kulthros istorijos
katedrosvedejasdr.A.Bumblauskas,paminejesnaujaisukurtaetnologijos
specializacij a ir jos iniciatoriu ir kuratoriuvdr. V. Ciubrinska.

Buvo perskaityta 13 prane§imu. Dr. V. C i u b r i n s k a s supazindino su kon-
ferencij os programa ir perskaite prane§ima „Tautiniu mafumu etnografinio ty-
rinejimo patirtis ir perspektyvos ( 1993 in. etnografine ekspedicij a Bdtingeje)``.
Jis apzvelge tautiniu mazumu etnografiniu tyrimu istorij a Lietuvoje, pasidalijo
minetos ekspedicijos patirtimi, nusake metodologinius sunkumus. Filologijos
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£akultetolvk.stud.A.Liaudinskyte-Chaladauskienesupazindinosu
Sventosiosapylinkiukur§ininkutautosaka.Ekspedicijosmetujaipavykouzfik-
suoti nemazai latvi§ky ir lietuvi§ku dainu, nustatyti ju funkcini Zaura. J .  G ru -
dzinskaite(Vulstorijosfak.IIk.stud.)perskaitepranesima„Tradiciniuka-
1endoriniu papro6iu fiksacija Bdtinges apylinkese", daugiausia demesio skir-
dama  Kd6iu,  Uzgaveniu  bei  Joniniu  papro6iams.  V.  Tumenas  (Vytauto
Didziojo universitetas) parenge prane.¥ima „Juostos Vakaru Lietuvoje: savitu

papro6iu atradimas". Autorius papasakojo apie Klaipedos krais to gyventoju,
Sventosioskur§ininkuirlatviupapro6ius,susijusiussujuostomis.M.UZpe1-
k i s (VU Istovrijos fck. Ill k. stud.) perskaite prane§ima apie ivejybos tradicijas
ir papro6ius Sventosios apylinkese. Autorius akcentavo Zvejybos kaip gyveni-
mo bddo ypatumus.

Pirmosiosdaliespabaigoj.eZodissuteiktashabil.dr.A.Vy§niauskaitei,
kuri pasidziauge naujai sukurta specializacija, etnologijos ir folkloristikos stu-
dentuirdoktorantudraugija,konferencijostezemisirprogramele.Perpertrauka
konferencijos dalyviai ir sve6iai galejo susipazinti su ekspedicijos Bdtinges
apylinkese  metu  surinkta  apra§omap.a  mediiaga,  nuotraukomis,  breziniais,
pie§iniais, pazidreti R. Kavaliausko videofilma „Esam jdros dugna nulaiz?".

Antraja konferencijos dali pradejo VU Istorijos fakulteto doktorantas G. P o -
t a § e n k a prane§imu „Lietuvos sentikiai: lauko tyrimu aktualumas". Autorius
kalbejo apie .€ios konfesines mazumos kulthros poky6ius sekuliarizacijos pro-
ceso itakoje ir etnokulthrinio ju tyrinejimo aktualuma. R .  R e p § i e n e  (Lie-
tuviuliterathrosirtautosakosinstitutas)perskaiteprane§ima„Folklorinioteksto
autenti§kumoproblema,remiantislietuviuetnologinemissakmemis".V.Vait-
kevi6iaus(VUIstorijosfck.Ilk.stud.)prane§imas-„§iauresvakangLietu-
vos mitologiniai-sakraliniai kulthros paveldo objektai ir ju etnologinio-folklo-
ristinio tyrimo perspektyvos``. Remdamasis archeologine, istorine bei tautosa-
kine mediiaga, autorius pateike kompleksinio §ventvie6iu tyrimo metodo pa-
vyzdi. R. T r i in a k a s  (VU Istorijos fak. Ill k. stud.) perskaite prane§ima apie
liaudiesmedicinosfiksavimakeliuoseskirtinguoseLietuvosregionuose.Jispa-
1ygino  etnografin?  mediiaga,  surinkta  Anyk3i6iu,  Kupi§kio  rajonuose  bei
Dzdkijos nacionalinio parko teritorijoje. V. S t a r a i t e perskaite VU Istorijos
fakulteto111k.stud.K.KoZenevskosparengtapraneL€ima„Semenuirlai-
dotuviu papro6iu transformacijos Punsko ir Seinu kra§to lietuvi§kuose kaimuo-
se (1920-1990 in.)``. Prane§ima papilde punskietis VU Istorijos fakulteto 11 k.
stud.P.Vitkauskas.R.Liutkevi6ihtes(VUFilologijosfak.Ivk.stud.)
prane.iimas -„Kazimiera Bulzgiene -§iaures Lietuvos tautosakos pateikeja",
A. S i in o n i u k § t y t e s  (VU Istorijos fak. Ill k. stud.) - apie elgetas ir elgeta-
vima, panaudojant duomenis i§ 4 Lietuvos regionu.
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Konferencija ulbaige habil. dr. V. M i 1 i u s , pateikes pastabu ir papildymu
del §ventosios kra§to etnografiniu bei etnopsichologiniu tyrinejimu.

M. U Z p e 1 k i s

1794 M. SURILIMUI PANINETI

1994 in. balandzio 22 d. Lietuvos istorijos institute ivyko konferencija, skirta
1794 in. sukilimo 200 metu sukakeiai pamineti.

|Zanginiame Zodyje instituto direktorius prof. habil. dr. A. T y 1 a  1794 in. su-
kilima iveftino kaip paskutiniji Lenkijos ir Lietuvos valstybes bandyma apginti
savo nepriklausomyb?.  Ir nors  Sis bandymas nebuvo  sekmingas, bet turejo
didiiul?reifeim?tolesneiLietuvosistorijai,ikvepeXIXa.kovotoj.usprie§carini
junga.

R. J a s o  pranesime „1794 in. sukilimo reiksme Lietuvos istorijoje" ¢i per-
skaite dr. E. Meilus) apzvelgta XIX-XX a. 1enku istoriografija §iuo klausimu.
Nors lenku autoriai ir nagrineja 1794 in. ivykius Lietuvoje kaip Lenkijos suki-
limo dali, bet kai kurie i§ ju pripazista, kad lietuviu sukileliai sulaike 5 carines
armijos kolpusus (apie 30 000 kariu), kurie galejo bdti nedelsiant permesti i
Lenkijos teritorij a. Taigi Lietuvos sukileliu pastangomis atitolinta tragi§ka su-
kilimo atomazga. Apie §i sukilima lietuvi§kai ra§yta nedaug, o ir ne itin objek-
tyviai.Ciairvel„nusipelne``sovietiniaiistorikai.Antail955m.i§spausdintame
Lietuvos istorijos §altiniu 1 -ajame tome stengtasi sumenkinti 1794 in. sukilima,
suniekinti sukileliu tikslus. T. Kosciu§kos sukilimas -tai Lenkijos ir Lietuvos
valstybes karas su Rusija, ginant nepriklausomybe.

Dr. J .  T u in e 1 i s pazymejo tai, kas, jo manymu, sukilimo metu ivyko svar-
baus lietuviu tautai. Visu pirma, 1ietuviu kalba pirmakart tapo visuomenes kal-
ba, nes sukileliai ivede ja i vie§a).i ir politini gyvenima (atsi§aukimai, skelbimai
ir pan.). T. Kosciu§kos asmenybe tapo apgaubta pagarbos, apie ji pradeta kurti
legendos. Jos buvo dvejopo pobddzio: 1enkai ji laike vos ne §ventuoju, idealiu
pilie6iu, o 1ietuviu legenda pradeta kurti „apa6ioje``, todel 1ietuviu liaudies dai-
nose  T.  Kosciu§ka  i§kyla  kaip  kiekvienam  artimas  Zmogus.  Tokiu  dainu
ulra§yta daugiau kaip 10. Keletas ju yra originaliosios poezijbs kdriniai, veliau
tap? liaudies dainomis. Sukilimo poveikyje daug Lietuvos §viesuoliu pradejo
rariyti lietuvi§kai (J. Karpavi6ius, A. Klementas). Ir veliau ivairiu autoriu dar-
buose pasitaiko daug padriku ufuominu apie sukilima. 1847 in. mirus S. Dau-
kanto motinai, istorikas jos antkapyje uzra§e, kad irji dalyvavo 1794 in. su-
kilime -md§yje prie Liepojos veziojusi sukileliams maista. Tuomet S. Dau-
kantui nebuvo ne dveju metu. Lietuviu kalba apie sukilima para§yta apie 100
straipsniu. Pirmieji atspausdinti 1883 in. ,Aulroje``. M. Silvestraitis-Davainis
bande irodineti, kad T. Kosciu=ka buvo ne lenkas, o 1ietuvis. §ia tema daug
rasyta iki pat Antrojo pasaulinio karo, ypa6 JAV lietuviu spaudoje. Joje daug
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demesio skirta ir T. Kosciurikos veiklai Amerikoje. Dauguma tu tekstu nera la-
bai vertingi ir neturi i§liekamosios vertes.1§ pokario lietuviu i§eivijos istoriku
paminetinas K. Avizonio straipsnis apie T. Kosciu§ka lietuvi§koje Bostono
enciklopedijoje.1`€ Lietuvos istoriku didiiausi nuopelnai §ioje srityje priklauso
R. Jasui. Jau beveik tris de§imtme6ius jo straipsniai, nors spausdinti daugiausia
populiariojojeliterafuroje,pasiz)mibrandumu,juoseneratiemslaikamsiprasto
tu§6iazodziavimo.

Dr.R.Guzevi6idteperskaiteprane§ima„1794m.sukilimolaikubajoru
drabulis``, parode to meto gyventoju drabuliu, sukilimo vadu portretu.

Dr. Z. K i a u p o s prane§imas buvo skirtas Lietuvos miestie6iu dalyvavimui
sukilime.Norsneravisaiai§ku,kiekaktyviaimiestie6iaidalyvavosukilime,bet
ju atstovu bdta ir auk!i6iausioj.oje sukileliu valdzioje, ir apygardu komisijose.
Miestie5iai finansavo ginkluotes gamyba, dalyvavo Vilniaus miesto municipa-
lines gvardijos veikloje, gyne sostin?.

