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MOKSLINIO  GYVENIMO KRONIKA

SVARBIAUSI 1995 M. LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO
MOKSLINES IR MOKSLINES ORGANIZACINES VEIKLOS

REZULTATAI

1995  in.  Lictuvos  istorijos  institut-o  mokslininkai vykd6  14  mokslo  tyrimu  pro-

gramu,  i§  kuriu  §iais  metais  baig6  7  programas,  iteik6  spaudai  apie  280  aut.  I.
rankras6iu.

Baigtos programos:

„Lietuvos   istorijos   metra5tis,    1995   metai".  Vadovas:  prof.  habil.
dr. V. Merkys, spaudai pareng6 R. Strazdtinait6. Parengtas ir i§leistas eilinis t?stinio
lcidinio  tomas.  V.,  1995,  341  p.

„§ e i in a   i r   e t n i n i a i   p r o c e s a i ". D.1. „Tauti§kai mi§rios §eimos Rytu Lie-
tuvos  rajonuose.  XX  a.  5-10  de§imtme6iai".  Vadovas:  dr.  P.  Kalnius.  Atskleista
tauti5kai mi§riu Seimu vaidmuo Rytu Lietuvos gyventoju asimiliacijos procese XX a.
5-9 de5imtmc6iais, pasekta, kaip multikulttirin6je aplinkoje transformuojasi vien-
tau6iu ir tauti§kai mi§riu §eimu nariu etnokulttirin6s nuostatos, kiek svarbus §iame

procese aplinkos ir subjektyvaus veiksnio poveikis. „Minties" leidykloje i§1eista kny-
ga -P.  Kalnius,  R.  Pauk§tyt6, A. Vy5niauskaite  „Lietuviu §eima ir papro6iai". V.,
1995,  672  p.

„Lietuvos   magdeburginiu   miestu   privilegijos   ir   aktai."  T.  2.
Vadovas:  prof.  habil.  dr.  A.  Tyla.

Siame rinkinyje pateikti dokumentai apie magdeburgin6s teis6s administracini ir

juridini funkcionavima Krctingos, Skuodo, Sventosios, Varniu, Veliuonos, Viek§niu,
Virbalio ir Vladislavovo miestuosc XVI-XVII a. Jie atspindi ne  tik magdeburgi-
n6s  teis6s  praktikc|  ivairiuose  mazuosiuose  Zemaitijos  Kunigaik§tyst6s  miestuose,
bet  ir visuomen6s  socialine  teisine  ivairove,  stimuliuojan6ia prie§inga  feodaliniam
uzdarumui savimon?.
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„Lietuvos   Didziosios   Kunigaikstyst6s   izdas   ir   valstybes   ap-
sauga   XVI   a.   pabaigoje-XVII   a.   viduryje".  Vadovas: prof.  habil.  dr.
A.  Tyla. AIializuojama valstyb6s finansin6s galimyb6s ir ju santykis su valstyb6s tarp-
tautiniu santykiu sprendimo programomis. Ai§kinama, kokiais socialiniais ir ekonomi-
niais  svertais  pasiremdama  valstyb6  formavo  valstyb6s  biudzetc|,  kaip  per  prievole
mok6ti  mokes6ius  atsisklcid6  visuomen6s  nuostata  d61 valstyb6s  politiniu j6gu  pasi-
rinktos politikos krypties ir kokia itakci ta nuostata dare valstybes politinei pad66iai. 15
esmes  darbe sprendziamos Lietuvos Didziosios Kunigaik5tyst6s finansin6s galimyb6s
apsaugoti savo  ir visos  Respublikos valstybinguma nuo  atsiradusii!  agresijos Zidiniu.

„Lietuva    1905-1915   metais:   ta.utine   revoliucija   ir   evoliu-
cij a ".  Vadovas:  prof.  habil.  dr.  V.  Merkys.

Pla6iai nu§viesta  1905-1907 in.  revoliucijos dinamika,  Rusijos politikos Lietu-
voje ypatyb6s, aptartas lietuviu taut-os, kaip etnopolitines bendrijos, tapsmas, 1ietu-
vi§kos liberalines srov6s kriz6 bei santykis tarp modernios lietuviu tautos ir unijin6s
tradicijos. Pateiktos spaudai monografijos: E. Motieka. Didysis Vilniaus Seimas; R.
Miknys. Lietuvos (lietuviLi) demokrati! partija  1902-1915 in.  I§leista  1995. -225 p.

Programa papild6 V. Merkio parengtos monografijos, nu§vie6ian6ios modernio-
sios lietuvi§kosios tautin6s srov6s raida. nuo XIX a. antros pus6s:  „Draudziamosios
lietuvi§kos spaudos kelias  1864-1904 in." V..1994;  „Kinygne§iu laikai,1864-1904
In."  V.,  1994.  Parengtas  spaudai  rinkinys  „Knygne5ys"  P.  Ruseckui  atminti.  T.  3.

„Lietuvos  pilictin6s  visuomen6s  vystymosi  problemos   1920-
1940   in.:   Vidaus   ir   uzsienio   aspektai". Vadovas:  dr.  a.  Laui.inavi6ius.
Atskleistos komplikuotos Lietuvos tarptautin6s pad6ties tarpukaryje ypatyb6s. Nu-
statyta,  kad  komplikacijii  priezastis  nul6m6  ne  tik  i§oriniai  (Rusijos,  Vokietijos,
Ijenkijos  ekspansionizmas),  bet ir vidiniai faktoriai  (konfliktas tarp etnin6s tautos
ir istorinio paveldo buvusiose  LDK teritorijose  tradicin6 raiL5ka).  Konstatuotas pi-
lietin6s visuomenes tarpukario Lietuvoje komplikuotas formavimasis.

Norint tvirtai pagiisti Lietuvos pilietin6s visuomen6s vystymosi tarpukaryje pro-
blemati§kuma,  reikia  toliau  testi  programinius  tyrimus.

„Tautin6   savigyna   naciu   okupacijos   ir   komunistinio   rczimo
metais   ( 1940-1990)".  Vadov6:  prof.  habil.  dr.  V.  Ka§auskiene.

Analizuojama naciii okupacijos ir komunistinio rezimo politiniai, socialiniai, kul-
ttiriniai padariniai, 1ietuviu tautos pasipric5inimo okupaciniams rezimams procesai,

pasiprieL€inimo (savigynos) formu ir metodu ivairov6.  I§leistas pataisytas ir papildy-
tas dokumentu rinkinys „Lietuvos gyventoju tr6mimai  1940-1941,  1944-1953 in.
sovietin6s  okupacin6s  valdzios  dokumentuose"  (Sudarytojai  E.  Grunskis  ir  kt.).
V.,  1995.  626  p.

„Minties" leidyklai iteikta A. Anu§ausko monografija -„Lietuviu tautos sovie-
tinis  naikinimas  1940-1958  metais".
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Archeologijos  skyriaus bendradarbiai tyrinejo  ir Zvalge  9  archeologijos  pamin-
klus  Lietuvoje.

Etnografijos skyriaus bendradarbiai vadovavo ekspedicijoms 13 Lietuvos rajonu
bei Lenkijoje Punsko ir Seinu apylink6se, uzra§6 500 lapu pasakojimu, uzpild6 apie
350  ankett!,  nupie§6  apie  170  objektu.

Instituto bendradarbiai i§leido 8 monografijas,  1 §altinil|, 2 straipsniu rinkinius,

paskelb6114 moksliniu  straipsnii!  Lietuvos  ir uzsicnio  prestiziniuose leidiniuose.
1995 metais Institutas organizavo 4 mokslines konferencijas: kovo 3 d. „Penkeri

Lietuvos valstybingumo atktirimo metai"; geguz6s 4 d.  „Lietuva Antrajame pasau-
liniame kare 1939-1945"; lapkri6io 7-10 d. tarpt. konf. „Lietuvos valstyb6 XIII-
XVIII a."; gruodzio 14-15 d. tarpt. konf. „Kulttiru saveika Baltijos regione". Pas-
taruju dvieju tarptautiniu konferenciju organizavimc| par6m6 Atviros Lietuvos fon-
das. Visose Instituto organizuotose konferencijose perskaityta apie 100 pranesimu.

Instituto  mokslininkai  perskait6  101  pranesima  mokslin6se  konferencijose,  i§
kuriu 28 - uzsienyje organizuotose konferencijose.

Institutas palaik6 mokslinius ry§ius su uzsienio mokslo institutais bei auk§tosio-
mis  mokyklomis.  Pagal  tiesioginiu  ry5iu  pasikeitimo  programa  su  Lenkijos  MA
institutais L¥ios §alies archyvuose dirbo R.  Gri5kaite, I.  Senavi6iene, A.  Pra§mantai-
t6,  R.  Miknys,  D.  Stalidnas,  E.  Rim§a.  Paremus  Atviros  Lietuvos  fondui,  Sankt
Peterburgo dokumentu saugyklose bei Rusijos Mokslu Akademijos bibliotekos ran-
kraL56iu skyriuje archyvin? medziaga rinko V. Jog6la, A. Prasmantait6, I. Senavi5ic-
n6,  Maskvos  archyvuose  dirbo A.  Anu§auskas.

Asmeni§kai pasirtipin? stipendijomis Pranctizijoje dirbo E. Motieka, R. Miknys,
V. Puga6iauskas, JAV - R. Lopata, 0landijoje - V. Sirutavi6ius, Lenkijoje - R.

rl

Capait6, R. Laukaityt6, Baltarusijoje -T. Baira§auskait6, Svedijoje -a. Laurina-
vi6ius,  R.  Jarockis.

1995  in.  Instituto mokslini  darba vertino Norvegijos mokslo  tarybos  ekspertai.
Jie palankiai ivertino Instituto asociatyvinius ry§ius su Vytauto Didziojo universite-
tu. Siame Universitcte d6sto 12 Instituto mokslininki}, Vilniaus universitete paskai-
tas skaito 5 mokslininkai. Bendroje VDU ir LII doktoranttiroje mok6si 22 istorijos
ir ctnologijos krypties doktorantai, i§ ju V. Brandi§auskas, A. Anu5auskas ir A.  Kas-

paravi6ius,  baig?  studijas,  apgyn6  istorijos krypties  daktaro  disertacijas.  Gruodzio
28 d.  apgynusiam disertacijci  „Vilniaus Romos kataliku  dvasin6 akademija  1833-
1842 metals:  organizacija  ir vcikla"  humanitariniu mokslu  srities  istorijos  krypties
daktaro  laipsnis  suteiktas  Instituto  darbuotojui V.  Jog61ai.

Instituto tarybos teikimu VDU Senatas habil. dr. R. Merkienei ir habil. dr. A. Tylai
suteike  profesoriaus,  dr.  Z.  Kiaupai - docento pedagogini mokslo laipsni.

1995  in.  rugpjti6io  27  d.  Lietuvos  nacionalinis  istoriju  komitetas buvo priimtas

i Tarptautini istorijos mokslu komitetc|.

370



1995 in. sausio  1  d. institute dirbo  129 etatiniai darbuotojai:  48 mokslininkai, i§

jl}  10  habilituotu  daktaru  ir 38  daktarai.
Nuo  1995  in.  sausio  men.  23  d.  direktoriaus  pavaduotoju  mokslo  reikalams

paskirtas  hum.  in.  dr.  A.  Mickevi6ius.
1995  in.  vasario  men.  Institutas  persik616  i  naujc|  pastat€t  Kraziu  g.  5.

S.  Urbanavi6iene

Konferencijos,    pasitarimai,    simpoziumai

SEPTINTIEJI MARTYNO MAZVYDO SKAITYMAI

Po keleriu mett! pertraukos Lietuvos nacionalin6je Martyno Mazvydo bibliote-
koje  1995 in. saus].o 11  d. ivyko septintasis moks]inis seminaras „Martyno Mazvydo
skaitymai  1995".  Perskaityti  7  prane5imai  Lietuvos kulttiros  XVI  a.  ir kitais  klau-
simais.  Prane§imus  skaite:  prof.  dr.  A.   Jovai§as    -„Martynas  Mazvydas  -
tes6jas ir pradininkas", dr. D.  Pocitite   -„Martyno Mazvydo giesmynai:  Lietu-
vos liuteronu ankstyvosios himnodijos bruozai", V.  Al i 5 a u s k a s   -„Biblijos ver-
timas -kalbos  ir  dvasios ivykis tautos kulttiroje",  dr.  D.  Kuolys   -,,Prfisijos ir
Lietuvos sayokos XVI a.1ietuviL5kuose ra§tuose", dr. Z.  Ki a u p a   -„Kauno mies-
to humanitarin6 kulttira (XVI a.)", A.  Dubonis   -„Lietuvos Metrika: Tyrimai
ir leidyba",  dr.  J.  Tumelis   -„Zinios apie Vilniaus vyskupo Pauliaus AIgimanto
AI§6ni§kio  (? -  1555) bibliotekt|".

Perskai6ius prane5imus, vyko diskusijos. Jose dalyvavo Z.  Ziulevi6ius, A. Jovai-
§as,  Z.  Kiaupa,  D.  Kaunas,  J.  Tumelis.

Konferencijos rengejai prane§6, kad, rengiantis pirmosios lietuvi§kos knygos 450

jubiliejaus min6jimui,  „Martyno  Mazvydo skaitymai"  bus rengiami kasmet,  po ju-
biliejaus - kas antri metai.

A.  Dubonis

ZIEMGALAI SKIRTA KONFERENCIJA

1995 in. sausio  14 d. Siauliu pedagoginiame institute buvo surengta „Ziemgalii!
diena".

Joje prane§imus skait6: J.  Nekra§ius   -„Ziemgalos" draugija ir tautinis at-
gimimas";  G.   Ka6iu§kien6    -„Ziemgaliai  ir  A.  Baranauskas";  A.   Gumu-
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I i au s k a s   -„Ziemgaliai ir Lietuvos valstyb6s atsiradimo problema"; V.  8 i ku I -
6 i u s  -„§iaures Lietuva P. Rinktino novelit! rinkinyje „Kiem6nu kaimas"; D.  D a u -
noraite    -„§iaur6s vakaru  auk§tai6iu  dainuojamoji  tautosaka";  R.   Stanku-
v i e n 6  -„Ziemgalos kra§to daininink6"; V.  R i in ku s  -„V. Tru§ys -Ziemgalii!
dailininkas" .

Konferencijos  metu  5iauliu  dail6s  galerijoje  buvo  atidaryta  V.  Tru§io  paroda
„Zem6". Koncertavo Pakruojo centrin6s ligonin6s folklorinis ansamblis „Verdene"
(vad. K. Kalibatas), Joni§k6lio etnografinis ansamblis (vad. A. Rapkevi6ien6), Kriu-
ku etnografinis ansamblis  (vad. D.  Masijokien6), Pakruojo rajono etnografinis an-
samblis  „Linkava"  (vad.  S.  Lov6ikait6).

V.  R i in k u s

KONFERENCIJA KLAIPEDOJE

RIaip6dos  miesto  savivaldybes  Kultriros  skyrius  ir  Mazosios  Lietuvos  istorijos
muziejus  1995  in.  sausio  27  d.  sureng6  moksline  konferencija  tema  „Klaipeda  ir
Lietuva  XX  a. vidurio  istorijos  ltiziuose".

Konferencijoje i§klausyti penki prane§imai. Juos skait6 A.  J aku b 6 i o n i s   (Vil-
niaus universitetas) -„XX a.  Lietuvos istorijos ltiziai lietuviu istoriki! darbuose";
L.  Truska   (Vilniaus pedagoginis universitetas) -„Lietuva 1940-1945 met-ais";
P.   Stankeras    (Vidaus  reikalu  ministerija)  -„Kova  d6l  Rlaip6dos  (Memclio

gynyba  1944-1945  in.)".  Klaip6die6iai istorikai  perskait6  du  prane§imus:  V.   Va-
re ikis   (Klaip6dos universitetas) -„Klaip6da 1945-1991 metais: nutrtikusi isto-
rija"  bei  S.   Karalius    (Mazosios  Lietuvos  istorijos  muziejus)  -„Rezistencinis

jud6jimas  Klaip6dos  kra5te  1945-1959  metais".
Po  pranesimu vyko  idomios  diskusijos.  Jos  koncentravosi  apie  tris  problemas:

Lietuvos reokupacija po Antrojo pasaulinio karo, Lietuvos sienos po karo ir XX a.
Klaip6dos kra§to istorijos ypatumai.  Baigiamojoje  diskusiju  dalyje ka]b6ta apie  is-
torijos  objektyvumo  problemci.  Buvo  padym6ta,  kad  Lietuvos  sovietme6io  istorija
tampa istoriku tyrinejimo  objektu.