Dr. A. K a s p e r a v i 6 i u s  skaite prane§ima „Prancdzijos valstybininku, vi-
suomenesiristoriografijospozidrisiLenkijosirLietuvosvalstybespadalijimus
XVIII a. pabaigoje ivr XIX a. pirmojoje puseje". Prancdzijos „Rytu baljeras``
uzsienio politikoje (Svedija-Lenkijos ir Lietuvos valstybe-Turkija)  nuo seno
buvo nukreiptas daugiausia pries Austrija. Nuo XVIII a. §io ban.ero smaigalys
nukreipiamas daugiau pries Rusija. Prancdzija buvo palankiai nusiteikusi Len-
kijos ir Lietuvos valstybes atzvilgiu, bet tik kalbu lygyje. Nors T. Kosciu§ka
1793 in. ir gavo Prancdzijos garbes pilie6io varda, ta6iau tada jo viltys gauti
konkre6ia finansine ir karin? pagalba nei§sipilde. Pana§iai atsitiko ir 1794 in.
sukilimo metu -realios paramos i§ Prancdzijos nesulaukta. Mat 1794 in. pava-
sari Prancdzija buvo atsiddrusi sunkioje finansineje bdkleje. Antra vertus, ja-
kobinai nepasitikejo Lenkijos bajorija. Jakobinus nepalankiai nuteike daugelio
tadaprancdzijojebesilankiusiulenkuaristokratupozidrisirevoliucijosivykius.
Vargu ar tada tiesioginis Prancdzijos karinis isiki§imas buvo imanomas, ta6iau
nebuvo i§naudoti ir diplomatiniai kanalai. Po 1812 in. prolenki§ka propaganda
Prancdzijoj.e dar buvo panaudota ir 1853-1856 in. -per Krymo kara, bet tada
jau nezadeta atkurti Lenkija kaip valstyb?. Ta6iau §dkis „Tegyvuoja Lenkija!"
buvopopuliarusikipat1871m.ParyziausKomunos.A.Kasperavi6iusapzvelge
Lenkijos likimo problema ir didiiausiu XIX a. prancdzu istoriku J. Michelet'o
irL.Thiers'odarbuose.Pirmasisi§jukar§taisimpatizavoLenkijai,buvoartimas
A. Mickevi6iaus bi6iulis. Kalt? del Respublikos Zlugimo i§imtinai priskyre Ru-
sijai. Rusai net i md§i stodav? tik tada, kai turedav? kiekybin? persvara. J. Mi-
chelet'o manymu, valstybes, pasidalijusios Abieju Tautu Respublika, pa6ios
nebuvo normalios: Prdsija tai mozaika, Austrija -karikathra, Rusija -pabaisa.
Jos visos ir suzlugdiiusiosja. L. Thiers'as nejaute Respublikai simpatijos, buvo
jaigrei6iauabejingas.Betirjispripazino,kadl794-1795m.Prancdzijanebdtu
laimejusi,jeiprdsija,RusijairAustrijanebdtubuv?uzsiemusios§iosvalstybes
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1ikvidavimu. Prancdzijoje buta ir kur kas skepti§kesniu nuomoniu. (Zinomas
A. Lamartine'o teiginys, kad Lenkijos ir Lietuvos valstybe -tai Azija, perkelta
i Europe.) Ta6iau Prancdzija niekada netn]kde lenku emigrantu veiklos.

Diskusijose kalbejes J. Tumelis papasckojo apie pana§ia konferencija, ivy-
kusia Var§uvoje, kurioje jis dalyvavo, ir kad Lenkijoje  1994 in. Siam ivykiui
skirtoskonferencijosivykskiekvienamedidesniamemieste.Paminejesidomes-
nius Var§uvos konferencijos prane§imus, prelegentas pazymejo, kad 1794 in.
sukilimo atzvilgiu lenku istorikai pasidalij? i tris grupes: a) tradicionalistus, te-
beidealizuojan6ius ir  1794 in. sukilima, ir T. Kosciulkos asmenybe, b) ban-
dan5ius „nuvainikuoti" T. Kosciu§ka ir c) ie§kan6ius objektyvios tiesos.

BaigiamajamezodyjeA.Tylapabreze,kad§ikonferencijateratolesniodarbo
pradiia.

D. V i 1 i in a s

LIETUVIU SPAUDOS ATGAVIMO 90-RETIS

1994 in. geguzes 6 d. Lietuvos istorijos instituto saleje ivyko konferencija,
skirta lietuviu spaudos atgavimo 90-osioms metinems. Ja atidaie instituto di-
rektoriaus pavaduotojas dr. E. R i in § a. Konferencijoje dalyvavo instituto,
auk§tvy.u mokyklu mokslininkai, studentai, kiti besidomintys istorij a asmenys.
Buvo perskaityti 4 prane§imai.

Lietuvos  istorijos  instituto  direktorius  habil.  dr.  A.  T y 1 a  prane§ime  „1§
prie§inimosispaudosdraudimuiistorijos"apzvelgecarinesRusijosvyriausybes
priemones sutrukdyti lietuviu tautos formavimosi procesui, jos savimones pa-
sirei§kimams. Caro valdiios parengta lietuviu tautinio identiteto sunaikinimo
ir asimiliavimo programa vykde Zandarmerija ir Rusijos administracijos pa-
reigdnai. Ji pasirei§ke lietuviu kalbos i§ mokyklu ir vie§ojo gyvenimo i§sthmi-
mu, lietuviu spaudos lotyni§komis raidemis uldraudimu, - visavtai, kas tiesio-
giai buvo susij? su kataliku ir sta6iatikiu tikyba, ju ideologija. Sioms prievar-
tinems caro valdiios priemonems stichi§kai pasiprie§ino lietuviu tauta. |vairaus
amziaus Zmones -nuo piemenelio iki senelio, visL| socialiniu sluoksniu gyven-
tojai -nuo elgetos iki vyskupo sukilo pries caro valdiios tautin? ir religin? prie-
spauda. Pirmiausia tai leme savitas lietuviu kultdrinis gyvenimas, nutol?s nuo
Rusij os kulthrinio-visuomeninio gyvenimo, ir skirtingos religij os -katalikybe
ir sta6iatikybe.  Lietuviu tautos kolektyvinis pasiprie§inimas - inteligentijos,
knygne§iu, daraktoriu ir visu kitu tautini identiteta gynusiLu.u perv 40 metu kova
pries carines Rusijos vykdyta kulthrini genocida buvo laimeta. Si kova, tapusi
unikaliu tautos palikimu, teikia mums, -pabreze prane§ejas, -pasididziavima
ir sektina pavyzdi.

Akad. V. M e rky s  prane§ime „Spaudos draudimo istorijos apmastymai``
apsistojoprieistoriografijojegin6ytinuklausimuirkaikuriusavopatiestyrimu
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i.¥vadu. Rusijos valdzia, lietuviu valstie6iu nelaikydama tauta, o tik lenku itakai
pasiduodan6ia geptimi, represinemis priemonemis tikejosi greit j a surusinti.
L. Ivinskis, T. F. Zilinskis ir kiti lietuviai, perprat? rusifikacinius spaudos drau-
dimo tikslus, pirmiej.i pasiprie§ino §ioms valdiios priemonems. Spaudos drau-
dimassusiddresubr?stan6iulietuviutautosatgimimuirdeltobuvopasmerktas
Zlugti. V. Merkys i§kele svarbu M. Valan6iaus ir apskritai lietuviu dvasininku
vaidmeni, nes religiniu interesu gynimas nuo valstybines sta6iatikiu tikybos
ekspansijos savo rai§kos forma daugiausia buvo lietuvi§kas. Religines lietu-
vi§kos spaudos leidimas ir platinimas kartu rei§ke isijungima i kova pries .€ios
spaudos persekioj ima.

Dr. A. K u I a k a u s k o prane§ime „Vyskupas Motiejus Valan6ius ir rusi§ka
pradzios  mokykla  spaudos  draudimo  laikais"  analizuojamas  M.  Valan6iaus
vaidmuo., organizuoj ant efektyvu, i§ esmes neprievartini pasiprie§inima rusini-
mui po 1863-1864 in. sukilimo. Remiantis jo iniciatyva ir autoritetu, buvo ku-
riama lietuvi§kos spaudos leidimo Rytprdsiuose ir nelegalaus jos platinimo Lie-
tuvojesistema,skatinamasvaldi§kosrusi§kospradiiosmokyklosboikotasirne-
legaliu liaudies savi§vietos -daraktoriu mokyklu -pletimas. Caro valdzios pa-
reigdnai  susiddre  su didejan6iais  sunkumais:  sekmingai pradetas Lietuvoj.e
rusi§kupradiiosmokyklukdrimasirjufunkcionavimaspradejosilptiirnetimta
tyliai, bet vis stipriau joms prie§intis. Valstie6iai nesileido ikalbinejami steigti
naujas rusiL5kas mokyklas, veikian6iose mokyklose mazejo mokiniu skai6ius,
rusai mokytoj ai j avute gyventoju neapykanta ir neretai atsidurdavo tarsi sociali-
niame vakuume. Siomis aplinkybemis daugelis rusu mokytoju ir net aukiites-
niLu.u §vietimo valdininku nusivyl? mesdavo darba. Prie§i§ka rusu mokykloms
propaganda buvo varoma ne atvirai, bet ulmaskuotai ir ne stichi§kai, o paties
M. Valan6iaus slaptai per savo dvasininkus inicijuojama. Kunigai buvo ragina-
mi atvirai nereik±iti protesto pries rusu valdiios vykdoma rusifikacijos politika,
o sumaniai ir atkakliai dirbti savo darba, tikyba pagal galimyb? destyti lietu-
vi§kai.Caropareigdnainetuiejopriemoniuulkirstikeliatokiamkunigudarbui.
DvasininkijasuvaidinosvarbL|vaidmeniprie§rusifikacine§vietimoirsupravos-
lavinimopolitika.§issey.ddispadejoirkatalikybeitaptitautinelietuviureligija.

Dr. 8. R a g u o t i s prane§ime „Spaudos atgavimo atgarsiai Amerikos lietu-
viu  visuomeneje"  pateike  medziagos   dar  vienu  spaudoje  nepakankamai
nu§viestu aspektu -kaip Amerikos lietuviai, ypa6 per savo laikra§6ius, reagavo
ispaudosatgavimaLietuvoje,kaipjiesuvokenaujasusidariusiasituacijairpro-
blemas. Pirmosios Zinios apie lietuviu spaudos draudimo panaikinima juos pa-
sieke jau 1904 in. gegules 13 d., o 1904 in. birzelio pradiioje laikra§tyje „Vie-
nybe lietuvninku`` pasirode pirmieji to fakto komentarai, para§yti redaktoriaus
J. 0. Sirvydo. Juose kalbama apie spaudos atgavimo reik±im? ir perspektyvas,
apie caro valdzios cenzdros pavoju legalizuotai lietuviu spaudai. Amerikos lie-
tuviams rdpejo tolesnis lietuviu spaudos likimas. Ju nuomone, „cenzdriniai lie-
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tuviu laikrari6iai" negales skiepyti prie§inimosi carinei valdiiai dvasios, spr?sti
socialiniu klausimu. Todel jiems buvo svarbu - ar ju leidiniai naujomis saly-
gomis, panaikinus spaudos draudima, gales legaliai pasiekti Lietuvq. Spaudos
atgavimo proga Amerikos lietuviu laikrasi6iai kele ir kite klausima - kas ir kaip
grazino lietuviams spauda? Vyravo isitikinimas, kad spaudos atgavimas nesas
kieno nors malone, o visos lietuviu tautos „i§sikariavimas", pareikalav?s daug
auku. I§eivijos demokratiniai sluoksniai smerke siun6iamus padekos raritus ca-
rui bei kitiems auk!itiems valdzios pareigdnams. Amerikos lietuviu periodikoj e
ir visuomeneje spaudos atgavimo atgarsiai papildo ir pary§kina §io Zymaus ivy-
kio svarba ir reifeim?.

Dr. E. R i in .i a  padekojo prane§ejams ul idomius ir vertingus prane§imus ir
grazu §ios unikalios istorines datos paminejima.

P. Z o s t a u t a i t e

ETNOGRAFIJA LIETUVIU KATALIKU MOKSLO AKADEMIJOS
16-ATAME SuvAZIAVlnm

1994 in. birzelio 5-12 d. Kaune, Vytauto Didiiojo universiteto rhmuose ivy-
kusiame Lietuviu kataliku mokslo akademijos 16-ajame suvaziavime, greta 16
!vairiu mokslu, veike ir tautotyros sekcija. Birzelio 7 d. rytinianie lietuviu kal-
bos, 1iterathros ir tautotyros pilnaties posedyje buvo perskaityti du etnografijos
krypties prane§imai: V. M i 1 i a u s -„Kryziu statymo draudimai ir naikinimai
Lietuvoje" ir P. K a 1 n i a u s -„Etniniai procesai pietry6iu Lietuvoje".

Popietinio tautotyros sekcijos posediio prane§imuose daugiausia nagrineti
kai kurie tradicines ir dabartines §eimos aspektai, tradicine ir dabartine liaudies
sakraline daile. Posedyje dalyvavo 47 asmenys. PraneL¥imus skaite: V. M a 6 i e -
k u s  - „Lietuviu paprotine teisine tradicija", L. P i § k i n a i t e -K a z 1 a u s -
k i e n e - „Ikikrik3i6ioni§kosios ir kriki!i6ioni§kosios pasaulezidros paraleles bi-
tininkystes  ritualuose",   A.   Vy§niauskaite   -„Suladetuves:   apeigu
prasme ir raida``, R. R a 6 i d n a i t e - „Kai kurie XX a. Zemai6iu §eimos gyve-
nimo  aspektai", A.  € e p a i t i e n e  - „Sakraliniai motyvai liaudies dirbiniu
puo§yboje", A. P o 6 i u 1 p a i t e  -„Dabartines ir klasikines liaudies mazosios
architektdros sayeikos", A. S t r a v i n s k a s -„Krik}i6ioni§koji kryziu simbo-
1ika``. S. K r i § t o p a i t y t e s prane§imas „Lietuvos nacionalinio muziejaus re-
ligines  skulpthros rinkinys" itrauktas i menotyros  sekcija.  Diskusijoje buvo
ai§kintasi kryziu naikinimo ir atstatymo istorija Karo muziejaus sodelyje.

§iaprogabuvoi§1eistos„LietuviukatalikumoksloakademijosXvlsuvazia-
vimo prane§imu tezes" (tautotyros sekcijos skyriuje -17 temu). Suvaziavimo
metu skaityti prane`¥imai bus paskelbti „Lietuviu kataliku mokslo akademijos
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XVI suvaziavimo darbuose``, o teziu rinkinyje paskelbti del laiko stokos neskai-
tyti prane§imai -„Lietuviu kataliku mokslo akademijos metrarityje``.

V. M i I i u s

MOSU KAIMYNAI BALTARUSIAI

1994 in. birzelio 24 d. Lietuvos istorijos institutas suorganjzavo seminara ap-
tartikaikuriuosLietuvosirBaltarusijossantykiuklausimus.Siorenginiosvarba
leme tai, kad abi L€alys, tapusios nepriklausomos valstybes, turi spr?sti naujai
i§kilusius talpvalstybinius klausimus. Bene svarbiausias i§ ju -valstybines sie-
nos nustatymas. Tai itin sudetingas darbas, nes ilgaamzeje §iu tautu istorijoje
dvi valstybes skirian6ios sienos nebuvo. Baltarusijoje yra Zmoniu -ir tarp po-
1itiku, ir tarp istoriku, -teigian6iu, kad vilnius irjo kra§tas turfs priklausyti Bal-
tarusijai, kad Lietuvos Didiioji Kunigaifetyste -tai tik Baltarusijos valstybes
i§takos ir pan. Vienas i§ tokiu istoriku, M. Jermalovi6ius, para§?s ir 1989 in.
i§spausdines baltarusit| kalba nedideles apimties knyga „Vieno mito pedsa-
kais",1991 in. ypa6 atkakliai ir energingai tai irodinejo. Prof. habil. dr. E. G u -
d a v i 6 i u s  prane§ime „Vieno mito pedsakais", remdamasis daugybe ivairiu
istoriniu §altiniL|, irode daugelio M. Jermalovi6iaus teiginiu nepagristuma. Dr.
J. T u in e 1 i s perskaite prane§ima „Apie lietuviu kalbos plota XV a. pabaigoje
irxvla.pradiioje".Panariausturinio,1ygirpapildiiusioankstesniautoriu,buvo
prof. habil. dr. Z. Z i n k e v i 6 i a u s  prane§imas „Lietuviu kalbos arealas Ry-
tuose XIX a. pabaigoje ir XX a. pradiioje". Tiek pirmajame, tiek ir antrajame
prane§ime buvo parodyta, kaip nyksta lietuviu kalbos plotai Baltarusijos terito-
rijoje, analizuota to rei§kinio priezastys. Dr. N. K a i r i a k § t y t e  prane§ime
„Lietuvos baltarusiai 1940-1990 metais`` aptare baltarusiu specifines kiekybi-
niu pakitimu bei tautines savimones ypatybes.

Seminaro dalyviu diskusijos parode, kad baltarusiu istorijos klausimai yra
aktualds ir kad reikia daugiau renginiu jiems nuiviesti.

N. K a i r i d k § t y t e

TARPTAUTINE KONFERENCIJA
„SIAURES EUROPOS SUINDOEUROPIETINIMAS",

SKIRTA MARIJOS GIMBUTIENES ATNINIMUI

1994 in. rugsejo  1-7 d.  Vilniuje ivyko tarptautine moksline konferencija
„Siaures Europos suindoeuropietinimas". Ja surenge Vilniaus universiteto (to-
1iau-VU)Medicinosfakultetas,Kalifomijosuniversitetas(LosAngeles,JAV),
Vilniaus dailes akademija, Lietuvos kulthros fondas ir Lietuvos antropologu
draugija. 1§ vienuolikos §aliu (JAV, Kanados, Anglijos, Skandinavijos kra§tu,
Rytu ir Pietu Europos) suvaziavo 53 sve6iai. Konferencija buvo multidiscipli-
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narine. Pirmoji sesij a, skirta Marijos Gimbutienes atminimui, vyko universiteto
Kolonu saleje. Konferencijos dalyvius pasveikino VU rektorius prof. habil. dr.
Rolandas Pavilionis. Konferencijos prezidentas prof. habil. dr. Gintautas ¢es-
nys pakviete pasiklausyti M.  Gimbutienes pasaulejautai artimos Broniaus
Kutavi6iaus  oratorijos  „Prutena"  (vargonais  grojo  J.  Landsbergyte,
smuiku -J. Dvarionas, valpais skambino 8. Kutavi6ius). Sve6iams murika pa-
1iko dideli ispddi. Kalbejo M. Gimbutienes biografe J. M a r 1 e r (Kalifomija),
habil. dr. N. V e 1 i u s, habil. dr. V. K u b i I i u s, dr. A. 8 u t r i in a s. Kiekvienas
ju paliete vis kita M. Gimbutienes asmenybes pus?. Cia pat buvo parodytas
A. Tarvydo filmas apie jos palaiku perlaidojima Lietuvoje.

Antrojoje  sesijoje  nagrineti  etnokultdros  metodologiniai  klausimai.  Pra-
ne§imus perskaite:  J. P. Mallory's  (Belfastas, S. Airija), K. Jones-Bley
(Kalifomijos un-tas, K. Wiik' as  (Turku un-tas,  Suomija), K. Jacobs'as
(Mourealio un-tas, Kanada), habil. dr. R. R i in a n t i e n e (Lietuvos istorijos in-
tas,Vilnius),prof.habil.dr.G.Cesnys(VU),prof.A.Zubovas(Etnologijos
ir antropologijos in-tas, Maskva), prof. N. C h o I d ej e v a (Etnologijos ir antro-
pologijos in-tas, Maskva).

Tre5iojojesesijojeevykusioj.eMedicinosfakultete,nagrinetossubstratoirsu-®,

perstrato problemos Siaures Europoje. Sia tema prane§imus padare: dr. A. G i -
r i n i n k a s (Lietuvos kulthros paveldo mokslinis centras, Vilnius), A. K o § k o
(A. Mickevi6iaus un-tas, Poznane; prane§ima perskaite M. S myt), prof.
G.  C e s n y s , R. S i d ry s  (Vytauto Didiiojo un-tas, Kaunas), dr. A. 8 u t r i -
in a s  (Dailes akademija, Vilnius), M. R. D e x t e r (Antijochijos un-tas, JAV),
habil.dr.A.Vy`¥niauskaite(Kulthrosirmenoin-tas,Vilnius),M.A.Gre-
e n (Velso un-tas, Kardifas, Anglija), prof. W. L. 8 r e n n e n in a n 'a s , jr. (Ver-
monto un-tas, JAV).