J.  Genys

KONFERENCIJA „LIAUDIES MEISTRU PIETOS"

1995  in.  vasario  2  d.  Siauliu  „Au§ros"  muzicjuje  ivyko  konferencija  „Liaudies
meistru pietos".  Prane§imus skait6":  dr. A.  Po6iulpait6   -„Pietos ikonografi-

ja";  monsinjoras A.  Bitvinskas   -„Pieta teologijos pozitiriu";  dail.  A.  Vasi-
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I i a u s k a s  -„Liaudies skulpttiros rinkiniai „Au§ros" muziejuje"; doc. dr. V.  R i in -
kus   -„Pieta -meninis vaizdas";  S.  Mockut6   -„Vilnoniu skan! kolekcija
„Au§ros"  muziejuje".

Veik6  paroda  i§  „Au5ros"  muziejaus  fondu,  joje  buvo  eksponuota  per  30  5io
siuzeto liaudies skulpttin! vilnoniu skan! fone. Konferencija ir paroda parod6, ko-
kiais turtais disponuoja Sis muziejus. Net ir nedidel6s, bet gerai parengtos parodos
suteikia  galimybe  naujai  pazvelgti  i  nacionalin6s  kulttiros  lobius  ir juos  ivei.tinti.
Siauliu  „Au§ros" muziejus §ios konferencijos prane§imu tezes i§1eido atskiru leidi-
n6liu  -  „Pieta  lietuviu  liaudies  dail6je"  (Siauliai,  1995.  16  p.).

V.  R i in k u s

REZISTENCIJAI SRIRTA KONFERENCIJA

Paminint Vasario 16-zu.a ir Kovo 11-aja, Lietuvos gyventoji! genocido ir rezisten-
cijos  tyrimo  institutas  su  Mokslininki!  rtimais  1995  vasario  11  d.  Vilniaus  univer-
sitete organizavo konferencija „Neginkluotas pasiprie§inimas okupantams kovojant
d6l Lictuvos Nepriklausomybes (1944-1989)". Prane§imus skait6: AIgimantas  L i e -
kis   -„Antisovietinio pasiprieL3inimo (1944-1990 in.) periodizacija";  Mindaugas
81 o z n e I i s  -„Lietuvos i§1aisvinimo taryba (1944-1946 in.)"; Viktoras  A § in e n s -
ka s -„Lietuvos tautin6 taryba (1945-1947 in.)"; Gintaras  Va i 6 i ti n a s  -„Par-
tizanu organizaciniu padaliniu veikla (1944-1953 in.)"; Petras  Ke in e kl i s  -„Par-
tizanai ir ji!  r6m6jai  (1944-1957 in.)";  Juozas  Bagu§auskas   -„Pogrindin6s

jaunimo  organizacijos";  Stanislovas  Liu6vaitis   -„Veliniu min6jimai"; Viktoras
P e t ku s  -„Lietuvos Hclsinkio grup6 ir jos veikla" (perskaite Stasys Kausonis); An-
tanas  Terleckas  -„Lietuvos laisv6s lyga irjos veikla"; Petras  Plumpa   -„Po-

grindzio spauda (1968-1973 in.)"; Kazimieras  Gar§va  -„Kulttirin6 rezistencija
Rytu  Lietuvoje  (1944-1990  in.)".

Nurodyta,  kad  mazdaug  1954-1960  in.  Lietuvoje  KGB  susek6  150  nelegaliu
organizacijti,  108 jaunimo  organizacijas,  700  nariu  nuteista,  rasta  365  1apeliai,  43
kartus  iskelta trispalv6.  P.  Plumpa,  dar  1958 in.  i§k6les  trispalve  ant Kauno  Petra-
§itinu elektrin6s ir nuteistas uZ „Kataliku bazny6ios kronikos" spausdinimc|, atsaky-
damas i klausimus nurod6: Lietuvoje buvo uzverbuota 110 000 KGB agenti!, kurie
su gimin6mis sudaro beveik milijona ibaugintu pilie6iu. Ju kompromituojan6ia me-
dziaga reik6tu isaldyti.  1940 in. Kauno KGB 90 proc. sudare dydai. Tada planuota
i§vezti  700  000 gyventoji!,  i§ viso -  76 proc.

K.  Gar§va
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VARARU LIETUVOS RATALIKISKOJI KULTORA

1995 in. vasario  14 d., Lietuvos nepriklausomyb6s dienos isvakar6se, RIaip6dos
universiteto Humanitariniu mokslu fakultete ivyko mokslin6 konferencija „Vakaru
Lietuvos kataliki§koji kultdra". Ja organizavo Lietuviu kataliku mokslo akademijos
Klaipedos  skyrius.  Skaityti  prane5imai  buvo  daugiau  apzvalginio  pobtidzio, juose
aptarta kataliki5ko lietuvi5kumo vieta protestantiskoje Vakaru Lietuvoje, i§ry§kinta,
kas vienoje ar kitoje visuomeniniu, etnomuzikologiniu mokslu srityje atskleista per

pastaruosius  metus.  Problemas  nagrin6jo  mokslininkai,  jau  ir  anks6iau  dalyvav?
trijose kasmetin6se vakariniams lietuviams skirtose konferencijose.

Konferencija  prad6jo  ir  sveikinimo  Zodi  tare  Klaip6dos  universitcto  rektorius

prof.  habil.  dr.  Stasys  Vaitektinas.  Jo  kalboje  ry§kiai  atsiskleid6  mintis,  kad  per
kataliki§kos  ir  protestantiskos  kulttiru  ekumenini  scru.tidi  btitu  atkurta  vieninga
krik§6ionyb6,  paremta  mokslu.  Be  teologiniu  klausimu,  tur6tu  btiti  svarstomi  vi-
siems  ki-ik§6ionims  aktualtis  socialiniai,  technikos  pazangos,  ekologiniai,  futurolo-

giniai  klausimai.
Kalb6ti  apie  tauti§kumci  - vadinasi,  kalb6ti  apie  Zmogaus  gyvenimo  prasm?.

Kod6l gyvena Zmogus?  Kad  atliktu Auk§6iausiojo  uzduoti.  Kokia?  Myl6ti  artimci,
tarnauti jam. Tikri krik§6ionys savo gyvenimo prasm? irodo Dievo istatymu pagrin-
du bcndradarbiaudami su kitais Zmon6mis ir, suvokdami svarba. dvasiskai tobu]6ti,
eina tobul6jimo keliu. 1289 in. uzsibaig?s Mazosios Lietuvos ijungimas i Kryziuo6iu
ordino valstyb?  ir  1422  in.  Melno  taika,  iteisinusi  Sios vokic6iu valstyb6s  siena.  su
LDK,  padalino  i  dvi  dalis  ne  tik lietuviu  etnin?  Zen?,  bet  ir perskyr6  i  dvi  dalis

pa6ia  lietuviu  tautc|.  Ju  istorija  ir  ekonominis  gyvenimas vis  labiau  skyr6si.  Ir vis
d6lto tai buvo vienos tautos dalys. Taigi ne bendra Zem6, ne vienodas ekonominis

gyvenimas ir ta pati istorija apsprendzia tauta. Svarbia rol? Cia vaidina religija. Kaip
kulttira sutaurina gamtci ir individualizuoja tautci,  taip religija sutaurina kultdra ir

jos ne§6ja -tautc|. Apie tai praneL€ime „Tauti§kumo netektis Mazojoje Lietuvoje ir
lietuviu  kilm6s  kitatau6iai"  kalbejo  sve6ias  i§  Vilniaus  Vytautas  S ilas.

Dr.  Algirdo  Matulevi6iaus    (Vilnius)  teigimu,  Karaliau6iaus  universitetas
buvo labai svarbus  ne  tik Mazosios, bet ir Didziosios  Lietuvos mokslo  ii. kulttiros
Zidinys.  Savo praneL5ime  „Didziosios  ir Mazosios Lietuvos  studentai Karaliau6iaus
universitete XVI-XIX a. (450-osioms metin6ms)"  autorius akcentavo, kad Kara-
liau6iaus universiteto (Mazosios Lietuvos) studentai tapo daugiausia kunigais ir lietu-
viu ra§tijos ktirejais, kiti (LDK) - labiau valstyb6s, visuomenes, kultriros veik6jais.

Muzikolog6  doc.  Daiva  K5anien6    (Klaip6da),  kalb6dama  apie  „Santaros"
choru  veiklc|  Klaip6dos  kraste,  min6jo,  kad  XIX  a.  pabaigos  tautinio  atgimimo
stikuriuose Tilz6je veikusios „Birut6s" ir lietuviu giedotoju draugijos dave impulsa
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patriotiL3kai  nusiteikusiems  Mazosios  Lietuvos  lietuviams,  ypa6  jaunimui,  bul.tis  i
savo vietovii!  liet-uviL¥kas draugijas.  Sios nors ir nedideles draugijos tuo metu mies-
teliuose, §alia bazny6ios, buvo vieninteliai kultbros Zidin6liai, besirtipinantys gimto-
sios kalbos, papro5iu saugojimu, entografines medziagos rinkimu, lietuvi§ku knygu

platinimu, tauti§kumo per baznytin? chorine giesme, vaidinimus puosel6jimu. Drau-
gijos  netur6jo  ry§iu viena  su  kita.  Tod61  1912  in.  spalio  6  d.  Tilz6je  buvo  isteigtas
bendras draugiju organas -„Santara". Jos veikla buvo reikalinga ir naudinga lie-
tuvybei  palaikyti.  Per  „Santaros"  veikla  pamazu  skleid6si  griztan6ios  i  Klaip6da
katalikyb6s Ziedai. Deja, ji nutrtiko lemtingaisiais 1939 in. Draugijos nuveikti darbai
Zadinant lietuvybe ir tautine savimone, jos sukurtos vertybes i§1iko istorijai ir mtisu
tautai kaip  dvasin6s kultnros paminklas.

Vienas svarbiausiti Vakan! Lietuvos muzikinio gyvenimo uzdaviniu - savo tau-
tines  dvasines muzikin6s kulttiros pazinimas.  Kristaus Zodis v6liausiai pasiek6  Ze-
maitijq, -Cia, ant Palangos ir SalantL! kalvii, uzgeso paskutiniai pagoni§kieji auku-
rai,  ta6iau  giesm6s nenutilo.  IL5 pagoni§kuju  prie  aukuro  skamb6jusiL!  giesmil!,  ku-
rias  kataliku bazny6ia ne tik toleruoja,  bet ir yra itraukusi i liturgini giesmyna bei

paskelbusi btitinomis giedoti kiekviena sekmadieni, btitu visiems Zinoma ir populia-
ri giesm6 „Sventas Dieve". Lietuvii! liaudies bei liturginis giedojimas dar yra mazai
tyrineti,  ir  tai  yra  atskira  ir  idomi  lietuviu  kulttiros  istorijos  sritis,  reikalaujanti

prityrusio  specialisto  muziko,  sugeban6io  nustatyti  tautiniu  lietuvi§ku  giedojimu
kilm?, amzii! bei i§takas. Apie tai buvo kalbama kompozitoriaus doc. Alvido  R e -
mesos   prane§ime.

PraneL€imo „Mazosios Marijos valandos, arba kurstas Zemaitijoje", autoriaus dr.
Alfonso  Mot uz o   teigimu, buvo Zinomos jau nuo pirmuju krik§6ionyb6s Zingsniu
Vakfiru  Lietuvoje.  Tai  buvo  maldos  ir  giesmes,  skirtos  Sv6.  M.  Marijai,  lotyni§kai
vadinamos  Cursus  8.  V.  Mariae.  Vyskupas  M.  Valan6ius  savo veikale  „Zemai6it!

vyskupyst6" vie§ujl! maldu ir giesmiu Sv6.  M.  Marijos garbei - Cursus 8.  V.  Ma-
riac -lotyni§kc| pavadinima suzemaitino, vadindamas jas  „kurstu".  §iandien L€ios

giesm6s jau neskamba bazny6iose,  bet jas  dar moka Vakan!  Lietuvos Zmon6s.
Kokia §iandien katechetu rengimo pad6tis? Prof. habil. dr. Vytolio  Ku 6 i n s k o

teigimu, -apgail6tina. Katechetus rengia Kretingos Sv. Antano, Panev6Zio vysku-
rl

pijos Ber6itinu Sv. Kazimiero kolegijos bei Vilniaus pedagoginis universitetas. N6ra
vieningos programos, trfiksta profesionaliu pedagogi!.  D6stytojai i§ uzsienio §alii! -
tai ne  i§sigelb6jimas.  Klaip6dos  universitete veikianti protestanti§ka teologijos ka-
tedra  savo veiklumu,  pedagogais  ir religine  §vieteji5ka kulttirine veikla  pranoksta
visas veikian6ias kataliki§kas mokslo institucijas. Taigi katechetu rengimo problema
aktuali ir kuo grei6iau  sprestina.
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Apie visu Lietuvos krik§6ioniu Bazny6iu suart6jima, bendradarbiavima -vieni-

j.imcisi   kalbejo   Nikita   C)ei-nigovskis     prane§ime   „HeKOTopl>Ie    IIpo6TleMbl
pyccKoluI  jlHrypmlK14   8   PIIMCKo-KaTOTmqecKofi   I|epKBH   JIHTBI>I".  Prelegentas
akcentavo, kad Siandien Lietuvos kataliki! bazny6ia mazai d6mesio skiria rusu ka-
taliki} mazumai.  1992 in. Klaip6dos Juozapo Darbininko bazny6ioje buvo pradetos
aukoti  Sv.  MiL5ios  rusu  katalikams.  Bet  5iandien  §i  iniciatyva  yra  prigesusi,  tod61
stipr6ja praraja tarp RIaip6dos lietuviu ir rusu tautybes kataliku. Sis klausimas yra
neatid6liotinas, ji reikia kuo skubiausiai sprgsti. Autorius pla6iai aptar6  1964 in.11
Vatikano  Susirinkimo priimto  dekreto  „Apie ekumenizma"  turini.

Doc.  dr.  Vlado   Pup§io    (Klaip6da)  Zodziais,  neturint  galimybiu  isstudijuoti
Vokietijos  archyvuose  esan€ios  medziagos  apie  Klaip6dos  kra§to  kulttiros  ir  5vie-
timo  raida,  katalikybes  aprai§kas,  kui.ios vienu  ar  kitu  istoriniu  laikotarpiu  evan-

gcli5kame  liuteroni§kame  areale  buvo  mazuma,  tenka pateikti  idomesniu  faktu  i§
mums  prieinamos  Nepriklausomos  Lietuvos  1924-1934  in.  Iaikotarpio  spauclos
ir  periodiniu  leidiniu.  Prelegentas  5i  karta  kalb6jo  apie  asmenybes,  aktyviai  daly-
vavusias  kataliki§kame  jud6jime,  ir  ekskursijas.  Prane§ime  „Atminty  i§lik?  susiti-
kimai  (RIaip6dos  spaudos prane§imai pric5 50 mctu)"  Vl.   Pupsys   kalb6jo  apie
Prano  Ma§iot(t,  Juozo  Zilevi6iaus  ir kitu  asmenu  veiklq.  Be  kataliki§koje veikloje
dalyvavusiu  kulttiros  ir visuomenes veik6ju,  svarbu  vaidmeni  vaidino  ir  ekskursi-

jos.  I  tuometini liuteroniL5ka K]aip6dos kra§ta  atvykdavo katalikai i§ Didziosios  Lie-
tuvos.  Daznai  ju  ckskursijoms  vadovaudavo  Krctingos  pranci5konai,  kurie  akty-
viai  rei8k6si  kataliki§koje  kulttirin6je  veikloje:  organizavo  procesijas,  ivairias  eity-
nes  su  v6liavomis  ir  muzika,  §v.  Antano  atlaidus  Kretingoje.  Kaip  liudija  tuomc-
tin6  spauda,  vietinii!  vokie6iu  tai visai  nepiktino,  o  tik  skatino  uzmegzti  glaudes-
nius  tarpkonfcsinius  ry3ius.

Doc. dr. Eugenijos  F e d e r a v i 6 i e n 6 s   teigimu, krik§6ioni§kosios kulttiros gai-
vinimas §iandien yra ncatid6liotinas. Kultrira perauga i civilizacija: ple6iasi didmies-
6iai, neb6ra sistemos moksle ir pagaliau i§plinta skepticizmas. Kaimas ir mazi mies-
tai tampa provincija.  Dominuoja didmies6io Zmogus - be tradicin6s mas6s faktLi
Zmogus;  be  religijos  (nemylintis),  nevertinantis  kaimo  gyvcnimo.  Alsiskyr?s  nuo
vaisingos Zem6s, kuri kiekvienai kulttirai duoda ktina ir krauja, apleido ir ktirybin?
Zmogaus  dvasia,  todel miestas galop  ir pats  Zlunga.  Ii-  L5ai  prasideda  skepticizmas:
mos ne gotikos ir ne klasicizmo atstovai, mes neturime seni! laiku nostalgijos, mos
einame  i  Europq!  Toks  civi]izacijos  tarpsnis  Europos  gyvenime  pastebimas  nuo
1800 in.  ir yra nei§vengiamas visu  mtisu likimas.  Kai i§skiriama estetin6  ir metafi-
zine ktiryba, -ateina Zlugimo laikas (A. Maceina). Kiekviena tauta turi atlikti savo

pa§aukimo misijq -t?sti Dievo ktirybci. Nuo prigimties kulttiros faktu einama prie
religijos -prie tiesos, g6rio ir grozio §altinio, kai per tik6jimc| art6jama pric tiesos
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§altinio,  per vilti  -  prie  grozio  §altinio,  o  per  meile  -  prie  g6rio  §altinio.  Trys
didziosios dievi§kosios doryb6s -tik6jimas, viltis ir meil6 -per fizini, kulttii.ini ir
religini  ugdyma  pakelia  Zmogu  i  antgamtin?  metafizine  ir  mistine  komunikacija.
Prane§6ja,  remdamasi  St.  Salkauskiu,  nurod6  tris  pagrindinius  religinio  lavinimo
uzdavinius:  religijos  mokyma,  rengima  tikejimui  ir  religin6s  samon6s  formavima.
Religijos  mokymo  negalima  atskirti  nuo  doros  mokymo.  Tod6l  religijos  mokymas
ne tik lavina mokinius, bet juos ir aukl6ja. Tik6jimas -tai Dievo dovanota malone
ir prigimtis. Nauja ntidienos krik§6ioni§koji kulttira, paremta dora ir morale, jokiu
btidu negri§ i viduramzius. Taigi aukL3tesnis Bazny6ios kilnumas ir autoritetas reik§is

(ir jau  rei§kiasi)  dvasine  §viesa  Zmonii!  sieloms.  Visa  tai  priklausys  nuo  to,  kick
Zmon6s laisvai tik6s vedami sz!Zin6s, kick Bazny6ia bus visi§kai laisva skclbti Dievo
Zodi  ir mokyti,  kick jos  nariai  - pasaulie6iai  ir kunigai -  bus  pasirenge  liudyti
Kristu!

Filosofiniu  aspektu  apie  Dievo tikrove, mokymc|  apie tikslc| ir ktinc|  kaip  orga-
nizmq kalb6jo sve6ias i§ Palangos Jurijus  L i p o v k a  prane§ime „Bandymas apzvelgti
universalijas". Gyviijii ki-im! vystymasis atved6 i Zmogaus proto geneze. Jo atsiradi-
mas yra savoti§kas, kokybinis  „sprogimas", kuris pagreitino  tikrov6s vystymasi  be-

galinio  tikslo  link,  t.y.  Dievo  link.  „Tiktai  Protas  duoda jo ktir6jui  galimybe jausti
visa ivairov? ir idealiojo pasaulio grozi ir tiktai Protas atveria mums Dievo begalyb?
ir nepasiekiamuma - btities tobulumo tikslci - teig6 prane§6jas. - A§ esu Alfa
ir Omega, pirmasis ir paskutinis, pradzia ir pabaiga - §ie Zodziai tapo krik§6ionims
§ventais -objektu, reikalaujan€iu ypatingu tyrin6jimu, nors juose ryL5kus toks tikslo
supratimas, kuris jau beveik du ttikstantme6ius  iprasmintas  teologijoje".

Konferencijzt uzbaig6 doc. dr. Onos  Tij a n 61 i e n 6 s  prane5imas „Marijos Pee-
kauskait6s pa§aukimas -tarnauti kra§to Zmon6ms". Jame prane§6ja atskleid6 ra-
L3ytojos, pedagog6s, visuomen6s veikejos M. Pe6kauskaites labdaringos veiklos turi-
ni  ir  i§takas.  Marija  paveld6jo  i§  motinos  religini  altruizma  ir ji  praktikavo  nuo
mazens:  ivairius  mazmozius  ir  skanumynus  mielai  atiduodavo  broliams,  kume6iu
vaikams, 1igoniams. Ypa6 dideli vaidmeni formuotis jos demokratin6ms pazi[iroms,
stipr6ti artimo meil6s jausmui tur6jo vokie6iu pcdagogas F. F6rsteris, kurio paskai-
tu klaus6 studijuodama Citiricho universitete. Jau XIX a. pabaigoje, bundant mtisu
tautai i§ ilgamet6s priepaudos,  Marija aktyviai isitrauk6 i nacionalini i§sivadavimo

jud6jimc|.  0 atsidavusia skurstan6iL!, vargstan6il| nelaimingu ligoniu ir kitokios pa-
galbos  reikalingu  Zmoniu  glob6ja ji  tapo  1915  in.  apsigyvenusi  Zidikuose.  Mcil6
Zmogui -ry§kiausia Marijos Pc6kauskait6s clorovin6 savyb6. Ji rtipinosi ir kitokios

pagalbos  reikalingais  Zmon6mis.  tarp ju  garbiais,  talentingais.  Savo  5irdies  meil?
dalino visiems, kuriems jos reik6jo. Globotiniu sveikata buvo didis Marijos rtipestis.
Zidikuose  prie  globos  nami!  atidarytoje  ambulatorijoje ji  steng6si  pad6ti visiems
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ligoniams.  1921  in.  ji  buvo  viena  iL¥  blaivyb6s  draugijos  aktyvis6iu,  prisid6jo  prie
blaivyb6s namu statybos. Aktyviai rei§k6si kaip bazny6ios pagalbinink6. 1915-1930
metai - tai tarnavimo  kitiems,  labdaringos jos vciklos laikotarpis.

Paskutini Zodi  pries  diskusijas  tare  konferencijai vadovaves  LKMA Klaip6dos
skyriaus pirmininkas  doc. A.   Remesa.

Diskusijose  daugiausia  buvo  kalbama  apie  kataliki§kos  kulttiros  palikima,  jo
i5saugojimo  Vakaru  Lietuvoje  problemas.  Vienas  i§  diskusiniu  klausimu  buvo  -
ntidienos Lietuvos katechetu rengimo problema. Siuo ir kitais klausimais pasisakes
TelL5iu kunigu seminarijos kapelionas kan.  mons.  Kazimieras  GaL€6irinas   akcen-
tavo, kad reikia labai susirtipinti mokytoji! katechetL! rengimu Lietuvos mokykloms.
Neparengtas §ios  srities specialistas  duoda  dviguba nenauda Kataliku  Bazny6iai.

Kadangi konferencijoje nedalyvavo Klaip6dos ol.todoksu ir evangeliku liuteronu
atstovai,  ekumenizmo klausimu nebuvo  diskutuota.

Apibendrinant konferencijos dai-ba, prieita prie nuomon6s, kad svarbu i§saugoti
Vakan!  Lietuvos  kataliki§kaji  paveldc|  ir  ji  propaguoti  jaunajai  kartai.  Atkreipti
didesni d6mesi i mokytoju katcchetu rengima Vakaru Lietuvos mokykloms, rengti
ekumenines mokslines konferencijas.

Po diskusiju vyko religin6s muzikos valanda. Joje  dalyvavo Klaip6dos universi-
teto  merginu  choras  (vad.  doc.  F.  Sereika).

Nutilus  paskutiniam  muzikiniam  akordui,  konferencijos  dalyviai  i§siskirst6  su
uzduotimis,  naujais  planais  ir pol6kiais,  kurie  atsiskleis  kitoje  konferencijoje.

A  Motuzas

ATNAUJINTAS LIETUVOS NACIONALINIS ISTORIKU KOMITETAS

Lietuvos  nacionalinis  istoriku  k(;mitetas buvo  i§rinktas  1991  in.  Iapkri6io  22  d.
i§  8 nariu:  Alfonsas Eidintas  (prezidentas), Antanas rfyla (viccprezidentas),  Stasys
Samalavi6ius (generalinis sekretorius), Vytautas Zalys (vicegeneralinis sekretorius),
Algis Kasperavi6ius, Ing6 Luk§ait6, Vytautas Merkys ir Mindaugas Tamo§idnas. Per

pra6jusius beveik ketvei.ius metus LTIK sud6tis pasikeit6: S. Samalavi6ius - mire,
A.  Eidintas  ir  V.  Zalys  i5vyko  diplomatiniam  darbui  i  JAV.  Pastaruoju  metu  i§  8
nariu komitete liko penki. Prezidento pal.eigas 6jo viceprezidentas A. rfyla, genera-
linio  seki-etoriaus - A. Kasperavi6ius.

Nuo  1991  in.  pabaigos  IJTIK  uzmezg6  rysius  su  Tzirptautiniu  istorijos  mokslu
komitetu Paryziuje, prad6jo gauti jo informacinius biuletenius, pareng6 LTIK ista-
tus  ir  6m6  tvarkyti  dokumentus,  reikalingus  istoti  i  Tarptautini  istorijos  mokslu
komiteta.  Si  darba  teks  uzbaigti  1995  in.  vasario  17  d.  naujai  i§rinktam  Lietuvos
istoriku komitetui.
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Ta  diena  Lietuvos  istorijos  instituto  naujuju  rtimu  sal6je  Vilniuje  (Kraziu  5)

ivyko pirmasis renginys -Lietuvos istoriki! susirinkimas, kuriame dalyvavo ivairio-
se  mokslo  istaigose  dirbantys  istorikai.  Susirinkimas  aptare  Lietuvos  nacionalinio
istoriku komiteto ataskaita, patvirtino istatus ir atnaujino jo sud6ti. Lietuvos nacio-
nalinio  istoriku  komiteto  nariais  tapo  habil.  dr.  Egidijus  Aleksandravi6ius  (prezi-
dentas),  akademikas  Vytautas  Merkys  (viceprezidentas),  dr.  Arturas  Mickevi6ius

(generalinis  sekretorius),  dr.  Rimantas  Miknys  (vicegeneralinis  sekretorius),  dr.
Algis  Kasperavi6ius,  di-.  Ing6  Luk§ait6  ir  dr.  Juozas  Skirius.  Komiteto  nariu  su

patariamojo  balso  teise  liko  prof.  habil.  dr.  Antanas  rtyla.
Lietuvos nacionalinio istoriku komiteto svarbiausias tikslas -pad6ti mtisu isto-

rikams pl6sti tarptautini bendradarbiavima, atstovauti jiems Tarptautiniamc istori-

jos mokslu komitete. §io Komiteto Generalin6 Asambl6ja, ivykusi 1995 in. rugpjti6io
27 d.  Monrealyje  (Kanada),  pri6me  Lietuvos Nacionalini istoriki!  komiteta  i  savo

|L

organizacijci.

M.  Ta in o § i ti n a s

KONFERENCIJA KOVO 11-OSIOS PENKTOSIOMS METINEMS
pAZ"ETI

Stengiantis  konsoliduoti  Lietuvos visuomene,  Lietuvos  istorijos  instituto  Nau-

jausiujl| laiku istorijos skyrius 1995 in. kovo 3 d. Nepriklausomyb6s atktirimo penk-
tuju  mctiniu  proga  i  konferencijc|  Kovo  11-ajai  pamineti  sukviet6  viso  Lietuvos

politinio diapazono atstovus.
Konferencija prad6jes Lietuvos istorijos instituto direktorius prof. A.  Tyl a   pa-

sidziauge, kad labai simboli§ka rengti Nepriklausomybes atknrimo min6jimci naujo-

jo istorijos instjtuto pastato sal6je ir kad taip sutapo, jog §i konferencija -pirmoji
naujajame institute. A. Tyla Vasario 16-aja ir Kovo 11-ajq pavadino savoti§kais XX a.
Iietuviu  tautos  Zalgiriais,  t.y.  didziul6mis  pergal6mis.

Konferencijoje  perskaityta  12  prane§imu:  10  sve6iu  ir  du  mtisu  instituto  dar-
buotojl!.

Prof. V.  Landsbergis   prane§ime „Kovo  11-osios Aktu idejos" pabr6Ze, kad
btita  ne  vienos  deklaracijos,  o  visos  aktu  sekos,  kurie  parengti  Kovo  11-aja.  Net
Rusija   1991  in.  Iiepos  29  d.  sutartimi  pripazino  Lietuvos  nepriklausomybe  ir  visus
Kovo  11  d.  aktus.

Seimo narys V. P.  An d r i u ka i t i s   prane§ima paskyr6 nepriklausomybci ir de-
mokratijai Lietuvos socialdemokratu siekiuose ir veikloje. Prane§6jo nuomone, tuo
metu  (1990 in.)  LSDP buvo viena radikaliausii! j6gLi,  siekusiu  nepriklausomybes.
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Demokratu partijos atstovas J.  Ta rt i I a s   skait6 prane§ima „Lietuvos valstyb6s
kraL5to apsaugos formavimosi ypatumai", skirta 1918-1919 metu laikotarpiui. Pra-
ne§ime  daugiausia  remtasi pi-of.  A.  Voldemaro  atsiminimais.

„Politiniu kaliniu viltys, siekiai ir Lietuvos nepriklausomyb6" -tokia buvo Sei-
mo nario 8.  Gaj ausko   pi-ane§imo tema.  Prelegentas pabr6Z6, kad nepriklauso-
myb6s atktirimas -visu Lietuvos Zmoniu nuopelnas. Pats Sis faktas -tai moralinis
atpildas uZ politiniu kaliniu ir tremtiniu patirtas kan6ias, nor.s 5iandien juos ir Zei-
dzia teisingumo  stoka Lietuvoje.

Prof. 8.  G e nz e I i s   skait6 prane§imc| „Lietuvos valstyb6s konstituciniu pagrin-
du nustatymas". LDDP visada buvo uZ parlamentine respublika. Prane§6jas parei§-
k6 manc|s, kad 1992 in. spalio 25 d. priimta Konstitucija yra geriausia, kz! tada buvo

galima parengti.
Prof. V.  K a S a u s k i e n 6   (LII) prane§ime „Lietuvos valstybingumo XX a. taps-

mas" daugiausia lygino  1918 in. ir 1990 in. sc|lygas.1918 in. nepriklausomyb? skelb-
ti  buvo  sunkiau.

Prof. 8.  Kuzmicko   prane§imo tema -„Penkeri metai: viltys ir tikrov6". Jis

primin6, kad niekas nei Vakaruose, nei Rytuose nenumat6 tokio greito komunizmo
Zlugimo  ir  SSRS  i5irimo.  Nors  Lietuvoje  pla6iai  kalb6ta  apie  demokratija,  ta6iau

per pastaruosius metus neatsirado visuotinis pasitik6jimas valstybin6mis institucijo-
mis,  o  gi.ei6iau  atvirk56iai.

M.  Laurinkus   skait6 prane§imc| „Politiniu partiju formavimasis ir demokra-
tija".  Nuo  egzaltuoto  pozitirio  i  istorija  ir  sav?s  sutapatinimo  su  ivykiais  kartais

gelbsti politin6  ironija. Nors nepriklausomyb6s ideja v6liau buvo suprasta kaip sa-
vaime suprantamas dalykas, didziausia problema - kaip tai padaryti. Jei ne Saw.ti-
dis, visi  ivykiai  Lietuvoje,  anot prane56jo,  btitu  prasid6je  tik po  rugpjfi6io pu6o.

Scimo nario R.  0 z o I o  prane§ime isnagrineta Sajridzio radikalizmo raida („Lie-
tuvos valstybingumo atkdrimo strategin6s nuostatos").  Sajddis laim6davo tik tada,
kai elgdavosi radikaliai. Jis atsirado tik vienam tikslui - nepriklausomybes paskel-
bimui.  Reikalaudami  tiesos,  lietuviai  pasirode  besci  radikalesni  uZ  didziausius  pa-
saulio  radikalus.  Jei  Lietuvos  laisv6s  lyga  reikalavo  atiduoti  nepi.iklausomyb?,  tai
Sqjtidis  pats  ejo jos  atsiimti.