Didelio susidomejimo susilauke ketvirtoji sesija, kurioje kalbeta apie indo-
europie6iu§eimu-slavu,germanu,baltu-kilm?irjusantykiussukaimypais.
Prane§imu autoriai: dr. I. L o z e (Latvijos istorijos in-tas, Ryga), prof. G. C e s -
nys , S. S ankin a (Antropologijos ir etnografijos muziejus, St. Peterburgas),
A. P o ru c i u c ' a s (,Al.I. Cuza`` un-tas, Rumunija), M. E. H u 1 d ' a s (Kalifor-
nijos un-tas), E. S ausverde  (VU), A. Della  Volpe  (Kalifomijos un-tas,
Fulertonas, JAV), K. T. W i t c z ak ' a s  (Lodzes un-tas, Lenkija), prof. habil.
dr. V. M a Z i u I i s  (VU), S. A in b r a z a s  (Lietuviu kalbos institutas, Vilnius).

Pa6ioje didiiausioje, penktojoje, sesijoje kalbeta apie baltu kilm? ir kulthra.
Prane§imus skaite: prof. habil. dr.I. 8 a 16 i a n i e n e  (VU), A. 8 arku s (VU),
prof. habil. dr. V. Ku 5 i n s k a s (VU), prof. habil. dr. N. S e k § t e 1 i e n e  (VU),
E. a s tin o (Oslo un-tas, Norvegija), dr. E. U s a 6 i o v a i t e  (Lietuvos kultdros
irmenoin-tas,Vilnius),dr.R.Apanavi6ius,dr.A.Merkevi6ius(VU).

Diskusijos pasizymejo dalyviL| geranori§kumu, interesu platumu.
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Sve6iamsbuvosurengtaplatikulthrineprograma.JieapzidrejoUniversiteta,
1ankesi Dailes akademijoje, kur buvo nepaprastai graziai priimti Akademijos
senate, Sera ispddi jiems padale Bemarding bazny6ia, senosios muzikos .¥o.n-
certas Zemutineje pilyje, baigiamasis „Griezynes" koncertas Filharmoni]oje.
Sve6iai turejo galimyb? apsilankyti Kemaveje, Trakuose, M. Gimbutienes ar-
timieji Kaune aplanke jos kapa. Labai idomus buvo baigiamasis koncertas Me-
dicinos fakulteto saleje su E. Vy6ino ir „RIkilio`` ansamblio dainomis ir daili-
nihko A. §vazo „Deiviu" ciklu, dar karta priartin?s klausytojus prie senosios
Europos kulthros klodu. Ir atrode, kad atsisveikinimo vakarien?, virtusia im-
provizuotu sve6iu ir nami§kiu koncertu, gaube M. Gimbutienes dvasia.

Finansi§kaikonferencijaremeAtvirosLietuvosir„Rytai-Rytai"fondai,Ka-
1ifornijosuniversitetasi§leidoprogramairtezes,o„lndoeuropie6iustudiju"Zur-
nalas Amerikoje apsieme i§spausdinti visa medziaga.

KonferencijosdalyviainutaieikutiMarijosGimbutienesdraugija,neforma-
1ia organizacij a, kuri vien)rfu] profesores draugus, pazistamus, bendramin6ius.
Draugija turetu ie§koti le§u M. Gimbutienes knygu leidybai, populiarinti jos
pasaulevaizdi, rengti pana§ias konferencij as.

Kita konferencij a surengti pasisidle rumunai.
S. U r b a n a v i 5 i e n e

TARTTAUTINE KONFERENCIJA „LDK IR JOS PALIKIMAS``

1994 in. rugsejo  11-14 d. Trakuose ivyko konferencija, skirta LDK ir joje
gyvenusiu tautuvistorijai. Be lietuviu, joje dalyvavo baltarusiu, lenku ir ukrai-
nie6iuistorikai.Sikonferencijajautapotradicineirvykstapenktajikarta,todel
ji ir gavo neoficialu „Romos-5`` varda. (Pries tai jos buvo Romoje, Liubline,
Kamenec-Podolske ir Gardine.)

Konferencijos prane§imus galima suskirstyti i keleta problemu grupiu. Pir-
majaipriklausebendrasLDKkulthrinisirreliginispalikimas.TaiA.Maldzio
(Minskas)prane§imas„LDKkulthrospalikimogyvybingumas",J.Kloczow-
s ki ' o  (Liublinas) -„LDK visuomeninis ir religinis palikimas", J. T urn e 1 i o
(Vilnius) -„LDK: Keliai ir kryzkeles",I. L u k § a i t e s  ir D. Ku o 1 i o  (Vil-
nius) - „LDK kulthra:  Tyrimu ir intexpretacijos problemos``.  Prie bendndu
temu priskirtini ir §ie prane§imai: E. Zaikovskio  (Minskas) -„Pagonybe
LDK baltarusi§kose Zemese``, V. A 1 e k s a n d r o v i 6 i a u s  (Lvovas) - „Vo-
luineirBizantijos-Balkangmenory§iai``,V.Konono(Minskas)-„Krik§5io-
nybeirBaltarusijosistorinislikimasxv-XVIIIa."beibaltarusiui§eiviov.Ki-
p e 1 ' i o (Niujorkas) -„LDK studentai Vakaru Europos universitetuose".

jintraj ai problemu grxpei priklause prane§imai, kuriuose nagrinetos LDK
laikotaxpio (XIIl-XVIII a.) regionines ar kitos siauresnes ir labiau chronolo-
gi§kai apibieztos problemos.  Tai Z.  Kiaup o s  (Vilnius) prane§imas  „LDK
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miestai XIV-XV a.: Augimo ir klitl6iu keliais", V. V o i t o v i 6 i a u s  (Lvo-
vas)   -   „Gediminai6iu   vaidmuo,   iL€saugoj.ant   Ukrainos   kunigaik§tystes
XIV-XV a.", N. J a k o v e n k o  (RIjevas) -„XV a. Voluine -tiltas tap LDK
irKarfunos",G.Sahanovi6iaus(Minskas)-,Apiei§oresveiksniuvaidmeni
Lietuvos ir Rusios susivienijimui`` bei S. L i t a k ' o  (Liublinas) -„LDK visuo-
meniniai ir religiniai santykiai XVIII a.``. Sios temos potemei -teisinei proble-
matikaipriskirtini§ieprane§imai:V.Fa1kowski'o(Var§uva)-„Seimusis-
tema  Lenkijos   ir  Lietuvos   valstybeje   XV-XVI   a.",   H.   Wisner'io
(Var§uva) -„Karalius ir Statutas: Vladislovo IV laiku epizodas" ir V. S n a p -
kovskio(Minskas)-„LDKirLenkijosuzsieniopolitikosatskyrimasLenki-
jos ir Lietuvos valstybeje".

Tre6ioji problemu grupe apima LDK kulthrinio ir mentalinio palikimo ap-
rai§kasXIX-XXa.Ciareiketui§skirtiduistoriografiniuspraneL¥imus:J.Kiau-
p i e n 6 s  (Vilnius) -„LDK ivaizdis XIX-XX a. istoriografijoje" ir T. 8 a I a -
b u L§ e v i 6  (RIjevas) -„LDK agrarines sanklodos istoriografija``.

Naujausieji  laikai tyrineti  daugiausia:  V.  Merkys  (Vilnius) padare pra-
ne§ima„LDKirlietuviutautinioatgimimoideologija``,H.Dy1agowa(Liub-
linas) -„LDKvXIX ir XX a. Ienku samoneje: geografiniai, tautiniai ir politiniai
aspektai", Z. S y b e k a (Minskas) -„Konfederacijos su Lietuva ideja Baltaru-
sijos Liaudies Respublikos planuose", J. 8 a r d a c h ' a s  (Var§uva) -„Krajov-
cai-LDKidejospaveldetojai",J.Lewandowski's(Liublinas)-„Lenkijos
pagrindines politines grupuotes ir LDK palikimas XIX ir XX a. sandbroje",
A. K u I a k a u s k a s  (Vilnius) -„Apie Lietuvos etnopolitines raidos bruofus:
tap LDK ir Lietuvos Respublikos", A. Z akrz e w s ki ' s  (Var§uva) -„LDK
atgaivinimo koncepcijos XIX ir XX a. pradzioje: politiniai ir visuomeniniai
aspektai".

Konferencijos metu vyko gyvos diskusijos, kai kada peraugdavusios i a§tria
polemika. Jau ne pirmakart iL§ryL§kejo baltarusiu istoriku noras parodyti LDK
kaip grynai slavi.5ka valstybe. Nors atvirai N. Jermalovi5iaus „teorijos" ir ne-
buvogarbinamos,ta€iaudaugkur„panbaltarusizmo``§alininkuteiginiairy§kiai
krito i akis. Deja, jie labai mazai tebuvo baltarusiu istoriku argumentuoti.

D. V i I i in a s

PANINETOS LIETUVOS SOSTINES ATGAVIMO 55-OSIOS METINES

1994m.spaliol4d.Vilniuje,Lietuvosmoksluakademijossaleje,ivykokon-
ferencija „Vilniaus krarito grizimas Lietuvai -lietuviu tautos kovos rezultatas".
Ja surenge Lietuvos regioniniu problemu ir tautiniu mazumu departamentas,
Lietuvos istorijos institutas, Lietuviu kalbos institutas bei Filosofijos, sociolo-
gijos ir teises institutas. Konferencija buvo skirta Vilniaus atgavimo 55-osioms
metinems. Plenariniame posedyje perskaityta 7 prane§imai. Popiet dirbta dvie-
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j.ose sekcijose, kur klausytojai i§girdo dar 15 prane§imu. Daug Zmoniu kalbejo
diskusijose.

lzangini Zodi tare didiiojoje saleje pirmininkav?s Lietuvos istorijos instituto
direktorius prof. habil. dr. A. T y 1 a . Jis pabreze skaudiia lietuviu Zemiu integ-
ralumo problema per paskutiniuosius du §imtme6ius, Lietuviu Didziojo Seimo
1905 in. pradeta kelia atkuriant Lietuvos valstyb?. Ne tik Lietuvai, Lietuvos ir
Lenkijos, bet ir Rytu Europos valstybiu santykiams didiiul? gala padare Len-
kijosagresijapokqtikpasirariytossuvalkusutartiesl920m.spali.Ta6iauteises
pazeidimas nesuteikia teises i okupuotas Zemes. Kaip pasake A. Tyla, Lietuva
niekadaneatsisakevilniausirRytuLietuvos,ojosnedidel?dalil939m.atgavo
ne pagal Ribbentrop'o-Molotovo pakta, bet pagal 1920 in. Lietuvos ir Rusijos
sutarti.