Seimo nario A.  Saudargo   prane5ime  „Lietuvos valstyb6s uzsienio politikos

prioritetai" buvo i5d6stytos tarptautinio Lietuvos Respublikos pripazinimo politin6s
detal6s. Btitent Kovo 11-osios rezultatas yra Lietuvos Respublika, pripazinta dvi§a-
16mis sutartimis, nors ir neapimanti visi! ]ietuvili  etniniu Zemiu, bet su Vilniumi ir
RIaip6da, be to, su i§vesta svetima kariuomene. Ar buvo tarn alternatyva? Bet kokia
alternatyva btitu  rei§kusi teritorines pretenzijas Lietuvos Respublikai.  Iki pu6o su-
aktualinta Baltijos valstybiu aneksijos nepripazinimo politika,  atsirado toks termi-
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nas, kaip  „Baltijos valstyb6s".  Kuriantis NVS,  Baltijos valstyb6s jau  buvo JT orga-
nizacijos nar6s.  Koks btitu buv?s kitas Lietuvos kelias? Gal kruvinas Gruzijos tipo
kelias  (ji  irgi  i5  pradziu  nestojo  i  NVS)  - „sugrizti"  i NVS?

Tautininku  sqjungos pirmininko  R.  Smetonos   prane5imo tema -„Thutin6
valstyb6:  praeities ir ateities sankirta".  Prelegentas aptar6 tautos sc|vokc|. Jo many-
mu, tauta -tai etnin6 bendrija, kurios narius sieja kraujo ry§ys. Antrasis pasaulinis
karas ir nacionalsocialistai, pasinaudoj? kai kuriais nacionalizmo teiginiais, sukom-

promitavo pa6it| nacionalin6s valstyb6s id6j€t.  Dabar pasaulyje  isivyravo tarpnacio-
nalin6s gi.upuot6s, skatinan6ios maziijii valstybil! ekonomini nepaj6gumc|, ju nepri-
klausomyb6s id6ju kompromitavimq ir niekinimc|. Matydamas tokio pobtidzio pavo-

ju  ir  mtisu  jaunai  valstybei,  R.  Smetona  pakviet6  atgaivinti  nacionalizma  gerzu.a
prasme  ir  teig6,  kad  Lietuvai vienintele  i§eitis - tautin6 valstyb6.

Dr. C.  Bauza   (LII) aptare faktografine Atgimimo eiga („Valstyb¢`s atktirimo

prielaidos  ir  eiga  1988-1991  in.").  Jis  pazym6jo,  kad  visa  okupacijos  laikotarpi
lietuviu tautos atsparumo palauzti nepavyko, tik keit6si pasipriesinimo formos. Ka-
dangi  Komunistii  partija,  kaip  struktnra,  primesta  i§  i§or6s,  netur6jusi  tvirtesnio
moralinio  pagrindo,  Sajfidis,  energingai veikdamas,  nugal6jo visose  srityse.

Po  praneL€imi  i  klausimus  ra§tu  atsak6  Seimo  nariai V.  Landsbergis  ir A.  Sau-
clargas.  Pasisak6  Seimo  narys  A.  Baskas.

Baigdamas prof. A.  Tyla   pad6kojo visiems konferencijos dalyviams, sve6iams
ir organizatoriams.  Konferencija pasidym6jo  tolerancija - nebuvo jokiu gin6u  ar
uzgauliojimu. ko buvo galima baimintis, susirinkus tokio plataus politinio diapazo-
no  atstovams.  Konferencijos medziaga Zadama i§leisti  atskiru  leidiniu.

D.  Vilimas

KONGRESAS „BIODEMOGRAFIJA IR ZMONIJOS EVOLIUCIJA"

Tarptautin6s antropologijos ir etnologijos mokslu sajungos organizuotas kongre-
sas  „Biodemografija  ir Zmonijos  evoliucija"  vyko  Italijoje  1995  in.  balandzio  19-
27 d. Kongrese buvo aptariami demografiniai, antropologiniai, socialiniai Zmonijos
raidos  aspektai.  Jame  dalyvavo  daugyb6  mokslininku  i§  viso  pasaulio.  Kongreso
darbas buvo suskirstytas dvicm etapais. Pradzioje ivairiuose Italijos miestuose vyko
teminiai  simpoziumai,  kurie  v61iau  buvo  apibendrinti  Florencijos  Antropologijos
institute vykusiuose baigiamuosiuose posedziuose. Dviejuosc teminiuose simpoziu-
muose  dalyvavo  prelegentai  ir  i5  Lietuvos.

Simpoziumas „Kintantys regionai: taikomoji antropologija ir demografines per-
spektyvos"  vyko  Bario  mieste  Italijos  pietuose.  Ji  organizavo  Bario  universiteto
Demografijos  ir Antropologijos  katcdl-os.  Sis  simpoziumas  vyko  dvi  dienas,  jamc
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dalyvavo mokslininkai i§ Anglijos, Indijos, JAV, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksi-
kos, Rusijos, Slov6nijos, Urugvajaus, Italijos. Prane§imus skait6: A.  Aklaj evas   ~

„Besikei6ian6ios etnopolitin6s orientacijos ir etninis konfliktas Rusijos federacijoje:
XX a.  dc§imtas desimtmetis", I.L.  Babi6   -„Moterys ir konfliktas Siaur6s Kau-
kaze",  A.  Basu   -„Ethnos  ir  ethos  per6jime:  sociokulttirin6s,  demografin6s  ir
biomedicinines i§likimo koreliacijos", 8.  Bennetas   -„25 metai ckonominiu ir
kulttiriniu pasikeitimu:  karo ir ideologinio kal6jimo btisena Kroatijos bendruome-
n6je", S.M.  Biocina   -„Seimos trauma ir §eimos funkcionavimas karo salygo-
mis: pab696liai Hvaro saloje, ldroatijoje", J.W.  Cole   -„Regionalizmo atsinauji-
nimas Europoje: Pietu Tirolio pavyzdys", S.  C o I i 6 , A.  S uj o 1 dz i 6  -„Kai kurie
akulttiracijos  proceso  aspektai  bei  galima  sociokulttirin6  pab6961iu  integracija  ir

perkeltos  §eimos  Hvaro  saloje,  Idroatijoje",  A.   C)epaitien6    -„Etni5kumas:
stcreotipu modeliavimas. Lietuvos pavyzdys", S.  D i s t a s o , A. De  L u c i a  -„De-
mografiniai ir socioekonominiai aspektai, susij? su moteru i§ Albanijos apsigyveni-
mu Bario provincijoje", L.  I c k e -S c liw a I b e   -„Seimos strukttira ir klano orga-
nizacija perkeltose gentyse Vakan! Bengale, Indijoje", Z. Jasiewiczius ,,Etni§kumas

per6jime: Ukrainos lenkai Kazachstane", L.K.  G o s t i ev a  ~ „Dcmografinis veiks-
nys ingu§u-osetinu konflikte", A.  L o p a s i 6  -„Migracijos ir turizmo itaka dviem
Vidurzemio jtiros saloms (Sardinijai ir Korsikai), V.  Malkova   -„TautiniL! vals-

tybiu ideologu konstruojami etniniai stereotipai -vienas i§ btidu tarpetniniu konflik-
tu reguliavimui postsovietin6se Rusijos respublikose", A.G.  Osipovas   -„Ideolo-

gine  aplinka  ir kai  kuriu  musulmonu grupiu  identitetas",I.   Rudanas    ir kt.  -
„Bcndrasis nacionalinis produktas  ir vezio  susirgimai  1983-1988 in.:  50  pasaulio
§aliu analize", P.  Rudanas   -„Regionai pereinamuoju periodu -taikomosios
antropologijos  perspektyvos:  |vadas  i  temc|",  V.   Rudan    -„§eima  „per6jime",
M.  Sans   -„Urugvajaus gyventoju skirtingu etniniu grupiu elgesys:  santuokin6s

preferencijos", S. M.  S p o lj a r -V rz i n a   -„Seimos tapatumo i§laikymas tremty-
jc:  nebylusis gerov6s veiksnys (Pabegeliai ir perkeltieji asmenys Hvaro saloje, Kro-
atija)", M.  U s t i n o v a  -„Socialiniai pasikeitimai latviu etnin6je mazumoje Mask-
vojc", L.A.  Va r g a s , L.E.  C a s i 11 a s  -„Nacionalinis universitetas Meksike: Me-
sokosmosas per6jime", M.  Vidoci5   -„Migracija ir izoliaciniai procesai Selska
sl6nyje,  Slov6nija".

Po prane§imu vyko  diskusijos, kuriose daugiausia d6mesio susilauk6  tokios te-
mos,  kaip  Rusijos  postikis  i  federalizma ir pilietin6s visuomen6s  ktirima,  scivokos
„sovietin6 nacija"  apibtidinimas, etnin6s inteligentijos ideologinis vaidmuo etniniu
bendriju formavimesi, regionalizmo at-sinaujinimas Europoje bei kiti klausimai, su-
sije  su  lokaliniu  etninii!  grupiu  kilimu.  Buvo  nutarta  §io  simpoziumo  prane§imus
atspausdinti atskiru leidiniu.  Florencijoje §io simpoziumo prane§imus apibendrino
8.  Bennetas.
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Simpoziumas „Gimimu kontrole ir etiniai klausimai" vyko Trento mieste, Gam-
tos moksli! muziejuje.  Prelegentai i§ Indijos, Italijos, JAV, Lietuvos perskaite §iuos

prane§imus: P.  Grassivaro   Galo, F.  Viviani   -„Vedusiu poru vaisingumas
Aldyre", V.  K a r u p p a i y a n  - „Moteri§kasis infanticidas kaip dirbtinis ir nattira-
lus demografinio sprogimo kontrol6s veiksnys: antropologine analiz6", R.  P a u k § -
tyt 6   -„Ktidikio  laukimas  tradicin6je  kaimo  ir  §iuolaikin6je  bendruomen6se",
D.P.  Trace r   -„Vaisingumo apribojimo mechanizmas tradicin6se Zmoniu visuo-
men6se:  jo vaidmuo  Zmonijos  gyventoju  augimo  istorijoje".  Simpoziume  taip  pat
buvo  aptartos  M.   Milani   Comparettis    apibendrinamojo  prane§imo,  kuris
tur6jo btiti skaitomas Florencijoje, tez6s -„Gimimu kontrol6 ir etiniai klausimai".

Kongreso  pabaigoje  Florencijoje  buvo  akcentuotas  tokiu  temi!,  kaip  regionai

pereinamuoju periodu, aktualumas ir pasirilyta toliau jas svarstyti mokslin6se kon-
ferencijose.

A  Cepaitien6

SEMINARAS APIE LIETUVA VOKIETIJOJE

UZ keliolikos  kilometru  i  rytus  nuo  Liubeko yra vietov6  Travemiund6,  kui.ioje

isiktir?s  Pomeranijos  studijii  centras  ir  Baltijos  jtiros  akademija  (Ostsee-Akade-
mie).1995 in. balandzio 21-23 d. Travemiund6je Baltijos jtiros akademija sureng6
seminarc| „Lietuva -kaimyn6 Europos rytuose". Seminaro programos virL€eli puo-
§6  M.K.  Ciurlionio paveikslo  „Karaliu pasaka"  reprodukcija.  Programos  ivadin6je
dalyje rasoma: „Kova uZ nacionalines nepriklausomyb6s atktirima sugrqzino i mtisu

politini akirati Baltijos tautas. Salys, kurias mes iki 5iol suprasdavome bendra „Pa-
baltijo" savoka, nepaisant ju bendros naujausios istorijos, vis delto gerokai skiriasi,
negu  atrodo  i§ pirmo Zvilgsnio.  Lietuva daugeliu  atveju  skiriasi nuo  §iauriniu  kai-
myni!.  Nenugal6ta vokie6iu ordino Lietuva dar pries apsikrik§tijimci suknr6 didel?
valstybe, kuri plyt6jo nuo Baltijos iki Juodosios jtiros. Btidama saw.ungoje su Lenkija

(stu.unga  gyvavo  iki  padalijimu  XVIII  a.  pabaigoje),  pateko  i  lenku  kataliki§kos
bajorijos, valdziusios §ali, kulttirin?  itaka.  Nebuvo pamir§ta ir dydi! kulttira,  sunai-
kinta Antrojo pasaulinio karo metu.  Nuo XIX a. vidurio lietuvit! tauta 6m6 siekti
savistovaus tautinio idcntiteto, pirmiausia noredama atsiriboti nuo Lenkijos ir Ru-
sijos.  1§  Mazosios  Lietuvos,  prtisi§kosios  kraL5to  dalies,  rusu  valdoma  dalis  gavo
nemazq paramc| savo kovoje prieL¥ nacionalin? priespaudq; tiesa, po Pirmojo pasau-
linio karo  Klaip6dos kra§te buvo kil?s nacionalinis konfliktas.

Nepaisant- praeities nesklandumL!, viskas  eina ta linkme, kad Lietuva pastarai-
siais  metais  s6kmingai  Zengia  „atgal  i  Europa",  savo  viduje  bei  i5or6je  siekdama
taikaus supratimo.
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Apic Lietuvos istorija ir kulttira, kaip ir apie aktualias politinio vystymosi pro-
blemas, mes norime padiskutuoti su specialistais ir politikais is Lietuvos ir Vokic-
tijos.  Kvie6iame pokalbiui apie Lietuvt|".  (Pasira§6 dr. J6rgas Hackmannas ir Bal-
tijos jtiros  akademijos vadovas  dr.  Dietmaras Albrechtas).

Perskaityti §ie prane§imai:  „Lietuvos kultdros panorama"  (prof.  dr.  Leonardas
S au ka ,  Vi]nius);  „Lietuvos  istorijos pagrindiniai metmenys  ikimoderniaisiais lai-
kais"  (dr.  Jtirat6  Kiaupien6,  Vilnius);  „XIX a.  Lietuva -link modernios tau-
tos"   (dr.  Egidijus   Alcksandravi6ius,  Vilnius);  „Lietuvos  uzsienio  politikos
svarbiausios  gair6s"  (dr.  Rokas   Bernotas,  Vilnius);  „Lietuva  tarp  Vokietijos,
Lenkijos ir Sovietu Sajungos,1918-1945"  (dr.  Joachimas  Tauberis,  Liunebur-

gas - Vokietija);  „Lietuva ir Lenkija - Lietuvos pozitiriu"  (Lietuvos pasiuntinys
Vokictijoje dr. Zenonas  N a in a v i € i u s ); „Lietuva ir Lenkija -Lenkijos pozitiriu"
(dr. Mieczyslawas  J a c k i e w i c z i u s , O]§tynas); „Zydu kulttira Lietuvoje" (Markas
Z i n g c r i s , Vilnius);  „Demokratin6s visuomenes raida Lictuvoje"  (Vilius  K av a -
liauskas ,  Zurnalistas,  Vilnius);  „Apie  rusu  tautin?  mazuma Lietuvoje"  (Tatjana
J a L3 i n s k aj a , Vilnius); ,.K. Donelai6io memorialin6s vietos Tolminkiemyje ir Laz-
dyn6liuosc"  (dr.  Napolconas  Kitkauskas,  Vilnius);  „Zvilgsnis  i Lietuvos  dail6s
istorija"  (dr.  Rtita  J a n o n i e n 6 ,  Vilnius);  „Klaip6dos pozicija  Baltijos jtiros  erd-
veje  (prof.  dr.  Stasys  Vaitekdn as,  Klaip6da).

Seminaro  pabaigoje  ivyko  pokalbis  apie  Lietuvos  integravimosi  i  Europc|  per-
spektyvas. Pokalbiui prie prczidiumo stalo buvo pakviesti: Lietuvos pasiuntinys Vo-
kietijoje dr. Zenonas Namavi6ius, Lietuvos Seimo narys prof. Bronislovas Genzelis,
Andreas  Hollsteinas  (Bona).  I  seminara buvo  pakviesti prof.  Bronius Kuzmickas,
Lietuvos ir Vokietijos draugijos pirmininkas dr. Jonas Kilius.  Pasisake ir kiti semi-
naro  dalyviai.  Pagal pateiktci dalyviu  scira5a seminare buvo  106 dalyviai.  Kai kurie

ju buvo kil? i§ Mazosios Lietuvos ar prie§karinio Klaip6dos kra§to, kai kurie gal6jo
susikalb6ti  lietuvi§kai.

N.  Kitkauskas

LIETUVA ANTRAJAME PASAULINIAME KARE

1995  in.  geguz6s  4  d.  Vilniuje  naujajame  Lietuvos  istorijos  instituto  pastate

(Kraziu  5)  ivyko  moksline  konferencija  „Lictuva  Antrajame  pasauliniame  kare
(1939-1945)".  Instituto Naujausiuju laiku istorijos skyriaus surengta konferencija
sutapo su pos6dziais Lietuvos Seimo sal6je. Tad pasitarti, padiskutuoti su istorikais
mtisu  parlamentarai`  pastaruoju  laiku  neretai pasigin6ijantys  tarpusavyje  Lietuvai
tragi§ko  karo  klausimais,  negalejo.  Uztat  buvo  nemazai  istoriku  studentu  i§  Vil-
niaus  universiteto  ir Vilniaus  pedagoginio  universiteto.
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Konferencijoje  izangini  Zodi  tare  Lietuvos  istorijos  inst].tuto  clirektorius  prof.
Antanas  Tyla.  Jis  sake,  kacl Antrojo  pasaulinio  karo  mctais  Lietuva  atsidtir6  triju
dokumenti}  ar ju  grupiu -Molotovo-Ribcntropo  pakto,  Atlanto  Chartijos  (1941
in.  1.ugpjti6io  14  d.  -LS.  8.)  bei  dokumcntu,  pasiraL€ytu  Jaltos  ir Potsdamo  konfe-
rcncijose, -vcikjmo zonu  kryzkel6se.  Jii  padariniai  buv(J  labai  skaudds  Lictuvai,
lictuviams  ir kitoms  mtisi!  §alies  tautin6ms  bendruomen6ms.

Tuos  skaudzius  padarinii]s  i§stlmiau  apzvelg6  (lvylika  kalbi;tojLi.  Lietuvos  tarp-
tauting pad6ti savo prane5imc „Lieluvos pozicija Antrojo pasaulinio kciro pradzio-

je" apibtidino AIgis  K a s p e r a v i 6 i u s   (Vilniaus universitetas). Jis taip pat atsklei-
cl6  didziL!ju valstybiu vadovu  ncciviljzuotc| poziriri i mazas vtilstybes jr tautas.  Apie
antisovietin6s  rezistencijos  sajtidi  pirmoLsios  bol§cvikin6s  okupacijos  metu  kalb6jo
Valcntas  Brandi§auskas    (Lietuvos  gyvcntojii  genocido  ir rezistcncijos  tyrimo
centras).  Jo  praneL3imo  t-cma  ~  „Rezistencinii|  organizaciju  kt-irimasis  sovietin6s
okupacijos  salygomis  ir ju  raida  (194()-1941  in.  rugsejis)".

Trijuose  prancL€imuose  buvo  kalbela  apic  naciu  okupacijos  laikotarpi.  Artinas
Bubnys    savo  pr€meL¥ime  „Rcicho  okupuotii  Rytii  ki-a5tii  ministerijos  politika  Lie-
tuvos  atzvilgiu  (1941-1944  in)"  parocl6.  koks  didziulis  pavojus  buvo  i5kil?s  Lie-
tuvai  ir jos  gyvcntojams.  Pagal  naci`i  planus  Lietuva  tur6jo  btiti  kolonizuota.  gcr-
maniztiot{i,  o  gyvelitojii  dalis  iL€kclta  i  slavi}  Zemcs.  Stanislovo   Buchavccko    pra-

ncL3ime  („1941-ieji  Lictuvoje:  naciti  I-asistines  politikos  igyvendinimo  tragi5kieji  pa-

dariniai")  ana]izavo  Lietuvos  Zyclu  tragedijc|  1941  metais.  kuomet  Lietuva  buvo
tapusi naciu po]igonu  dydl|  masi§koms Zudyn6ms visoje  Europojc.  0 kolega  ir ben-
d.raclarbis  Vytautas   Skebas    kalb6jo  apie  Lie[uvos  ekonomini  apipl6§im4  („Na-
ciu  okupacines  valdzios  prievol6s   1941-1944  in.  ir  jii  povejkis  Lietuvos  Zcmes
tikio  1.ciidai").

Konferencijoje pirmininkavt`s Lietuvos istorij.os instituto Naujausii}jii laikti isto-
rijos skyriaus.  surcngusio Lsizi konferencij€!. vedl±jas  Rimas  Zizas   praneL¥ime  „Lie-

tuvi§kos formuot6s sovietu ir naciii karin6se politinese strukttirose  1940-1945 in.`.
apibtidino  lietuviu  dal}ryavimc|  (jis  dz`ugiausia  buvo  pricvartinis.  -51.  8.)  abicjose
Antrojo  pasaulinio  karo  fronto pus6se.

Po  pertraukos  (laugiausia  kalb6ta  apic  antrosios  sovietin6s  okupacijos  pradzi£!,
vokic€iti  kariu(>menei  pasitraukus  i§  Lietuvos.  Lietuviii  antisovietin6  ginkluota  rcl
zistencija  buvo  aptarta  dviejuose  Lietuvos  istorijos  instituto  mokslininkL!  r)raneL€i-

muose:  Eugenijaus  Grunskio    -„Sovietin6  kariuomene  -lictuvii!  ginkluoto

pasiprje§inimo slopintoja  1944-1945  in."  ir Algit>  Ka\€etos   -„Aitrojo pzLsau-
linio karo baigties itaka lietuviii tautos laisv6s kovai". Apie Lictuv€i ir jos gyventojus
uzgriuvusit| brutfiliz} jt:gc| p{tsakojo Lictuvos istorijos instituto istorik6 Nastazija  K a i -
I.itikL€tyt6     (`.Stivicline`i   okupacijos  kai.iuomeni]s   saviv£`lt   ir  smurtas   Lietuvojc
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1944-1945  in."). Jos bendradarbis Juozas  Matusevi6ius   apibridino  atsinauji-
nusia Lietuvos sovietizacija ir rusifikacija („Stalininio rezimo isitvirtinimas Lietuvo-

je:  sovietin6  kadru  politika  1944-1945  in.").  Kitas  bendradarbis,  doc.  Henrikas
5 a dz i u s , pazvelge  i Lietuvos pad6ti tarptautiniu aspektu  („Lietuvos geopolitin6
situacija  baigiantis  Antrajam  pasauliniam  karui").  Doc.  Liudo  Truskos  (Lietuvos

pedagoginis universitetas) prane§imas - „Antrojo pasaulinio karo teritoriniai de-
mografiniai padariniai Lietuvai". Istoriko tyrimais, gyventoju nuostoliais proporcin-

gai visam gyventoju  skai6iui  labiau  uZ  Lietuvq nukent6jo  tik Gudija  (Baltarusija).
Ta6iau, kaip padym6jo L. Truska, Lietuvai pavyko galutinai atgauti Klaip6dos uosta
ir,  svarbiausia,  itvirtinti  teises  i  istorine  sostin?  Vilniu.

Diskusiju metu kalb6jo Aldona Vasiliauskien6 (Lietuvos kataliku mokslo akade-
mija), L. Truska, J.  Matusevi6ius, N.  Kairitik5tyt6,  R.  Cepas.  I klausimus  atsak6 S.
Buchaveckas,  H.  Sadzius,  A.  Kasperavi6ius, A.  Ka§6ta.

Baigus atsakin6ti i klausimus ir diskutuoti, konferencija baige ja pradej?s prof.
A. Tyla.  Jis pabreze,  kad naujausiu laiku istorija tiriantys mokslininkai btitinai tu-
r6tu  rodyti  didesn?  iniciatyva,  ai§kinantis netolimos  praeities  ivykius.

S.  Buchaveckas

FOTOGRAFIJAI SKIRTA KONFERENCIJA SIAULIUOSE

1995  in.  geguz6s  25-27  d.  Siaulii!  „Au§ros"  muziejus  ir Fotografijos muziejus
sureng6 konferencija „Fotografija:  paveldas ir dabartis".  I§leista iliustruota prane-
§imu  medziaga  (82  p.).  Konferencijos  metu  veike  10  senuju  autoriu  fotoparoda

(Jono  Kin6ino,  Igno  Silkinio,  Zcnono  Korunkevi6iaus,  Juozo  Daubaro,  Martyno
Kavolio, Vytauto Stanionio,  Karolio Ulozo, Jano Bulhako, Vytauto Augustino.

Prane§imus  skaite:  A.   Petra§innas     (Lietuvos  kulttiros  vertybiu  apsaugos
departamento vyr. specialistas) -„Uzfiksuoti Lietuvos praeities palikima"; S.  Va -
I i u I i s   (Vilniaus universitetas) -„1§ Vilniaus fotografijos istorijos (XX a. pirmoji

pus6)"; S.  Zvirgzdas   (Lietuvos fotomenininku sqjungos pirmininkas) -„Janas
Bulhakas ir jo giesmiu giesm6  Vilniaus miestui"; A.  Snitkuviene    (M.K.  ¢iur-
lionio dail6s muziejaus taikomosios dail6s skyriaus ved6ja) - „Grafas  8.  Ti§kevi-
6ius -uzmir§tas XIX a.  Lietuvos fotografas";  S.  Michelkevi6ifit6   (Lietuvos
fotomenininky say.ungos Kauno parodu skyriaus ved6ja) - „Kas jis? Lietuvos pra-
eitis": G.  C:esonis, M.  Kavaliauskas   (Vytauto Didziojo universiteto studen-
tai)  -  „Juozas  Valentukonis -Lietuvos  fotomenininku  saw.ungai  ne  25-eri,  o  62
metai"; V.  Rimkus   (Siauliu pedagoginis institutas) -„Fotografinis ki6as Lietu-
voje XX a. viduryje; A.  Sliusarevas   (Rusijos fotomenininku SZH.ungos sekreto-
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rius)  -„Rusijos  menin6  fotografija  (1960-1990)";  V.  Kin6inaitis    (Lietuvos
dail6s akademijos doktorantas) -„Fotografija ir postmodernizmas"; A.  Ga izu -
t i s  (Lietuvos mokslu akademijos Humanitarinil! ir socialinii! moksh! skyriaus pir-
mininkas) -„Fotomenas ir kritikos problema"; V  Juodakis   (Vilniaus univer-
sitetas) -„KtirybiniL[ fotozurnalistikos konkursu rengimo principai"; V.  J u r a i t i s

(Zurnalo „Vyzdys" redaktorius) -„Fotografijos Zurnalas „Vyzdys": Fotografo meisl-
ri§kumas ir 1.inka";  G.  Maze iki s   (Vilniaus universiteto doktorantas,  5iaulii[ pe-
dagoginio instituto d6stytojas) - „Realyb6s demitologizacijos vyksmai";  S.  D a u -

govi§as   (Latvijos universitetas) -„Kauk6 ir „asmeninis" fotoalbumas"; V.  Au-
z i n i s   (Latvijos fotografijos muziejaus direktorius) -„Pagrindiniai Latvijos foto-

grafijos muziejaus iktirimo principai ir igyvendinimo filosofija"; J.  S t e p o n a i t i e -
n 6  (Lietuvos nacionalin6s M. Mazvydo bibliotekos Rankra§6iu skyriaus ved6ja) -
„Fotografiju rinkiniai Lietuvos nacionalin6s bibliotekos Rankras6iu skyriuje"; R.  L o -
pien6    (Lietuvos  teatro,  muzikos  ir  kino  muziejaus  teatro  skyriaus  ved6ja)  -
„Lietuvos teatro, muzikos ir muziejaus fotonuotrauku rinkiniu apzvalga"; R.  8 i e -
liauskiene    (Valstybinio  Zydu  muziejaus  vyr.  fondi[  saugotoja)  -„Valstybinio

dydu muziejaus fotografijos ir negatyvai"; P.  Morkus   (Lietuvos-Lenkijos drau-
gijos pirmininkas)  - „Unikalios  Sofijos  Urbanavi6itit6s-Suba6iuvien6s  karo meto
Vilniausfotografijos";V.Vaitkevi6ius(VytautoDidziojouniversitetas),H.Gri-
nevi6ius    (kolekcininkas)  -„Vaclovas  Zatorskis  -Zenkliausias  XIX  amziaus
Kauno fotografas";  M.  Bauzien6    (Lietuvos kulttiros paveldo mokslinio centro
Architekttiros muziejaus ved6ja) - „Lietuvos architekttira Vytauto Augustino fo-
tografijose"; G.  Ka r a I i e n 6   (Vilkavi§kio kra§totyros muziejaus direktor6) -„Vil-
kavi5kio kra§totyros muziejaus fotoarchyvas"; E.  L u k o § e v i 6 i ri t 6   (M.K. ¢iurlio-
nio dail6s muziejaus darbuotoja) -„Vaitku§kio fotografijos kolekcija (XIX a. pab.)";
A.  Jak§tas   (fotografas) -„Fotografas Ignas Silkinis",  „Karolis  Ulozas ir Tve-
re5iaus  gyvenimo  akimirkos";  R.   Gudyniene,  E.   Juodzevi6iene    (Utenos
kra§totyros muziejus) - „Utenos kra§totyros muziejaus nuotraukos ir negatyvai";
S.  Ku b i I i ti t 6   (Birzu muziejus „S6la") -„Birzu fotografas P. Lo6eris"; R.  S u I s -
kyt 6  (Siauliu fotografijos muziejaus ved6ja) -„Juozas Daubaras -Vabalninko
miestelio metra§tininkas"; Z.  Pikelyt 6   (Panev6Zio kra§totyros muziejus) -„Pa-
nev6Zio kra§totyros muziejaus fotofondas ir jo panaudojimas";  D.  Ta in o § a i t i e -
n6   (Vytauto Didziojo karo muziejus) -„Balys Bura6as:  Negatyvu kolekcija Vy-
tauto Didziojo karo muziejuje"; A.  N i s t e 1 i e n 6  (architekt6) -„Architekto Jono
VytautoNist?liofotografinispalikimas";M.Petrauskien6(Zemai6iumuziejus

„Alka") -„Zemai6iu muziejaus „Alka" fotografiju fondL! apzvalga"; R.  M a 6 i n s -
kiene    (Mazosios Lietuvos istorijos muziejus) -,,RIaip6dos kra§to  fotografija";
D.  Kaunas   (Vilniaus universitetas) -„M.  Kavolis -Mazosios Lietuvos foto-
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grafas";  M.  Adomavi6ien6   (Siauliu pedagoginis institutas) -„Viek§niu foto-
grafo  Jono  Kin6ino  (190()-1967)  ktirybinis  palikimas";  P.   Korsaks     (Latvijos
fotografijos muziejus) -„M. Bucler ir Latvijos fotogral`ija";  I.  S t-a in g u t e, , G.  J e -
mcljanovas    (Rygos  mieslo  istorijos  ir  jfireivystchs  muziejus)  -„`3iandieninio
Rygos miesto fotodokumcntavimas`.; G.  D r 6 in a i t C   (Valstybin6s paminklosaugos
komisijos pirmininke) -„D61 Lietuvos fotografijos konservavimo ccntro ktirimo":
A.   Lukys    (Lietuvos  dail6s  akademija)  -„Fotogra±`ijos  I)aveldas  ir  ±`otogi.a±`ijos
studijos";  R.   Simait6    (P.  Gudyno  I.estauravimo  centro  1.estaurator6),  A.   Luk-
L¥ 6 na s   (Lictuvos dail6s muzicjaus fotografas) -„Septyniolikos labai suza[oti!  fo-
tografiju  i§  J.  UrbL€io  archyvo  rcstauravimas``;  N.   Garbar     (Rusijos  valslybinis
istorijos muziejus) -„Svarbiausi fotodokumcntu saugojimo ir restauravimo klau-
simai muziejuose": A.  M o c k ii s   („Koclak" prckybos namu DWK konsultantas) --

„Fotografavimo vaizdo i§1ikimo galimyb6s ir kzt daryti, kad jis ilgiau iL31iktii";  V.  8 u -
melis    (UAB  „Baltcxl`ilm.`  tcchninio  skyriaus virsininkas)  -„Fuji  film"  meclzia-

gos,  technika,  technologijos: ju  galimyb6s  saugant  fotografini vaizdc|".
V.  R i in k u s

IVIARIJAI MASIOTAITEI-URBSIENEI - 100

§imtasias  M.  Ma§iotait6s-Urb§icn6s gimimo metines pamin6ti bendroinis j6go-
mis  6m6si  Lietuvos  nacii)ntilin6  Martyno  Mazvydo  bibliotcka  ir  Lictuvos  istorijos
draugija. Ju pastangomis  1995 in. birzelio 21  d. bibliotekojc buvo atidaryta paroda,

po   jos  ivyko  minejimas.
Per parodos atidarymci kalb6jo abu organizatoriai -Jolita  S 1 c p o n z` i t i c n 6 ,

rankra§tyno  vcd6ja,  ir  E.   Mcilus,  Lie,tuvos  istorijos  draugijos  pirmininkas,  tz`ip

pat vieL3nia  i§  Kauno  -Vita  UrbL3yt6    (Juozo  Ui.b§io  dukter66i€i).
Paroda  atspind6jo visa. M.  Urbsienes gyvcnimz}, veikla:  nuo t6vi!, nuo vaikystl`s

Rygoje  iki jau  po  mirtics  J.  Urb§io  ra5ytos jos  biografijos  ( 1969  ()2  18),  Vl.  Zuko,
H.  Korsakien6s  atsiminimi}.  Tarp cksponatL! - pazymiu  knygel6.  diplomatinis  pa~
sas,  LIvietimai  i  pri6mimus,  nekalbant  apie  straipsnius,  lai5kus,  nuotraukas,  beje,
darytas  ir t6vo - didelio  fotogr{ifijos  m696jo.