Pagrindini prane§ima „Vilniaus grizimas Lietuvai  1939 in. spali`` perskaite
daug metu XX a. Lietuvos valstybesvproblemas, taip pat ir 1939~1940 in.1ai-
kotaxpityrinejantiprof.habil.dr.R.Zepkaite.Remdamasiarchyvumedzia-
ga, ji atskleide auganti nerima Lietuvos visuomeneje ir valdiios sluoksniuose
1939 in. rugpjdti. Prane§ime kalbeta ir apie Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje
K.  §kixpos pastangas paveikti Lietuvos prezidenta ir vyriausyb? pasinaudoti
eventualaus karo atveju, o paskui -ir prasidejusiais Vokietijos karo veiksmais
pries Lenkija ir susigrazinti Vilniu. Ta5iau Lietuva, i§tikima savo paskelbtam
neutralitetui, nenorejo smvogti Lenkijai, atple§usiai sostin?  1920 in., i nugara.
Daugiausia demesio R. Zepkaite skyre  SSRS politikai Lietuvos ir Lenkijos
1920-1939 in. konflikto atzvilgiu ir i§ry§kejusiai 1939 in. rudeni §ios politikos
klastai. Tuomet Stalinas vis didino spaudima Lietuvai ir naudodamasis Raudo-
nosios  armijos  buvimu  Vilniuje,  grasino  prijungti ji  prie  Baltarusijos  SSR.
Bol§evikinei Rusij ai Vilniaus grazinimo Lietuvai pretekstu buvo svarbu gauti
Lietuvosteritorijgjebazessavokariuomeneiirtuopalengvintibdsimaaneksija
ir okupacija. R. Zepkaite primine ir tuometinio Lietuvos uzsienio reikalu mi-
nistro  J.  Urb§io puoseleta  vilti, jog  15-ai  metu pasira§ytoji  sutartis neatneL€
skaudiiu pasekmiu Lietuvai.

Dr.G.Surgailisprane§ime„Lietuvoskariuomeneszygisivilniul939m.``
nusviete pasirengimq §iai operacijai. Jis daug demesio skyie §io Zygio vado pa-
rinkimo problemai, bands paai§kinti, kodel i Vilniu Zygiuoj an6iai kariuomenei
vadovavo ne krarito apsaugos ministras gen. S. Ra§tikis, o tik divizijos vadas
gen. V. Vitkauskas. Sis faktas rode nesutarimus ir kriz? vyriausybeje gresmes
Lietuvai akivaizdoj e.

Ne karta konferencijoje mineta §viesi prof. M. R6merio asmenybe, o du pra-
ne§imai buvo skirti §io mokslininko ir visuomenes veikejo pozicijai Vilniaus
bei Lenkijos ir Lietuvos konflikto sprendimo klausimu. Lenkijoje gyvenantis
istorikas dr. 8. M a k a u s k a s prane§ime „Prof. Mykolas R6meris Vilniaus at-
gavimo klausimu" remesi ir M. R6merio dienorafi6iais. Juose dar spalio 8 d.

301



ra§oma, jog galimas „Vilniaus su keliais aplinkiniais vals6iais grazinimas Lie-
tuvai reik§i Lietuvos nepriklausomybes saulelydi``. M. R6meris jaute Lietuvai
i§kilsian6iu problemu del nedideles dalies susigrazintu R:}rfu] Lietuvos Zemiu.
Veliau, kaip teises specialistas, padejo §ias problemas spr?sti i§ Kauno ir kitu
Lietuvosvietoviuivilniuatvykusiemsteisininkamsirkituprofesijuasmenims.
M. R6meris savo veikla ir mokslo darbais sieke padeti abiem tautoms i§siva-
duoti i§ 1920 in. susidariusios padeties ir prie§i§kumo stereotipu, o 1920 in.
J. Pilsudski'o ivykdyta agresija pries Lietuva laike niek§ybe.

Dr.R.Miknysprane§ime„MykoloR6meriopozinrisivilniausproblema``
apibddino kitus M. R6merio veiklos ir teisinio Vilniaus problemos sprendimo
aspektus.Primine,jogM.R6merissavelaikelietuviupilietine,olenku-tautine
Prasme.

Daugelio knygu autorius kalbininkas prof. habil. dr. Z. Z i n k e v i 6 i u s pra-
ne§ime „Pavardiiu ir vietovardiiu atlietuvinimas grizus Vilniui`` kalbejo apie
pastangas§alintipolonizacijospasekmes.Apibddinol939m.rudeniirl940m.,
iki Lietuvos okupacijos, atlikta darba ir valstybines komisijos, vadovaujamos
A. Salio, veikla. Sunkiausia ji buvo atgautojo Rytu Lietuvos Zemes lopinelio
pietineje dalyje.

I taaptautines politikos problemas talpukario Europoje atkreipe klausytoju
demesi G. V i 1 k e 1 i o  prane§imas „Tautu Sajungos taxpininkavimas Lietuvos
irLenkijoskonfliktedelvilniaus".Tautusay.ungapasirodeesantibejegepadeti
LietuvosvalstybeididesnesLenkijosagresyviuveiksmuakivaizdoje.Siostalp-
tautines organizacijos Tarybos valstybiu atstovu dalis del ivairiu priezas6iu
ieme Lenkija, o I.os nutarimai tetuiejo rekomendacini pobddi ir galejo bdti igy-
vendinami tik agresoriaus geranori§ko sutikimo atveju.

Seimo narys R. 0 z o 1 a s  prane§ime „Lietuvos ir Rusijos 1920 in. sutarties
klausimu" primine ne tik praeiti, bet ir pabieze, jog daugelio istorijos ivykiL|
neturetu pamir§ti ir dabartines Lietuvos politikai bei diplomatai. Pastebejo, jog
tautu taxpusavio santykiai geriausiai klostosi kri76.s laikotarpiu. Tokiu metu ir
buvo pasira§yta 1920 in. Lietuvos sutartis su Rusija, kuri tuomet Lietuvai pri-
pazino etnines Zemes (siena nustatyta etnografiniu principu). Tad kodel §i su-
tartis, -klause prane§ejas,  uzmir§tama §iandien kai kuriu Gudijos (Baltarusi-
jos) veikeju pretenziju Lietuvai akivaizdoje?

Diskusiju metu R. Ozolo mintis prat?se Seimo narys V. P e t r a u s k a s . Jis
primine idomu fakta i§ netolimos praeities: Lietuvos Auk§6iausiosios Tarybos
pirmininka V. Landsbergi vizito i Gudija metu jos vadovas S. §u§kevi6ius pa-
sitikotojevietoje,perkuriabuvonubreztal920m.LietuvosirRusijossutartimi
nustatytoj i siena.

Taxptautiniams Vilniaus klausimo aspektams taapukario metais buvo skirti
du prane§imai: A. K a s p a r a v i 6 i a u s  -„Lietuvos bandymas intemacionali-
zuoti Vilniaus problema 1925~1926 in.`` ir Latvijos mokslininko A. Stran-
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g o s-„Vilniaus klausimas Latwijos uzsienio politikoje 1934-1939 in.`` Ukrai-
niete T. 8 a I a b u § e v i 6  gvildeno tema „Ukraina ir Lietuva Antrojo pasauli-
niokaropradiioje``.Jipazymejo,kadukrainie6iuirlietuviutautospraeityjeyra
patyrusios pana§u etnocida ir genocida -represijas ir tremimus i Sibira, o uk-
rainie6iai dan ir stalinistu dirbtinai sukelta bada 1933 metais.

Savoti§kai susij? savo problemomis buvo dr. N. K a i r i d k § t y t e s ,
8.  S a p 1 i o  ir dr. A. Vidugirio prane§imai. Pirmajame -„Lietuviu tautos
pastangosVilniuivaduoti"atsispindejotarpukarioLietuvojeveikusios„Vilniui
vaduotisap.ungos``veikla,antrajame-„Vilniauskra§tolietuviusar.ungosveikla,
ginant Lietuvos valstyb? ir jos vientisuma" -i§eivijos lietuviu veikla, o tre6ia-
jame-„Zmoniupastangosi§laikytilietuvybeR)rfu}LietuvojeXXa.okupacijos
metais" -pa6ioje Rytu Lietuvoje gyvenan6iu lietuviu pasiprie§inimas.

Skaudzius   klausimus   nagrinejo   dr.   P.   Gau6as   („Vilniaus   vyskupijos
bazny5ios"), daug demesio skyres lietuviu kovai del lietuviu kalbos vartojimo
bainy6iose, ir dr. S. 8 u c h a v e c k a s  („Lietuviu mokyklos R)rfu Lietuvoje ir
inijos krajovos veikla``). Dabar i§kylan6ias problemas, susijusias su ivairiu
okupaciju Zaizdomis, aptare dr. K. G a r § v a  („Rytu Lietuvos okupacijos pa-
sekmes``) ir R. M a I i § a u s k a s  (,Ar i§liko Vilniaus kral5to problema?``).

I§kylan6ias kulthros problemas, ivairius sociologinius duomenis analizavo
dr. P. K a 1 n i u s  („Vilniaus krarito gyventoju integracijos i Lietuvos kulthra lo-
kaliniai savitumai"), V. K a s p a r a v i 6 i e n e  („Vilniaus gyventoju seslumo
ir migracijos pobddis"), E. Krukau s ki en e   („Yilniaus gyventoju istorine
atmintis ir jos vertinimas``), G. M a n i u k a i t e  („Siuolaikinio vilnie5io sam-
prata"), dr. L. G r u in a d i e n e  („Dabartine sociolingvistine Rytu Lietuvos si-
tuacija ir valstybes kalbos politika``).

DiskusijumetuapieJ.Basanavi6iausry§iussuukrainie6iutautinioatgimimo
ZadintojuM.Gru§evskiukalbejoLietuvojegyvenantiukrainieteN.Neporozna-
ja, apie istorines samones problema dabartineje Lietuvoje -N. Jur§enas. Kiti
kalbejusieji (K. Petraitis, A. Terleckas, dr. E. Ge6iauskas, R. Klimas, J. Drin-
gelis) per istorijos prizin? pabande iverfinti nddienos politikos realijas, tap ju
ir Lietuvos Seime pareiki!itap.i pritarima Lietuvos ir Lenkijos sutar5iai. I§kilo ir
atsipra§ymo, kurio tebelaukia Lietuva i§ kaimynu ul ivykdytas agresij as bei ju
padariniusXXa.,problema,taippatkalbetaapieLietuvosvyriausybespozicija
Karaliau5iaus srities atzvilgiu.

Tad moksline konferencija, kurios prane§imai bus i§leisti atskiru leidiniu,
i§kele nemazai ir dabarties problemu. 0 Vilniaus grizimo 55-uju metiniu ren-
giniai vyko ir veliau: spalio 20 d. atidaryta paroda Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje Vilniuje.

S. 8 u c h a v e c k a s
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BALTU SIMBOLIKOS TYRINEJIMAI

1994 in. spalio 25-26 d. Vilniuje, Lietuvos mokslu akademijos didiiojoje
salej:e, ivyko Kulthros ir meno instituto suorgani2Thota konferencija ,Augalu ir
gyvunu simboliai senoves baltu kulthroje".

Renginio pradiioje dr. E. U s a 6 i o v a i t e  pazymejo, kad tai tradicinis, jau
§e§tasismg.kslinissambdris,skirtasbaltusimbolikostyrimams.PirmLu.udvieju
konferencijLL mediiaga,  iL¥leista  atskirais  leidiniais,  susilauke  didelio  susi-
domejimo.  Siuo  inetu  leidykloje  yra  dar  du  rankra§6iai:  „Senoves  prisu
kulthra`` ir „Dangaus ir Zemes simboliai``.

Konferencijoje dalyvavo prane§ejai i§ ivairiu Lietuvos mokslo instituciju,
taip pat sve6iai i§ Latvijos. Prane§imus skaite: habil. dr. A. G a i Z u t i s  (Vil-
nius)  -„Homo  simbolicus  ir kultdra",  dr.  N.  Laurinkiene  (Vilnius)  -
AZuolas -Perknno medis", dr. S. Ren6ys  (Vilnius) -,Augalu simboliai
nndienejelietuviulyrikoje",dr.8.Reidzane(Ryga)-„Saulesmedislatviu
liaudiesdainose",habil.dr.B.Kerbe!yte(Vilnius)-„Raganosjojazimiau-
ti:tiesiogineirperkeltinereik§me",G.Zumbakiene(Rum.€i§kes)-„Geliu
darzelio reikL5me sodybos gyvenime", dr. V. § i in e n a s  (Vilnius) - „Gyvuli-
niaisimboliai1thkst.poKr.Iietuviuarcheologijosduomenimis",G.Zemitis
(Ryga)-„ZirgotemalatviuarcheologinejemediiagojeikiXIIIa.",8.Vaska
(Ryga) -„Latgaliu  apyran*iu  su  gyvulinemis  galvomis  ornamentai",
V.Tumenas(Vilnius)-„Zirgeliu"simbolisjuostose",dr.A.Po6iulpaite
(Vilnius)-„Augalomotyvasvaizduojamajamelietuviuliaudiesmene",T.Jur-
kuviene (Vilnius) -„Lelijos motyvas lietuviu liaudies tekstileje",
R.  R e p L¥ i e n e  (Vilnius) -„Lietuviu etimologines sakmes: zoomorfinis as-
pektas", dr. J.  Urtanas  (Urtans) (Ryga) -„Peduotieji Latvijos akmenys ir
pedos   simbolika  latviu  tautosakoje",  dr.   E.  Patiejtlniene   (Vilnius)  -
„Gyvinipe simbolika lotyni§koje LDK poezijoje", dr. J.  Svi6iuliene  (Vil-
nius) -„Zmogaus ir gamtos santykio atspindys senoves lietuviu elgsenoje",
M. M a rt i n a i t i s  (Vilnius) -„Liaudies balade "Ulijona", habil. dr. R. Mer-
kiene(Vilnius)-,AugalaiXXa.Iietuviupasaulejautoje:realijasimboliusis-
temoje",dr.8.StundZiene(Vilnius)-,Augalusimbolikalietuviuliaudies
dainose", dr. E. U sa6iovaite (Vilnius) -,Augumo samprata tradicineje lie-
tuviukulthroje",A.Zi6kiene(Vilnius)-,Fomulesjavapjtitesdainume-
lodikoje",dr.G.8eresnevi6ius(Vilnius)-„Raguotidievai",I.Narbu-
tas(Vilnius)-„Gyvuliuspalvalietuviuliaudiestikejimuose,burtuoseirprie-
taruose", dr. D. V y 6 i n i e n e  (Vilnius) - „Pauki6iu simbolika sutartinese".

Se§taja baltu simbolikos konferencija reme Atviros  Lietuvos  fondas, jos
mediiaga numatoma i§1eisti atskiru leidiniu.

A. a e p a i t i e n e
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ARCHEOLOGU KONFERENCIJA ANYKSCIUOSE

1994 in.  Iapkri6io 4 d.  Lietuvos istorijovs  institutas (toliau -LIL) kartu su
Anyk2i6iu A. Baranausko ir A. Vienuolio-Zukausko memorialiniu muziejumi
Anyk§i6iuose surenge konferencij a, skirta aptarti Anyk±i6iu apylinkiu archeolo-
gines ekspedicijos penkme6io veiklos rezultatus. Konferencij a reme draudimo
imone „Baltijos garantas``. Koply6ioje susirinkusiems anyk3itenams konferen-
cijos dalyvius pristate mineto Anyk§6iu muziejaus direktorius A. V e rb i c -
kas.  Dr.  G.  Zabiel a  (LII)  skaite prane§ima  ,Archeologiniai  tyrinejimai
Anyk±i6iu  apylinkese",  kuriame  susumavo per penkmeti  atliktus  darbus  ty-
rinejant seniausia §io kra.¥to praeiti. R. P a § k e v i 6 i a u s  (Vilniaus universite-
tas, toliau VU Gamtos fck.) prane§ime „§eimyni§keliu piliakalnio ir Anyk§6iu
dvarvietes osteologines mediiagos tyrimo rezultatai" paliesti mazai tyrineti gy-
vulininkystes bei gyvuliu panaudoj imo mesai klausimai viduramziu Anykseiu
apylinkese. Pirma).i §io krasito tyrinetoja dr. J. Basanavi6iu primine R. A k a -
v i c k a s  prane§ime "Daktaro Jono Basanavi6iaus tyrinejimai Anyk§6iu apy-
1inkese". T. 8 a r a n a u s k a s  (VU, Istorijos fak.) prane§ime „Praeities pedsa-
kaiAnyk§6iukra§tovietovardziuose``pabandelokalizuoti§iameregionekaiku-
riuos XIII  a.1ietuviu  kunigaik§6ius.  A.  Dubonio   (LII)  prane§imas
„1§  Anyk§6iu  bazny6ios istorijos`` buvo skirtas aptarti mazai Zinomus vidu-
ramziu Anyk§6iu miesto ir bazny6ios istorijos faktus.

Poprane§imuprelegentaiatsakeiklausimus.Konferencijabaigesi§eimy-
ni§keliu   archeologijos   paminklu   komplekso   bei   Anyk§6iu   dvarvietes
apzidrejimu.

Prane§imus numatoma paskelbti mieste leidziamame Zumale „Anykseiai``.
G. Z a b i e 1 a

APTARIAMA VIDURIO IR RYTU EUROPOS TAUTU
DVASINGUMO RAISKA

1994  in.  1apkri6io  7-9  d.  Liubline  ivyko  fundacijos  „Pakra§5iu  muzika``
(„Muzyka Kres6w") Vidurio ir Rytu Europos muzikos ir kulthros tyrimo centro
lv taxptautine sesija, skirta mirusivy.u kulto studijoms. Pagal i§ankstin? pro-
grama buvo numatyta nagrineti tris problemas : 1aidoj imo ritualus„ano" pasau-
lio ir kelioniu i ji mitini ivaizdi. Sesijoje dalyvavo archeologai, etnologai, fol-
kloristai ir filosofai i§ Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos. 1§ Lietuvos
prane§imus skaite: dr. Gintaras 8 e r e s n e v i 6 i u s (Vytauto Didziojo universi-
tetas) -„Kelione i ana pasauli lietuviu mitologijoje", habil. dr. Regina Mer-
kiene  (Lietuvos istorijos institutas) -„Mirtis ir gyvenimas po mirties XX a.
Iietuviu pasaulejautoje", dr. Voldemaras S i in e n a s  (Vilniaus universitetas) -
„Laidojimo papro6iai Nemuno Zemupyje (nauji archeologiniai radiniai)``. Buvo
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pademonstruotas Vytauto Musteikio filmas apie laura, kuris uzkuriamas Veli-
nip nakti viename i§ Marcinkoniu apylinkes kaimu.

Prane§imai bus paskelbti atskrfu leidiniu.
1995 in. numatyta sulaukti antra).a sesija ta pa6ia tema ir joje nagrineti su

mirusiaisiais susijusius kalendorinius, ypa6 Kd6iu, ir kitus papro6ius.

R. M e r k i e n e

KONFERENcl]A „NALslos" MuzlEunun

1994 in.1apkri6io 16-17 d. §ven6ionyse vyko konferencija areheologiniu ir
etnografiniuobjektuomamentikosklausimais-„OmamentikosraidaRytuLie-
tuvoje``.Japarengesven6ioniu„Nal§ios``muziejusirLietuvoskulthrospaveldo
mokslinis centras.

Konferencija izanginiu Zodziu pradejo  „NalL€ios`` muziejaus  direktore
V.  Stanevi6iene,  supazindindama  su  Sven6ioniu  kra§to  istorija  ir
„Nal§ios" muziejumi.

Prane§imus skaite: dr. A. G i r i n i n k a s -„Omamentas -genties pozymis",
dr. A. 81 i uj i e n e  -,Apskriti pakabu6iai", V. D augudi s  -„Puodu angu
krmitu  omamentas  -  vienas  i§  rytiniu  ir  vakariniu  baltu  gen6iu  skirtybes
pozymiu``, V.  Tumenas  -„Auk§tai6iu juostu omamento bruozai", dr.
L. K 1 i in k a -„Vexpste -1ietuvi§kojo mitinio pasaulio ivaizdis``, T. J u r k u -
vi evn e  -„Ornamentas  liaudies  drabuziuose  XIX-XX  a.  pradzioje``,
A.  C e p a i t i e n e  -„Pynimo omamentas medzio dirbiniuose: §iaures rytu
Lietuvos savitumas", V. S a v o n i a k a i t e  -„Agurkiniai audiniu ra§tai``,
J . V a i § k d n a s -„SenLu.u kosmologiniL| vaizdiniu atspindiiai Rytu Lietuvos
veapstese".