Min6jimas ivyko 1-ankra§tyne, kur pirmoji kalb6jo di-. J.  K i a u p i c n 6 , Lietuvos
istorijos instiLuto mokslin6 bendradarb6.  Remdamasi  1930~1932 in.  Paryziujc gy-
venan6ios M. Urb`3ien6s susira5inejimu su A. Janulai6iu, Lietuvos istorijos draugijos

pirmininku, prane§6ja gyvai. patrauklizii, paskaitydama lai§ku i§trauku, pel.teik6 M.
Urb§ien6s domejimosi sritis (M. Akelai6io, V.  Gadono, K. Nezabitauskio kulttirin6
veikla, taip pat istoriniu dokumentu ~ lituanistines medziagos -paie§ka Paryziaus
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archyvuosc).  Tai  dfiiyti,  ic§koti  sktitino  A.  Janul€`itis.  Bet  M.  Urb§iench  ir be  skati-
nimo labtii gerai tq btitinybe jaut6,  dirbo, lam darbui kviet6 atvaziuoti i Paryziu K.
Jablonski. Zad6dama buitin? pziram€! -gyventi  Urb§iu Seimoje. Jau i`3 pirmos pra-
neL€ejos  pasakojimo  i5kyla  jautrios,  pfireigingos,  inteligentiL€kos  M.  Urb§ien6s  pa-
vcikslas.  (Pavyzdzjui.  d6mesys, pfilankumas, pagalba ukrainie6ii! cmigrantui, istori-

kui  Elijui  Bor§6iakui,  n-ipinimasis jo  straipsnio  iL€spausdinimu  Kaune,  honoraro  i§-
mokejimu,  taip  piit  buitimi  po jo  Zmonos  mirties.)

Rankra5tyno  darbuotoja  Rima   Dirsyt6    nuodugniai  apzvelge  M.  Urb§icn6s
fondti  (LNB,1`.14), kuriamc yra  723 vienetai,  apimantys  19()4-1968 in. Iaik()tarpi.
Prancs6ja stablcli prie kai kuriu dokumentu:  ic]omaus, vertingo dienora§6io, ra§yto
1928 in. rugpjti6io-lapkri5io men.. pr].c Viaznikuosc ra5ytii atsiminim! „Prie Ziba-
lines  lempos"  jut)dra§tiniu  varianti!.  Fondc  yra  M.  Urb5ien6s  i§vci.stas  parengtas
spaudai T. Daugirdo dienora\¢tis, i§vcrsta P. Merim6 novels „Lokys" su i5samiais jos
tyrin6jimais, i§karpii rinkinys su pastabom apie Vilniu, Vilniaus kra5tc|, taip pat apie
RIaip6dz}, straipsnis apie Klaip6dos kra§ta, darbas apie Lietuvc| Pirmojo pasaulinio
kai.o metu.  didcl6 koresponclencija  (260 vienetu),  daug nuotrauku ir bibliografijos
clarbi}.  Apskritai  fondc,  sutvarkytame  pa6ios  M.  Urb§ien6s,  labai daug medziagos
istorijai,  bibliogral`ijai,  apskritcli  mtisiti  kulttiros  istorijai.

VaikiL€kais prisiminimziis,  kaip apibtidino  pati kalb6toja,  pasidalijo habil.  dr.  Ri-

mut6   Rimantien6    (M.  UrbL3icn6  jz`i  ~  antros  eil6s  teta,  motinos  pusseser6).
IL€1iko iki Siol isptidis atvaziavusios is Paryziaus su  didziule skryb61e tctos Mun6s ~
visii  lz`jp vaclinamos,  - kuri  labai  myl6jo vaikus,  mok6jo  su jais  bendrauti.  (Beje,
myl6jo  ir  5unis:  buvo  vicnas  toks  dovanotas  6ckli  pas].untinio.)  Prisimena  jau  i§
Viaznikii  [etos  Mun6s nupirktas,  pasititas ii. atsilistas visoms pusscscr6ms...  perke-
lines  prijuostes,  kurios  „beL€cimininkaujant  pi-avers".

Atsiminimais pasiclalijo taip pat  Ka ru Z i e n 6   (atvykusi i5 Australijos, M.  Urb-
L§ien6s  gimin6  iL3  t6vo  pus6s).  Su  aLodtisiu  atsilicpia  -mieli,  §viestis  prisiminimai.

jos butukas  traukte  trauke  kaip Aladino lempa.
Nors, kziip pabr6Z6 Meil6  Lu k o § i ti n i e n 6   (LNB Mono skyriaus vedeja), ne-

teko susitikli  su M.  Urb§iene.  bet Zinojo apie ja iL5 kitii atsiminimu.  Kad buvo lab€`i
e,leganLi§ka, jos  skyb61es  gzirs6jo visame  diploniatu  pasaulyje.  Bet visi!  pirma ji -
cl].rb€`ntis  Zmogus,  po  kruopelyt?  renkzmti  medziaga  mtisLLi  kulttiros  istoi.ijai.

|domiomis,  svarit]mis eilutL`mis M.  Urb§ien6s paveikslci papilde habil.  dr.  Regi-
na  Z e p k a i t 6 .  Ji pacitav(]  Leiikijos karo at{is6 Kaune Leono  Mitkievj6iaus  (Mit-
kicwicz) atsiliepimq apie vyriausybes vyru Zmonas -aukL€tosios visuomenes damas,
1arp ju  ir  M.  Urb5ieng.  Uzsimin€s,  kad  nebuvusi  grazuol6,  teig6  j€}  turejus  dide]!
talent€t  hc.,ndrauti  su  susirilikusia  draugija.  „Buvo  puiki.  i5tverminga  salono  L5eimi-
nink6.  Auk5to  lygio  Vakclru  kulttiros  intelektual6,  puikiai  kalbanti  prancTiziL5kai  ir
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voki§kai,  savo  kokteiliais  nustumdavusi  i  §e§6li  ne  tik  vyra,  bet  ir  pati  ministrc|
Lozoraiti.  Jeigu  aukL56iau  keturias  Lietuvos  auk§tosios visuomen6s  ponias  pavadi-
nau Lietuvos dievaitemis (Indri§itinien6, Lozoraitien6, Ra§tikien6, Tnbelien6), gar-
bindamas ju moteri§ka Zavesi ir grozi, tai p. Urb§ien6 tarp ju btitu penkta dievait6,
atstovaujanti modernios lietuv6s tipui i§siauklejimo ir politinio i§silavinimo srityje".

Keliomis  prisiminimu  mintimis  pasidalijo  P.  Fursien6 ,  ilgamet6  bibliotekos
darbuotoja.  Teko jai,  dar  studentei,  matytis  su  M.  Urb§iene  Kauno  universiteto
bibliotekoje. (Patvirtina kiti!  nupie§ta paveiksla - kukli, eleganti§ka, darb§ti.) Ma-
te  ir po  §iaur6s kelioniu,  tebedirban6ia prie  savo  rondo.

Jausdamas min6jimo  nuotaika  („intymiai vyksta pokalbis"),  prof.  Vladas  Zu -
kas    nusijuokia:  „Su  bibliografija  n6ra  ko  terptis".  Pabrezia  M.  Urb5ien6s  ryzta
lietuviu  tautos  istorija  intelektualiai  ginti  nuo  lenki!,  vokie6iu  savinimosi.  Buvo

parengusi darba „Lietuva Vakaru Europos spaudoje (1930-1932 in.)", be medzia-
gos  rusu  kalba;  deja,  neisleistas.  Baigdamas  pamini  dailininko  V.O.  Virkau  jam
atsiusta nuora5a atsiminimu apie Ma5iotu 5eima,  architekto V.  Zubovo atsiustci V.
Kubiliui „Madam Bovari", J. Urb§io vertimo rankra§ti, be to, iki 5iol nezinoma XIX
a.  Iietuviu  poezijos  rimu Zodyna.  (Anot  V.  Zuko,  pas  mus  tokiu  bandymu  niekas
n6ra dar?s.) R. Rimantien6 papild6, kad tai buvusi dovana S. ¢iurlionienei jos 70-
me6iui, vieno  cgzemplioriaus leidinys.

Paskutinis Zmogus su ja mat?sis, jai artimas -tai V. Urbsyt6. Ji papasakoja apie

pirma  atviruka,  gauta  i§  tremties  1954  in.  Rusi5kai tebuvo  JIMT.  CCP,  o  toliau  ~
lietuvi§kai. J.  Urb§io muziejuje saugoma per 400 Marijos lai§ku, daugiausia ra§ytu

po karo gimin6ms. Lai5kai nuo§irdtis, kupini jausmo, samojaus, meil6s adresatams
(vaikams), noro supazindinti su Lietuva. Ra§oma ir apie Urb5io darbci pirtyje, kuo
maitinasi  (kos6s,  tyrele),  nei§bl6susiq  meil?  teatrui,  mandagumo  taisykles,  stalo
serviravima,  pasirengimz}  §v?sti J.  Urb§io  60-meti.  Brolio  dukrai  Baniutei,  kaip  ir
kiti lai§kai, kupini meiles tevynei, btitinybes ja pazinti ir myleti. Baigdama pasako-

jima,  V.  Urbsyt6 pad6kojo uZ   tetos  atminimo pagerbimq.
Po V Urbfyt6s kalb6jo dar L.  8 r o g a , R.  C e p a s , kuris prisimine, kaip jam -

Partijos istorijos instituto bendradarbiui -teko recenzuoti M. Urbsien6s atsiminimus
„Prie Zibalin6s lempos". Recenzija negalejo btiti neigiama -i§ vaikyst6s tebeprisimin6
P.  Ma§ioto knygeles.  Pamini, kaip J.  Paleckis pad6jo J.  Urb§io giminai6iams grizti.

Uzsiminta  buvo  ir  apie  atsiminimu  antr".a  dali,  kurios  likimas  nei§ai§kintas.
Skland?s  gandas,  kad  K.  Korsakas  pasak?s:  „ji  niekad  nci§eis",  o  H.  Korsakien6

paklausta  tvirtinusi:  „ne,  ne,  neskait6".
Pabaigoje rankrastyno ved6ja J.  Steponaitien6 susirinkusiems ir pasakojusiems

nuo§irdziai  pad6kojo,  prisimin6  M.  Urb5ienes  lai5ko  M.  ¢ilvinaitei  minti  -  gal
mano darbai ateityje bus ivertinti. Ved6ja i§rei§k6 vilti, kad „mes tai ir padar6me".
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15 tikruju minejimas pra6jo labai nuo§irdziai, ne valdi§kai, plaukte plauk6 be ska-
tinimu, raginimu, pad6damas susidaryti M. Ma5iotaites-Urb5ien6s paveiksla. Paveiksla
senosios kartos moters - kuklios, eleganti§kos, inteligenti§kos, vakarieti§kos kulttiros,
sykiu visa esybe lietuvi§kos;  anot L.  Mitkievi6iaus,  „modernios lietuv6s tipo".

G.  Gustait6

BIRZELIO SUKILIMO PAMINEJIMAS

Prisiminti 54-erin  metu  senumo  ivykius,  tiksliau  sakant,  1941  in.  birzelio  23  d.
sukilima,  1995  in.  birzelio  24  d.  ivyko  mokslin6  konferencija  Kaune,  bdta  ir  kitu
renginiu. Konferencija organizavo Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo institu-
tas,  Lietuvos  atsargos karininku SZH.unga,  1941  in.  birzelio sukil6lii! klubo respubli-
kin6  taryba prie  Lietuvos karininku Zurnalo  „Kardas".

Konferencijoje  prane§imus  skait6  istoi-ikai  dr.  A.  Liekis,  dr.  S.  Liu6vaitis,  J.
Kadi§ius,  dr.  V.  Brandisauskas,  dr.  N.  Kairitik5tyt6.  Juose buvo pateikta daug ido-
mios, iki §iol nepaskelbtos medziagos apie birzelio sukilima. Prane5ejai nurod6, kad
sukilimas buvo bandymas atstatyti Lietuvos valstybinguma, buvo atskleista plk.  K.
Skirpos veikla rengiant sukilima,  Laikinosios vyriausyb6s veikla,  sukil6liu aukos ir
kiti su sukilimu susij? klausimai. Buvo pagerbti birzelio sukilimo dalyviai. Lietuvoje
5iuo metu dar yra apie 2000 gyvu sukil6liu, kurie su labai mazomis i§imtimis patyr6
ir i5gyveno sunkias naciu ir sovietu represijas, daugeli metu praleisdami kal6jimuo-
se  ir koncentracijos stovyklose.

N.  Kairitik§tyt6

PROFESORIU BIRZISKU ATMINIMUI SKIRTA KONFERENCIJA
VIEKSNIUOSE

Viek§ni§kiai  susitelk6  ilgalaikiam  profesoriu  Birzi§ku  §eimos iamzinimui ir pa-

gerbimui. Viek§niuose, berods, pirmc|syk Lietuvoje, buvo pastatytas paminklas §ei-
mai: gydytojui Antanui Birzi§kai, EIzbietai Birzi§kienei ir ju trims stinums profeso-
riams - Mykolui, Vaclovui ir Viktorui, palikusiems gilius pedsakus Lietuvos moks-
le ir kulttiroje. Dalyvaujant Lietuvos Respublikos prezidentui, vyriausyb6s ir Seimo
nariams,  Zemai6iu  vyskupui  J.  Vai6iui,  Vilniaus  ir  Vytauto  Didziojo  universitetu
rektoriams  prof.  R.  Pavilioniui ir prof.  8.  Va§keliui,  mokslininkams, vietos  admi-
nistracijos atstovams, gausiai susirinkusiems Viek5niu ir apylinkiu gyventojams, pa-
minklas (aut. ¢eslovas Pe6iukas) i§kilmingai buvo atidengtas  1995 in. rugpjti6io 25 d.
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Kartu  Vick§niuose buvo  surengta mokslin6 kon±`erencija  „Viek§niu  kra§tas  ir pro-
fesoi.iai Birzi§kos". Konferencijoje pi-ane§6jai perskait6 tokius pranc§imus: S.  Ke i -

nys    ~  „Kaip  rokavuos  veik§ni§k6  prig  §ymta  metu",  A.   RuZ6    -  „Viek§ni`.I
ki.a§to oikonimai",  M.  Purvinicn6, M.  Purvinzts   -„Vieksniai -tradicinio
Zemaitijos mieste]io terpc]  ir jos degi.adacija sovietme6iu", E.  Levitas   -„Ven-
tos kraL5to vandem!  Svai.os problemos",  L.   Rozga   -„Intelektualin6 ir kulttirinc
aplinka Viek§niuose XIX ir XX amzii} sandtiroje.`, V.  Vi t k a u s k a s  -„Birzi§kos -
Atgimimo sajtidzio Zmones", A.  Tyl a  -„T6vas Antanas ir stinus Mykolas BirziL3-
kos  -Maskvos  universiteto  studentai",  A.   Jovai§a    ~  „Mykolas  Bit.Zi§ka  -
lietuviq  litcrattiros profesorius",  G.   Raguotien6   -„Vaclovas Birzi§ka -idy-
mus lietuviu knygos veik6jas". N.  L i e t u v n i n k a i t 6   -„Vaclovo Birzi§kos asmc-
nin6 biblioteka ir jos likimas",11.  J a s i ti n a s  -„Viktoras Birzi§ka -profesorius,
matcmatikas, patriotas". 8.  8 u t k e v i 5 i e n 6   -„Profesoi.iu Birzi§kii dokumcntai
Vilniztus  univcrsiteto  bibliotekijje",  A.   Gcdvilas    -„Profesol.iu  Birzi`¥ku  t6vai
amzininku prisiminimuose", J.  Elc k§ is   -,.Birzi§kii vzii-do iamzinimo kai kurios

problemos  ir perspektyvos".
Po konl`erencijos buvo surengta ekskursija  i vietoves, kurios susijusios su Birzi5-

ku  gyvenimu.
A  Tyla

KLAIPEDOS KRASTO PAMINKLOSAUGAI SKIRTA KONFERENCIJA

1995  in.  rugs6jo  2-7  d.  Juknai6iuose  (Silutes  I..)  vyko  Lietuvos,  Lenkijos,  Ru-
sijos  ir  Vokictijos  paminklosaugininku,   istoriku  bei  muziejininku  kont`ercncija

„Klaip6d(js  krasto  i§saugojimas  ir  atnaujinimas,  kulttiros  paminklu  apsauga  ir idcn-
titetas.`.  Konferencijci  organizavo  Vokietijos  Liubeko  miest-e  esan6ios  Baltijos  Aka-
clemijos  (vadovas  dr.  D.  Albrcchtas).  Mazosit>s  Lietuvos  bendrijos  (pirmininkas
V.  Pctrailis)  ir  Klaip6dos  universiteto  (A.  Nikzentaitis)    pastangomis.  Buvo  susi-
rinkg  50  dalyviu:  25   i`3  Vokictijos,  5  i§  Lenkijos,  8  i5  Kaliningrado  srities,  22  is

Lieluvos  (Klaip6dos,  Vilniaus,  Kauno).
Konfcrencijoje  pagrindinius  praneL3imus  skaite  tik Lietuvos  mokslininkfii:  „Pa-

minklosauga Klaip6dos kra§le" -J.  G I e mz a , „Klaipedos ki.asto dvarai, ji} btikl6
Lietuvos kontckste" -R.  S t u I p i n a s , apie Klaip6dos miesto istorin? ir topografing
raidf| (naujausiu istorinil|. archeologiniu tyrimu duomenimis) pasakojo V.  Z u I ku s ,
apic Klaip6dos kra§to palikimo praradimus  (per sovietin? okupacijzi) -M.  Pu r-
v i n a s , apie Klaip6dos miesto ir scmmics5io raidzi nuo  1945 in. -V  Va r e i ki s .
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Pasisak6 Vokietijos, Lenkijos bei Rusijos (Kaliningraclo) atstovai, kiti konf`ei.en-
cijos  dalyviai.

Kaip buvo numatyt-a programoje, konfercncijos dalyviai dvi dicnas lank6 Mazo-
sios  Lictuvos  r)aminklus  Klaipedos  micste  ir rajone.  Silut6je  bci Ncringojc.  Viena
diena  buvo  skirta Kaliningrado  sritics  paminklu  apzitir6jimui.

J.  Glemza

TARPTAUTINE PILIU TYRINETOJU KONFERENCIJA

1995  in.   rugs6jo  2-8  d.   Malborke  (Lenkija)   ivyko  Btlltijos  ji-iros  §aliii  pilii}
tyrin6t-oju  konferencija  .,Castela  Maris  Bal[ici-3".  Si  t?stin6  konfercncija,  tclkizmti
Zymiausius  §io  regiono  piliu  lyrinetojus,  startavo  1991  in.  Suomijoje  ir  kas  clveji
metai  rcngiama vis  kitoje  Balt].jos jfiros  regiono  §alyje.  Malborke  buvo  perskaityti
29 prane§imai, kuriiti  dauguma nagrin6jo ivairius mtiriniii   piliu raiclos aspe,ktus bci

jq santyki su miestais  ir aplinkin6mis tcritorijomis.  Lictuvai  atstovavo 3  praneL€6jzii:
dr. N.  Ki t ka u s k a s   (Piliii tyrimo centras „Lietuvos pilys.`) sk€`it6 prane5imi „Vil-
niaus Zemut-in6s pities statiniu raida  (rtimii, SventoviL}  ir gynybin6s sicnos architek-
ti-iriniu elementu  analiz6s  pagi.indu)",  kuriamc pateike  naujausici  Zemutin6s  pilies
tyrin6jimu  medziag€t.  Dr.  A.   Ku ncc\Ji6ius     (Vilniaus  universitelas)  praneL¢imc

„Trakii vidurzunziii pilys: XIV a. itvirtinimai ir miestas" susumavo turimt| medziag€t
apie  §io  micsto  ankstyvz|jt|  raidq.  Dr.  G.   Zabiela    (Lietuvos  istorijos  institul€`s)
savo praneL€ime  „Mcdinii!  piliu  sistemos XIIr-XIV a.  Lietuvoje"  pateik6  apiben-
drintus  duomenis  arJie  piliu vaidmeni  krasto  gynybojc.  kovojant  su  Ordinu.  Prasi-
d6jusi naujai irengtoje Mfilborko (Maricnburgo) pilies karvano kont`crenciju saltje,
konl`erencija  darbt| baig6 Torun6s micsto  Rotu$6je.  Konferencijos metu  buvo vyk-
doma ir turininga kulttirin6  programa:  riteriu  turnyras Gnicvo  (Mewe) pilyje,  eks-
kursijos po XIII-XIV a. mtirines Vakfiru Pn-isijos pilis. Visa tai pacl6jo susipazinti
su  piliu tyrin6jimo ir restaui-avimo laim6jimais bei problemomis. Ketvir[ajq „Castc-
la  Ma].is  Baltici"  konfcrcncija  numatoma  surcngti  1997  in.  Eslijojc.

G.  Zabiela

LIETUVIU KULTOROS INSTITUTO SUVAZIAVIMAS HIUTENFELDE

1995  in.  rugs6jo  29-spalio  1  d.  Hiutcnfeldo  miestelyje  (Hcseno Zem6,  Vokie-
tija), kuriame yra Vas£`rio  16-osios gimmzija, Romuvos (Re,nhofo) pilies didziojoje
saltje ivyko  15-asis Lietuviii kultnros instituto suvaziavimas. |Zanginiu Zodziu ji prad6-

jo  §io  visuomcnjnitlis  pagi.indais  veikian6io  instituto ved6jas  Vincas  Bar{uscvi6ius.
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Buvo perskaityti 5  prane§imai.  Dr.  Kajetonas J.  ¢eginskas   i5 Upsalos pra-
ne§ime  „1§ laisv6s kovu istorijos"  supazindino su antisovietin6s rezistencijos vado-
vaujan6iomis institucijomis. Vilniaus universiteto prof. hab. dr. Domo  K a u n o  pra-
ne§imas  „Pirmoji lietuvi§ka knyga"  buvo  skirtas Martyno  Mazvydo katekizmo pa-
sirodymo 450-me6iui. Be to, jis pristat6 „Knygotyros" 22-aja knygci, skirtz! „Au5ros"
110-osioms metin6ms. Lietuviu kulttiros instituto reikalu tvarkymo Tomo  8 a rt u -
s e v i 6 i a u s   pranesime „t}kio kitimo eiga Lietuvoje" buvo apibtidinti naujausi per-
tvarkymo procesai. Siauliu pedagoginio instituto vokie5iu kalbos d6stytojas Gintau-
tas  G u s t a s  prane§ime „Vokie6iL! kariit likimas Lietuvoje" atvert6 pus§im6io metu
senumo  istorijos  lapa - kaip  pokario  metais lietuviai Selp6 vokie6iu karo  belais-
vius,  prizitir6jo  ju  kapus.  Prof.  habil.  dr.  Vacys   Milius    pranesime  „Voki§kieji
lietuviu  liaudies  kulttiros  tyrin6jimai  XIX  a.  antrojoje  ir  XX  a."  supazindino  su
vokie6iu,  lietuviu  ir  estu  darbais.

Suvaziavime  dalyvavo  ivairiu  specialybiu  lietuviai  ir  vokie6iai  nuo  Hamburgo
Liiaur6je  iki  Saarbriukeno  pietuose.  Jie  buvo  aktyvris  -  uzdavinejo  prane56jams
klausimus,  teik6  papildymus.  Po  prane5imi  ivyko  klasikin6s  kamerin6s  muzikos
koncertas:  Liubeke  violon6el6s  grojimo  menci  studijuojantis  Vytautas  Sondeckis,
Vienoje smuikci studijuojantis Paulius Sondeckis ir Hamme gyvenanti pianists Irma
Kil5  grojo  ivairiu  Saliu  kompozitoriu  ktirinius.

Ta  pa6ia  proga  ivyko visuotinis  Lietuviu  kulttiros  instituto  susirinkimas,  kurio
metu pirmininkas pateik6 vieneriu metu darbo ataskaita. Pirmininku buvo perrink-

iH

tas V.  Bartusevi6ius,  sekretoriumi - K.J.  Ceginskas.  Suvaziavimas baig6si pamal-
domis  Romuvos  koply6ioje  (ja  naudojasi  Vasario  16-osios  gimnazijos  mokiniai  ir
mokytojai).  Pamaldas laik6 naujasis §ios gimnazijos kapelionas kun. Alfonsas Kel-
melis.

I Si rengini V. Bartusevi6ius tiesiog i§ spaustuv6s atveze pra6jusiu metu renginiui
skirtq leidini „Jahrestatung 1994 Suvaziavimo darbai" (tai jau devintoji knyga). Sio
suvaziavimo prane5imai irgi bus i5leisti atskiru leidiniu. Kadangi, atkrirus Lietuvos
nepriklausomyb?,  ry5iams  su  gimtuoju  kra§tu  n6ra trukdymu,  pastaraisiais metais
stengiamasi Vokietijos gyventojus supazindinti su Lietuva ir lietuviais, tod6l prane-
§imai  daugiausia skelbiami vokie6iu  kalba.

Suvaziavimo  i5vakarese  ivyko  dar vienas  renginys:  Memingeno  mieste  lietuviu
sielovada besirtipinantis kun. Antanas Bunga (ten gyvena apie  100 lietuviu 5eimu)
sureng6 Vasario 16-osios gimnazijos buvusio kapeliono Gedimino Antano Tamo§iti-
no i§leistuves ir naujojo kapeliono Alfonso Kelmelio sutiktuves. I jas buvo paLIviesti
suvaziavimo  dalyviai,  lietuviai  mokytojai  ir miestelio vir§aitis.  Taigi lietuviu kalba,
Lietuvos vardas, jos praeitis ir dabartis, lietuviu ir vokie6iu santykiai buvo svarstomi
toli nuo  gimtojo  kra§to,  i§eiviu  tritisu  sukurtoje  lietuvi§koje  saloje.
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Lietuviu  kulttiros  institutas Zemiau  pasira5iusiam  sudar6  galimyb?  atvykti  i su-
vaziavima trimis dienomis anks6iau. Tomis dienomis to instituto ir Vasario 16-osios
mokyklos  bibliotekose  bibliografuota  kai  kuriu  Vakaru  pasaulyje  pokario  metais
leistu lietuvisku Zurnalu etnografiniai dalykai, Vasario  16-osios gimnazijos dviejose

vyresnese klas6se skaityta paskaita „Lietuvos etnografines sritys", Hiutenfeldo ka-
pin6se  ir Romuvos  sodyboje  nura5yti  lietuvi§kieji  ira§ai.

V.  M i I i u s

TARPTAUTINE ISTORIKU KONFERENCIJA MARIJAMPOLEJE

1995  in.  spalio  6-8  d.  Marijampoleje vyko tarptautin6 konfei-encija  „Stiduvos

proistorija ir istorija", surengta vietos kra§totyros muziejaus iniciatyva. Konferenci-
joje dalyvavo ir prane§imus skaite Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos mokslininkai i§
ivairiu  mokslo,  mokymo  ir  kitu  istaigt!.  Buvo  perskaitytas  21  prane§imas,  juose
nagrin6ta Uznemun6s bei jai gretimu Baltarusijos, Lenkijos ir buv.  Rytprrisiu pra-
eitis nuo akmens amziaus laiku beveik iki §iu dienu. Didesn6 prane§imu dalis  (18)
r6m6si archeologijos 5altiniais. Daugiausia buvo nagrin6ta vakaru baltu gen6iu, ypa6

jotvingiu, ju prot6viu bei kaimynu praeities klausimai.  Prane5imus skait6:  A.   G i -
r i n i n k a s  (Vilnius) - „Neolitine Nemuno kulttira - mezolitiniu tradiciju ar ne-
i§tirtumo i§dava";  V.  Juodagalvis   (Vilnius) -„Uznemun6  akmens ir Zalvario
amziuje"; A.  M e r kev i 6 i u s   (Vilnius) -„Akmens ir ankstyvojo metalu laikotar-

pio  paminklai  Sdduvoje";  A.   Merkevi6ius    (Vilnius)  -„Stanai6iu  kapinyno
tyrin6jimai";  I.  Ivanauskas,  A.  Strazdas   (Vilnius) -„Nauji  archeologiniai
duomenys  apie  Stiduvos  panemun?";  V.   Sim6nas    (Vilnius)  -„Nadruviai  -
§iaur6s  vakariniai  stiduviu  kaimynai";  V.  Daugudis    (Vilnius)  -„Kumelionii[

piliakalnio tyrin6jimu reik§m6 nagrin6jant Lietuvos piliakalniu gyventoju praeiti";
G.  Zabi ela    (Vilnius)  -„Uznemun6s kulttirin6-etnin6 pad6tis 11 ttikstantme6io

pradzioje"; R.  Jankauskas   (Vilnius) -„Senojo ir viduriniojo gelezies  amziaus
§iaurinio Sdduvos paribio antropologija (Marveles senkapio duomenimis)"; A.  Ku r -
t i n a i t i s   (Marijampol6) -„Stiduvos senieji kaimai ir alkos"; R.  Ap a n av i 6 i u s

(Vilnius) -„Suvalkie6iu kilm6 etnin6s muzikos duomenimis"; J.  M a r d o s a   (Vil-
nius) -„Talkininki! maitinimas XX a. pirmoje pus6je"; A.  Visockis   (Vilnius) -
„Suvalkijos kataliku dvasininkija tautinio atgimimo metais"; G.  a e s ny s  (Vilnius) -
„Arkivyskupo Jurgio Matulai6io palaiku perk6limas 1987 metais"; E.  G i e y s z t o r -
Szymcz ak   (Var§uva) -„Preliminarris akmens amziaus gyvenvie6iu tyrimu duo-
menys  Balstog6s  vaivadijos  Lapiu  vals6iuje;  M.   Hofman    (Ol§tynas)  -„Elko

paezeriu gyvenviet6s I ttikstantmetyje pr.in.e."; V.  Nowakowskis   (Var§uva) -
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„Dvieju baltt| gcn6it| -galindu ir stlcluviii -1okalizacijos problcma"; A.  8 i i n e r -
Wr6blewska    (Var§uva)  -„Suvalkija  tautu  kr£`ustymosi  laikotarpiu:  Stiduviu
kult`-iros prob[ema"; G.  I w a n ow s k a   (Varsuva) -„Eglincs piliakalnio prie Punsko
tyrini`jimai":  A.  Kviatkovskaja   (Minskas) -„Jotvingit} pilkapiai Baltarusijos
teritorijoje":  A.   Medvedcvas    (Minskas)  -„Jotvingiii  alsii-aclimo  Lictuvos  ir
Baltarusijos  teritorijoje  problema.`.

Ktmfcrencijos progfi buvo paskelbtos daugumos prane§imi tez6s („Sfiduvos prieL3-
isl-olija  ir  istorija".  MarijampolL`,  1995),  o  skaitytus  pr:mc§imus  nutarta  i§leisti  at-
skiru  leicliniu.

Konfercncijos  pabaigoje  buvo  surengta  ekskui-sija  i  Zymesnius  Mcirijampol6s
rajono  €`rcheologijos  bei  istorijos  paminklus.

V.  D a u g u d i s

ANTROJI JAUNUJU ETNOLOGU IR FOLKLORISTU KONFERENCIJA
VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETE

Vytauto Didziojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedra  1995  in.  spa-
ho 20 d. organjzavo tradicin€, jau fmtrajq, jzlunujl| folkloristu ir etnologu konferell-
cijz}.  Konferencijojc  dalyvavo  stuclcntai.  magistrantai  bei  doktoi.antai  i§  Vilniaus

(VU) ir Klaipcdos (KU) univcrsitetii, Lietuvos muzikos akademijos (LMA), Vytau-
to  Didziojo  univerLsiteto  (VDU).