Diskusijose kalbej? A. Girininkas, V. Daugudis ir 8. Lozoraitis pasidiiauge
pirmay.a tokio pobddiio konferencija, palymejo jos gera mokslini lygi. Audeja
A. Kudabiene komentavo Rytu Lietuvos audimo ra§tu bddinguosius bruozus.

Konferencijosmetubuvogalimaisigytiprane§imusantraukuleidineli,ovisa
jos mediiaga numatoma i§leisti atskiru leidiniu.

A. a e p a i t i e n e

ANTRASIS TARPTAUTINIS KANKLIU TYREJU SIMPOZIUMAS

1994 in.1apkri6io  16-17 d. Vilniuje, Lietuvos menininku rdmuose, ivyko
Antrasis talptautinis kankliu tyreju simpoziumas „Baltijos tautu kankles: nuo
kaimo gry6ios iki koncertu sales". Tai t?stinis renginys, kankliu pagalba at-
skleidiiantis nemaza kultdriniu saitu, kurie nuo seniausiu laiku vienijo Baltijos
tautas.
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Pries dvejus metus simpoziumas ivyko Tamper6je (Suomija), o dabar ji su-
renge Lietuvos etnomuzikos institutas, Lietuvos menininku rimai, Lietuvos
liaudies kulthros centras, Lietuvos nacionalinis muriejus, Lietuvos ir Suomij os
draugij a. Organizatoriai dekingi remej ams : Atviros Lietuvos fondui, Jungtiniu
Amerikos   Valstiju   ambasadai,   Amerikos   centrui,   Lietuvos   Respublikos

Y

kulthros ministerijai, Lietuvos muziku draugij ai, Sv. Antano kolegijai.
Renginio metu veike trys parodos, o vakarais vyko kankliu murikos koncer-

tai. M. 8 a 1 t r e n i e n e  (Vilnius) pristate §alies muriejuose laikomas §imta-
metes kankles, tarp ju -Zymaus tautosakos rinkejo kun. A. Sabaliausko bei gar-
siu kanklininku K. Masai6io ir S. Abromavi6iaus kankles, kuriomis skambino
darju tevai ir seneliai. Meistrai E. Virba§ius, J. Bugaili§kis, A. Butkus ir A. Mi-
sidnas papasakojo apie savo pagal muriejinius pavyzdiius ar pagal i§1ikusius
pie§inius pagamintas kankles. Tre6ioje parodoje eksponuotos §iais laikais kon-
certiniam atlikimui pritaikytos kankles i§ asmeniniL| rinkiniu.

Konferencijoj.e perskaityta daugiau nei dvide§imt prane§imu, pagal tematika
suskirstytu i 4 grupes: suomiu kantele ir estu kanele -Amerikos emigrantu et-
nokulthroje, kankles - Baltijos tautu etnokulthroje, kankliu raida XIX-XX a.
ir kankliu bei kankliavimo nddienos tradicijos.

Pirmey.a konferencijos diena sve6iai i§ JAV J. E. H a k a I a (Minneapolis,
JAV) ir C. Rahkonen ' as  (Indiana, JAV) supazindino su suomiu kanteliu ir
estu kaneliu i§saugojimu tarp  Amerikos  emigrantu bei  kanteliu  entu-
ziasto  J.  A.   Stark ' o   veikla.  Mazosios  Lietuvos  kankliu  apra§ymus  ir
pie§inius istoriniuose §altiniuose iki XX a. analizavo M. 8 a 1 t r e n i e n e .
T. L e i s i o  (Tampere, Suomija) ir J. Ko 1 e hm a in en ' a s (Kaustinenas, Suo-
quija)pabandeatsakytiiklausimus,arpenkiastygekantelejaui§nykusiVidurio
Svedijoje ir ar buvo ja skambinama Vakaru Suomijoje. A. M e c h n e c o v a s
(Sanktpeterburgas),rodydamasgausiavideomediiaga,papasakojoapie§iaures
vakaru Rusijos guslininky tradicijas. I. T y n u r i s t ' a s  (Talinas) ir I. P r i e -
dlte  (Ryga) kalbejo apie citras, paplitusias Estijoje ir Latvijoj.e, bei apie ju
saveikasukankliutipoinstrumentais.Gananaujatema-kankliavimaLietuvos
krik§6ioni§kose  ir  ypa6  protestanti§kose  apeigose  gvildeno  A.  M o tu z a s
(Klaipeda).

Antraja konferencijos  diena  R.  Simonyte-Zarskiene   (Vilnius)
nagrinejo  Baltijos tautu kankliu omamentika.  Senuju tikejimLi ir krik§6io-
nybes reik±im? §iu tautu kankliu ir kankliavimo formu i§saugojimui bei ju po-
ky6iams savo prane§ime akcentavo vienas i§ simpoziumo organizatoriu
R. A p a n a v i 6 i u s (Vilnius). Su suomiu kanteles modeliu evoliucija supazin-
dino I. S o p a n e n ' a s  (Tampere) ir H. S a h a (Kaustinenas). Senuosius lietu-
vip kanklininkus prisimine, tradicini kankliavima ir jo raida XIX a. pab. ir
XX a. apivelge P. S t e p u 1 i s (Vilnius) ir V. Alenskas  (Klaipeda).I. S o p a -
n e n ' a s kalbejo ir apie kantel? kaip profesines murikos instrumenta bei apie
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atlikeju ugdyma Suomij os mokyklose. Lietuviu kompozitoriu muzika, sukurta
patobulintoms kanklems, pademonstravo L. N a i k e I i e n e  (Vilnius). V. P a -
I u b i n s k i e n e (Vilnius) i§vardijo XX a. kanklininkus, kuriu kankliavimo tra-
dicijos §iandien puoselejamos Lietuvoje. PrieL¥ keleta metu baigusi Lietuvos
muzikos akademija T. K a n n  (Talinas) supazindino su mokymo skambinti ka-
nele padetimi  Estijoje  ir su  Siam  instrumentui  kuriamos  murikos  ivairove.
Kanklems Lietuvos mokyklose buvo skirtas A. a e s i e n e s (Kaunas) pra-
ne§imas, be to, ji pradiiugino klausytojus, pakviesdama kankliuoti gausu btiri
mokiniu iL5 ivairiu Kauno mokyklu.

Vien kankliu, kuokliu, kaneliu , kanteliu ir gusliu muzika skambejo konfe-
rencijos dalyviams  surengtuose koncertuose. Pirmay.i vakara kai kurie i§ jau
minetu prane§eju bei A. Mechnecovo sinus A. Mechnecovas, latves V. Purinia
(Puripa), S. Pliavinia (P}avipa), M. Vanaga, estas J. Lehtsi's ir Skriaudiiu an-
samblis bei krekenaviete R. Danidniene skambino tradicin? muzika.

Antraj ame, baigiamajame, koncerte Lietuvos muzikos akademij osv studentes
ir Lietuvos dailes muziejaus trio atliko lietuviu kompozitoriu M.K. Ciurlionio,
8. Kutavi6iaus, A. Lapinsko, J. Tamulionio, V. Bagdono, V. Pakethro ir L. Po-
vilai6io kerinius, Kauno  1-osios de§imtmetes muzikos mokyklos ansamblis -
A.Klovosirp.Beinariopjeses,Latvijoskuokliutrio„Ramava``skambinolatviu
liaudies dainu ir §okiu i§dailas bei L. Boccerini'o, 8. Britten'o knrinius,
T.  Kann -dvi S.  Sumer'o pjeses „Vaapai", o Zymus suomiu kantelininkas
H. Surjalahti's atliko savo paties bei P. Salminen'o ir V. Harmikainen'o kom-
pozicijas.

G. K i r d i e n e

TARPTAUTINE MOKSLINE KONFERENCIJA
„LIETUVOS KARYBOS ISTORIJOS KLAUSIMAI"

1994 in. Iapkri6io  17-19 d. Kaune ivyko taxptautine moksline konferencija
„Lietuvoskarybosistorijosklausimai``.KonferencijasurengeLietuvoskultdros
ministerija ir Vytauto Didiiojo karo muziejus.

Pirmaja konferencijos diena (lapkri6io 17-aja) prane§imus skaite: habil. dr.
T.Poklewski's(Lenkija)-„BurgundijoskryzeiviosireGuillaumedelaTre-
miole, kovoj.usio prieL€ Lietuva, asmenybe paskutiniajame XIV a. ketvirtyje``,
V. 8 o b i § e v a s (Baltarusija) -„Stepono Batoro planai ir realybe santykiuose
su Maskvos valstybe", habil. dr. S. A 1 e x an dro w i c z ' i u s  (Lenkija) -„Lie-
tuvos karine kartografija iki XVII a. antrosios puses", Lietuvos istorikai
A. G I i o Z a i t i s  -„Karo veiksmu atspindys kunigaik§6io Mikalojauvs Kristu-
po Radvilos 1613 in. LDK Zemelapyje", prof. J. N av a s a i t i s  ir A. Z a 1 n i e -
rius  -„Artilerijos pabtiklu  liejimas  Kaune",  8.  Melnik'as  (Ukraina) -
„Triju sukilimu (XVIII-XIX a.) ginklai Lvovo istorijos muziejaus fonduose",
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V. R a ku t i s  (Lietuva) -„LDK kariuomenes struktdra Stanislovo Augusto
laikais".

Antroje dienos puseje prane§imus skaite: J. D a uj o t a s  (Lietuva) -„LDK
kariuomene karo pries Rusija (1792) metu``, habil. dr. J. W 6j t a § i k ' a s  (Len-
kija) -„1794 in. T. Kosciu§kos sukilimas -esmines karines problemos``, habil.
dr. M. G I o s e k ' a s  (Lenkija) -„Md§iu lauku prie Maciejovicu (17941010)
ir Ra§yno (1809 0419) archeologiniu tyrimu aspektai``, A. V a s i lj ev a s  (Ru-
sija) -„Kautynes prie Vilkomyro (Ukmerges) 1812 in. birzelio 28 d. -pirmasis
rusu karo pries Napoleona md§is``, S. U 1 a n o v i 6 i u s  (Rusija) -„Rusijos ka-
riuomenes Lietuvi§kasis ulonu pulkas ir jo ry§iai su Lietuva" ir A. P o c i d n a s
(Lietuva)   -  „Rusijos   kariuomenes   Lietuvi§kasis   kolpusas   ir  jo   likimas
( 1817-1831 )". Po prane`€imu vyko diskusijos.

Antrey.a konferencijos diena (1apkri6io 18-ay.a) prane§imus skaite: dr. A. V i -
s o c k i s  (Lietuva) - „Rusijos-Vokietijos susiddrimai Lietuvoje pirmosiomis
Pirmojo pasaulinio karo dienomis", Y. P I a s s erau d ' as  (Prancdzija) -
„XX a. Lietuvos kariuomenes plieniniu §almu istorija``, 0. L a ty s z o n e k ' a s
(Lenkija)-„BaltarusiukariniaidaliniaiLietuvoskariuomenejel918-1923m.``,
habil. dr. W. R e z in e r ' i s  (Lenkija) -„Lietuvos ginkluotosios pajegos pagal
Lenkijos kariuomenes Generalinio §tabo 11 skyriaus raportus", dr. Z. K a r p u s
(Lenkija)  -  „Kariniu  belaisviu  problema  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiuose
1919-1921 metais``, habil. dr. A. Aj n e n k i e I ' i s (Lenkija) -„Vilnijos proble-
ma ir Lenkijos ir Lietuvos santykiai talpukaryje``, doc. J. R u t k i e w i c z  (Len-
kija) -„Neuzbaigtas dialogas, arba gen. St. Ra§tikio vizitas i Var§uva 1939 in.
geguli``.

Po pietu pertraukos prane§imus skaite: Lietuvos istorikai dr. G. S u rg a i -
1 i s   -„Intemuoti lenku kariai Lietuvoje 1939 in. rugsejo men.``, dr. A. Bub-
ny s -„Lietuvos vietines rinktines susiddrimai su Armija krajova 1944 in.",
P. S t a n k e r a s  -„Lietuvos policijos atkdrimas vokie6iu okupacijos metais
(1941-1944)``, A. Markdnas   -„Lietuvos kariuomenes karininkai Vakaru
Vokietijoje (1944-1949)`` ir A. C h in i e I a r z ' a s  (Lenkija) -„Armijos krajo-
vos organizacija ir veiksmai Vilnijoje Antrojo pasaulinio karo metu``. Antroji
konferencijos diena baigesi diskusijomis.

Tre6iay.a,  paskutiniay.a,  konferencijos  diena  dalyviai  apsilanke  Vytauto
Didziojo karo muziejuje, o veliau susirinko i konferencijos uldaryma.

Konferencijoj e gausiai dalyvav? uzsienio istorikai uztikrino temu ir pozidriu
ivairove bei pagyvino diskusijas. Pagarbos nusipelne organizatoriai, sugebej?
§iais nelengvais laikais surengti auk§to lygio mokslin? konferencija.

A. 8 u b n y s
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LIETUVIU DRAUGIJAI NURENTEJUSIEMS DEL KARO SELTPI - 80

1994 in.1apkri6io 30 d. Vilniaus pedagoginio universiteto (toliau -VPU) Is-
torijos fakultete ivyko konferencija-minejimas, skirtas Lietuviu draugijos nu-
kentejusiems del karo §elpti veiklos 80-osioms metinems. Izangini Zodi tare
VPU Lietuvos istorijos katedros vedejas doc. dr. Romas 8 a t i r a , pazymej?s
to meto Vilniaus inteligentijos nuvei]ch] darbu svarba. VPU prof. dr. Aldona
G a i g a I a i t e  kalbejo apie Lietuviu draugijos nukentejusiems del karo §elpti
irfurimo politines, socialines bei ekonomines prielaidas, apie inteligentij os po-
zicija.Josnuomone,socialinekaropabegeliu§alpasavosvarbaprilygusitome-
to politinei veiklai. Rusijoje Lietuviu draugijos veiklai buvo sudarytos palan-
kesnessalygosneiLietuvoj.e-6iaj.ibuvokonekonspiratyvi,varzomavokie6iu
valdiios.

VPU  asistente  Rasa  Levi§kaite ,  kalbedama  apie  Lietuviu  draugijos
veikla Rusijoje  1915-1918 in., pazymejo Rusijos valdiios palankuma lietu-
vi§kai   §alpos   veiklai,   konservatyvaus   elemento   dominavima   draugijoje,
apzvelge lietuviu §vietimo problemas Rusijoje.

LievfupvYu[#:#£Sosfl:g¥i]it::]Pnisufuj?anifesfuaoniT::I:sreing£:ursafrv,:§iJ£:£opvaenfardTg:Je:®

dijoje ir Danijoje, pabiezdama finansin? tos veiklos pus?.
Apibendrinamo pobddiio prane§ima „Lietuvos politinis pasaulis ir Lietuviu

draugija`` perskaite Vytauto Didiiojo universiteto (toliau -VDU) ir Lietuvos
istorijos instituto doktorantas Raimundas L o p a t a .  Jis pazymej.o to meto Lie-
tuvos visuomenes polvitini susiskaldyma -i§kele jos konservatyviasias bei ra-
dikaliasias  kryptis.  Siu  dvieju  pasaulezidros  kryp6iu  prie§taravimu  fone
apzvelge  Lietuvos  valstybingumo  idejos raida.  Prane§ejas  gan kategori§kai
teige, kad Lietuviu draugija nebuvusi ta strukthra, kuri leme Lietuvos politine
ateiti.

VPU prof.  dr. Aldona Vaitiekdniene  kalbejo apie ra§ytoju J. Tumo-
Vaizganto,J.Savickio,I.§einiausirpoetoJ.Janoniosasajassuminetadraugija.
Ypa6jipabiezeetin?irpsichologin?.1abdarosbei§alposdarbopus?karometu.

Poprane§imusolistasDanieliusSadauskaspadainavotometodainu,komen-
tuodamasjusukdrimoaplinkybes.Konferencijos-minejimodalyviaiturejoreta
proga pasiklausyti primifetu soliniu dainu.vBe populiarivy.u -S. Simkaus „Kur
bakdze samanota" (Zodiiai P. Vai6ai6io), C. Sasnausko „Karveleli melynasai"
(Zodiiai V. Kudirkos), buvo atliktos re6iau atliekamos A. Baranausko giesmes
„Nu Lietuva, nu Dauguva", „Sudiev, Lietuva", J. Tallat-Kelp§os balade ,-,UZ
auk§tLu.u kalneliu``  (Zodiiai liaudies), J.  Naujalio  sonetas „Apie Kauno pili"
(Zodziai Margalio), populiarusis J. Gruodzio romansas „Visur tyla" (Zodziai
L. Giros).

R. L e v i i k a i t e
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DR. JON0 MATUSO 95-UJU GIMIMO METINIU MINEJIMAS

1994 in. gruodiio 9 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute, ivyko dr. kun. Jo-
no Matuso (1899-1962) 95-osioms gimimo metinems skirtas minejimas, kuri
suorganizavo Lietuvos istorijos institutas ir Lietuvos zanavyku draugija.

Rengini pradej?s A.  Vai6idnas  izanginiame Zodyje primine J.  Matuso
biografija ir jo nagrinetas Lietuvos istorijos problemas.

Po to buvo perskaityti 3 prane§imai: A. Dubonio -„J. Matuso studijos i§
seniausiu laiku Lietuvos istorijos lietuviu taxpukario istoriografijos kontekse``,
prof. habil. dr. V. M erki o  i „J. Matuso XIX a.  istorijos tyrimai", dr.
G. R u d Z i o -„ J. Matusas -Sauliu sa].ungos istorikas``. J. Matuso dukteie6ia
M. S t u n g u r i e n e pasidalijo prisiminimais apie jo asmenyb?.

J. S a r c e v i 6 i e n e

PAMINETAS JUOZ0 MACEIKOS GINIMO 90-METIS

1994 in. gruodiio 16 d. Vilniuje Lietuvos dailes muriejaus darbuotojai vie-
noje i§ ekspoziciju saliu kartu su Lietuvos kulthros fondu ir „Vilnijos`` draugija
paminejo kultdros istoriko ir muziejininko Juozo Maceikos (1904-1991)
90-asias gimimo metines. Dalyvavo gausus jo buvusiu bendradarbiu, artimutu
ir ji pazinojusivy.u bdrys.

Po  muzikines  izangos  minejima  pradejo  I.  Kubiliene.  R.  Budrys
kalbejo  apie J. Maceika kaip muziejininka,  ekskursiju po  Vilniu vadova,
idomuzmogu.B.Fedaravi6iene(Varkalyte)prisiminejikaipvilnijos
lietuviu kultdros veikeja, ry§iu su gimtine tiek lenku, tiek sovietu okupaciju
metais puoseletoja. V. Mi lius  apivelge jo parengta istorin? bei etnografm?
„Lazdqu`` monografija, A. Juknevi6ius -J. Maceikos gimnazijos ir studiju
metus, jo  filosofines  ir religines pazidras, kulthrine ketvirtojo de§imtme6io
veikla. Prisiminimais apie J. Maceikos publicistin? veikla ir Var§uvoje savo
leista„Lituanikos``1aikra§telipasidalijoK.Umbrazidnas.A.Maceikaite
i§ savo senelio rankrari6iu perskaite viena epizoda apie jo surengta ekskursija.
I. § i in e 1 i o n i o  prisiminimai sieke tarpukario metus -apie J. Maceika kaip
mokiniu,  atvykusiu  i  Vilniu  i§ kaimu  globeja,  apie jo  lankymasi Pelesoje.
Nemezio  (Vilniaus  r.)  lietuviu  mokyklos  mokiniu  grupe  padainavo  keleta
dainu. S. T r e p § y s padekojo §io minejimo organizatoriams, kalbetojams, vi-
siems susirinkusiems. Dalyviu pasakoj imus paivairino murikines pertraukeles,
kuriu metu pagrota smuiku ir fortepijonu.  A.  G a§ka  perskaite kreipimosi
teksta Respublikos vyriausybei del Lietuvos konsulato isteigimo Lydoje. J. Ma-
ceikos  sinus  Kazimieras  pakviete  susirinkusius  i  P.  Gudyno  restauracijos
centra, kur ivyko vai§es ir toliau buvo dalijamasi prisiminimais.

V. M i 1 i u s
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