Laima  Anglickien6   (VDU  doktorant6) praneL3imc  „Zyclai lietuviu pasako-

jamojojc  tautosakoje"  rJateik6 trumpti istorin? Zydu  tautos apzvalg€t Lietuvoje.  Pa-
sinaudodama lictuviu buitincmis  bei  stcbuklinemis pasakomis,  atskleid6 Zydi} cha-
rakterio  savybes.  Prelegentes  nuolnone.  Iictuvii}  liauclies  pasakose  Zydo  asmeniu

P€isiL€aipoma  iL¥  neigiamu  Zmogaus  Charaklerio  Savybii!.  Vidur{1mzii}  prietarais  yra
pagiis[-i  baisieji  pasakojimai  apie  Zydus.  Jis  yi-a  skriaudziamas  ir  skriaudzia  kitus.
Pranes6jos nuomone, §iais laikais tautosaka apic Zydus yra uzmir§ta.  Inga  G I i n s -
kait6    (LMA  bakalaur6)  prane§ime  „Nciuji  duoincnys  ar)ie  balade  „Per  tiltzt jo-

jtiu", grctindama J. Balio  1935  in. straipsni su Siandicn  sukaupla mcdziaga, pasckc]
gcograt`ine  ir etninQ  balad6s raidaL.  Apras6  bcilad6s p()etikzt  5iuolaikinio  tautosakos
in()kslo  pozitiriu.  I§skyr6  regioninius mclodijiti  sfivitumus.  VDU magistr{mt6  Lfiura
G cdu tyte   przmc5ime  .,Dainuojzimujq  intarpu I-`unkcijos  lietuviu liaudies pasako-

jc..  isskyr6  7  inlarpl|  funkcijas.  Prelegent6  pamin6jo,  kad  dainuojamieji  intarpai
dzizniausiai  atlieka  gudravimo.  g4sdiniino  ir  iliustralyvic|-estetine  funkcijas.  Sic  in-
tarpai atlickaini L€nckam€ija intonacija. Renata  Te I L5 i n s k zi i t e   (KU students) pra-
ne`3ime  „Pasaulio medis misl6sc apie saul?.., pasinauclodama  „Tautosakos clarbti" 5
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tomu (red. J. Bcllys), i§analizavo 54 misles, kuriose buvo uzkoduotas saul6s ivaizdis.
Prelegent6 pziteik6 i5vad€t, kad mi`slese atsisklcidz.ia horizontali ir vertikali pasaulio

struktTira,  tai  uzk()duotas  pasakojimas  apie  pasaulio  modeli,  tai  pasaulio  medis
etiologin6je  sfcro`i.e.  Au§i.a   Lisinskait6    (KU  student6)  darbe  „Pauks6io  varclo
kilm6  ir  interpretacija",  pasinaudodama  V.  Maziulio  „PrTisi!  kalbos  paminklit"  11
tomu  ir  Elbingo  Zodyneliu.  zmalizavo  paukL36iu  vardu  kilme  ir  ju  interpl.etacijf|.
Prelegent6  i5tyrin6jo  68  paukL€6iu  pavadinimus  ir  teig6,  kad  29  pauk§6iti  pavadini-
mai yra garsin6s kilm6s, 9 nulem6 spalva, 6 -clgsem, 4 -mcdziojimo vieta, 3 -

gyvenamoji vieta. taip pat pazym6jo. kad paukL36io vardo etimologijojc atsispindi ir
jo t`iziologines ypatyb6s. Pranes6ja komentavo, kzid kalbiniu pozitiriu 53 proc. pauk§-
6iu val.di!, pateiktii auk§6iau min6tuosc L3altiniuose, yra baltiL€kos kilm6s. Asta  Va r -
nauskaite    (KU students)  pranc5ime  „Mitinis  I.iikas  ir erdv6  pasakojc  ,.Gyvat6

pati"  nagrin6`|.o  pasakos  ir  mito  problcmt.  ju  tarpusavio  ry§i.  Prelegcnt6  pasakos
siuzctt|  ir veik6jus  suskirstL;  i kultTirinc  ir nekultTirin?  sfcras.  Deiv6  (moteris)  i§ke-
lifima,  kaip  tarpinink6  tarp sakrali()s  (kulttirin6s)  ir nesakralios  (nckulttirin6s)  sfe-
ros.  Jtirat6   Slckonyt6     (VDU  studcnt6)  pranesime  „Akmcns  ivaizdis  lietuviu
liaudies  dainosc"  tcig6,  kad  akmens  ivaizclziu  clainose  atsispindi  senasis  tik6jimas
apie  .,dt-i\€ias  paktittivojan6ias"  akmenyse,  i§ryskino  akmcns  ir  medzio,  akmens  ir
vandens opozicijz}. I§skyr6 pi.ie5taringzi akmens simbolikc|: tai ne tik sunkaus likimo,
bet ir derlingumo bc`i vaisingumo simbolis.  Prancs6ja pabrezL], kad lietuvii! liaudies
dainose  akmuo  tapatinamas  su  pasaulio  ccntru.  pasaulio  medziu.  Tcisut6  Janu-
s a i t 6   (KU  students)  patcik6  „Devyniabi-olts"  pasakos analize,  atskleide  pasakos
ir iniciacijii ryLii. Vancluo yra tarpininkas tat.p esamojo ir bnsimojo pasaulio.  Pranc-
56jos  [cigimu,  pasakos  siuzctas  sickia  matriarch€ito  laikus.  LMA  student6  Rasa
N a r i n k ev i 6 i ti t 6   prane§ime „Raudojimo tradicijos laidotuviu apeigose" i§skyrt
kclis raudu tyrimo aspektus: a) pasaul6Zii-iros kitimo kontekstc, b) laidojimo apcigt!
kitimo  kontekst-e,  c) kitii  tradiciniu Zanri} kitimo kontekste.  Pranc5eja rauclas siejo
su 1.e6itavimu; rcmdamasi I.I. Zcmcovskiu, i§skyr6 du 1.audu tipus, paremtus ma7j€ija
ir didziaja tercijomis.  Prelegent6 mato gcnetini giminingumci ttirp vestuviii ir laido-
tuvil|  raudu.  Pranc5imaL  iliustrtlvo muzikiniais ira§ais.  Edita  Ilgtinait6    (KU  stu-
dents) prane§ime „Zmona ir vvras buitin6se pasakose" m6gino paieskoti analogijii
tarp  §iu  dienti  motors  ii. moters lietuviii liaudies buitin6se pasakose.  PraneL36ja lei-

96, kad moteris atstovauja senajam tik6jimui, o vyrai atsivert? i mujaji.  Reneszmso
laiku pastebima inoten! emancipacija. Liuda  Liaudanskait6   (VDU  dokt()I.an-
t6) prane`5imc „Piemenu oliavimai Sekminiu dainu kontekste" apibtldino Sekminiu
sutartincs ir oliavimus, jq melodijas bci ivairias ju interpre[acijas. Teiginius papildl`
ne tik pa6ios atliekamu dainu pavyzdziais. bet ir panaudojo muzikinius ii-a5us.  Pre-
legent6  atskleid6  Sekminiii  dainu  regioninius  savitumus.

397



Religin6s-mitologin6s tematikos darbus konferencijoje perskait6 VDU magist-
rantas  Mindaugas  Meskauskas . Jo prane§imo tema -„Religin6s-mitologin6s
kelion6s". Prelegentas nagrin6jo kelion6s ir religijos ry§i mitin6s pasaul6jautos 5vie-
soje.  Mitologiniu  aspektu nagrin6jo dievu ir ju pasiuntiniu Zemi§kasias keliones ir
keliones  dangaus  skliautu.  Prane§ejas  padar6  i§vadas,  kad  kelion6  yra  Zmogaus
egzistencijos prasm6, o religija yra Zmogaus kelion6 pas Dieva. Violeta  P ov i 1 i o -
mien 6   (KU students) prane§ime „Gyvat6s ivaizdis pasaulio modelio strukttirojc"
nagi.in6jo gyvat6s funkcijas ir simbolikc| kalendoriniame cikle. Prane§ima iliustravo
schemomis ir liaudies meno pavyzdziu nuotraukomis. VDU magistrantas Gedimi-
nas  Baran au skas   prane5ime „Samanizmo elementai stebukliniu pasaku siuze-
tuose" atskleid6 stebukliniu pasaku ir Samanizmo sasajas. Prelegentas, remdamasis
Sibiro tautu etnografine medziaga, trumpai apibtidino 5amanizmo fenomenci, patei-
k6  argumentu,  rodan6iu  §amano  ritualo vaizdiniu  atspindzius kai kuriose lietuviu
stebuklinese pasakose.

Daugiausia darbu etnografin6mis temomis pristat6 Vilniaus universiteto magist-
rantai ir Vytauto Didziojo universiteto doktorantai.  Medziaga savo darbams etno-
•grafai rinko ekspedicijose, archyvuose. Kristina  S I i av a i t e   (VU magistrant6) pra-

ne§ime  „Tradicin6 brandos apeigu funkcin6 analiz6" pateik6 Ziniu apie merginu ir
vaikinu  iniciacines  apeigas  XIX  a.  pab.-XX  a.  pr.  Lietuvos  kaime.  Prelegent6
atskleid6 regioninius, amziaus, 1yties brandos apeigu savitumus ir skirtumus. Rasos
R a 6 i ti n a i t 6 s   (VDU doktorante) prane5imas „Moters vaidmuo gimtuviu papro-
6iuose" buvo skirtas XIX a.pab.-XX a.pr. moteru palankynu ir ivedimo apeigoms,

papro6iams  ir  tik6jimams  atskleisti.  Prane§6ja  i§skyre  vaisinguma  skatinan6ias  ir
n65tumo i§vengimo priemones.  Atskleid6 n6§6ios, gimdyv6s ir pri6m6jos vaidmeni

gimtuv6se. Prelegent6 teige, kad lankymas - moteru tarpusavio ritualas.  Prane§i-
me r6m6si pa6ios etnografin6se ekspedicijose surinkta medziaga. Giedr6  § in i t i e -
n 6   (VU magistrant6) prane§ime „Krik5tynos" graziai papild6 anks6iau kalbejusias

prelegentes,  nagrin6dama  krik§tynu  apeigu  seksualumo  ir  skaistumo  pavyzdzius.
Prane§6ja teig6, kad vaisingumas buvo labiausiai vertinamas §eimoje, o krik§tynos,
anot prane§6jos, -„vaisingumo puota".  VU magistrantas Dmitrijus  Ch o I o p o -
vas   prane§ime „Lietuvos sentikiu etnografijos bruozai" pateik6 statistiniu ir isto-
riniu duomenu apie sentikius ikikarin6je ir §iandienin6je Lietuvoje. Prane56jas, rem-
damasis 1994 in. surinkta etnografine medziaga Mol6tu, Utenos, Vilniaus ir Zarasu
rajonuose, papasakojo apie Lietuvos sentikiu papro6ius bei apeigas kalendoriniu ir
§eimos §ven6iu metu.  Prelegentas atskleid6  Siu dienu  sentikiu bendravima su kitu
tautybiu ir konfesiju kaimo bendruomen6s nariais. Au§ra  S i in o n i u k § ty t 6   (VU
magistrant6)  jau  keleta  metu  renka  medziaga  apie  elgetas  Lietuvoje.  Prane§ime
„Elgetu ir kaimo bendruomen6s tarpusavio santykiai" ji atskleid6 elgetu tarpusavio
susiskaidyma ir i§skyr6 dvi elgetu grupes: a) vietiniai nuskurd? valstie5iai, b) elgetos
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profesionalai-lozoriai.  Pastarieji  -  elgetu  luomo  auk§6iausias  sluoksnis.  Sis  susi-
skirstymas tur6jo itakos elgetu tarpusavio santykiams ir santykiams su kaimo ben-
druomene. Virginija  M i k u t a v i 6 i ri t 6   (VDU doktorant6) prane3ime „Kaimo gy-
ventoju gyvenamuju namu  interjero simbolika"  interjera. apibTidino kaip Zmogaus
mikrokosmosq,  kuris  apsaugo  nuo  i§orinio  chaotisko  pasaulio.  Simbolin6s  saugos

priemon6s yra  §ventinti  religin6s  paskirties  daiktai,  apeigos  ir  tik6jimai  susieti  su
interjere  esan6iais objektais.  Prelegente  teig6,  kad simbolinis vidin6s  erdv6s  suvo-
kimas koordinuoja ir reglamentuoja Zmoniu veikla ir tarpusavio santykius interjere.
Martyno  Uzpelkio   (VU magistrantas)  prane§ime  „Sventosios latviu  etnografi-

ja" daugiausia d6mesio buvo skirta kur5iams ir kur§ininkams. Prane§6jas apibtidino
kur§ininku Zvejybos btidus ir tradicijas, pateik6 tarmi§kus ivejybos irankiu pavadi-
nimus,  nurod6  buvusias  prieplaukas  nuo  Latvijos  sienos  iki  Palangos.  Pranes6jo
tikslas -atkreipti d6mesi i §ias senas, grazias ir mazai tyrin6tas tradicijas turin6ic|,
ta6iau jau mir§tan6ia etnin? grup?, gyvenan5ia Lietuvos pajtiryje nuo Latvijos sie-
nos iki Kur§iu Nerijos. Ramtinas  Tr i in a k a s   (VU magistrantas) prane§ime „Vais-
tiniu  augaliniu medziagu panaudojimo tradicijos XIX a.  pab.-XX a.pr.  Lietuvos
kaimo vaistininkyst6je" pateike Ziniu apie vaistinius augalus ir ji[ pal.uo§imo btidus.
Tuo  uzsiiman6ius  kaimo  gyventojus  suskirste  i  3  grupes:  a)  Zolininkus,  b)  Ziniuo-
nius,  c)  Ziniuonius-Zad6tojus  (ker6tojus).  Prelegentas  pazym6jo  skirtingus  L3iu  gru-

piu  naudojamus  gydymo  btidus ir prietarus,  i§skyi-6 visuotinai Zinomus  gydymus.
§i  konferencija  buvo  gera  proga  i5klausyti  ivairiu  Lietuvos  auk§tL!ju  mokyklu

etnologu ir folkloristu darbus, pamatyti ju darbo kryptis. I§siskyre praneLiimai etno-

grafin6mis  temomis,  kurie  buvo  paremti  pa6iu  prane§6ju  ekspedicijose  surinkta
medziaga. Daugiausia darbu tautosakine tema pateik6 Klaip6dos universiteto atsto-
vai.  Ju  darbuose  dominavo  pasaulio  medzio  ivaizdzio  ie5kojimai.  ldomTis  ir  saviti
buvo darbai religine-mitologine tema. Konferencijoje prane§imu klaus6si ir dalyva-
vo diskusijose hab. dr. 8. Kerbelyt6 (LLTI), VDU Humanitariniu mokslu fakulteto
dekanas prof.  habil.  dr.  E.  Aleksandravi6ius,  prodekanas  L.  Bulota,  VDU Liter.a-
tdros katedros ved6jas hab.  dr.  L.  Gudaitis, VDU Etnologijos ir folkloristikos ka-
tedros ved6jo pavaduotoja doc.  dr.  G.  Kazlauskien6 bei VDU studentai.

V.  M i k u t a v i 6 i ti t 6

KONFERENCIJA „ZUBOVAI IR LIETUVA"

1995 in. spalio 20 d. Siauliu „Au§ros" muziejus organizavo konferencija Zubovu

gimines Lietuvoje 200-osioms metin6ms pamin6ti. 8.  S a I a t k i e n 6   („Au5ros" mu-
ziejaus Archeologijos skyriaus ved6ja) prane§ime  „Siauliu ekonomija iki Zubovu"
apivelg6 Siauliu ekonomijc| XVII-XVIII amziais, Lietuvos Didziosios Kunigaik§tys-
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t6s pfiizdininko Antano Tyzenhauzo reformas. Turtingti ekonomija 1795 in. rugpjti-
6io  29  d.  kunigaikstis  Platonas  Zubovas  gavo  i§  imperator6s  Jekaterinos  11,  nuo
tada  ir  prasid6jo  Zubovu  istorjja  Lietuvoje.  Zurnalistas,  kra§totyrininkas  V.   Ve -
teikis   pranesime  „Zubovi} legenda" kalb6jo apie Zubovu §eimos i§sipl6tim€!, su-
sijungimt su kitomis aristokratu  5eimomis,  o XX a. - ir su lietuviu tautinio  atgi-
mimo  atstovais, bci integracijzt i Lietuvos politik:I, tiki, kulttirq.  Mokytojas,  kra§to-
tyrininkas  J.  Krivickas    skait6  prane§im€}  „Zubovii  gimin6s  §viet6ji§ka  ir kultfi-
rin6  veikla  §iaiiliu  kra§te".  1896  in.  Ginktinuosc  buvo  isteigta  pradin6  mokykla,
1898 in. ju Zem6je  Siauliuose  ir ju  16§omis pastatyta pi.adejo vcikti mergai6iu gim-
nazija-pcnsionas.  1899  in.  Bubiuose buvo  isteigta  pradin6  mokykla,  o  1910 in.  ten

pat  -gyvulininkyst6s  ir  pienininkystc`s  mokykla.   1900  in.  §iauliu  miestui  buvo
pet.duota clvaro biblioteka ir arch}IV{1s.  1903 in. pradin6 mokykla isteigta Dabikin6s
dvare.  1929  in.  Klaip6dos  kra§te  suorganizuota  10 vaiku  darzeliLi.  SiauliLi  pedago-

ginio instituto doc.  dr.  V.  Rimkaus   pranc5ime  „RTimai micsto parke"  sp6jama.
kad pirmasis auk§tas buvo pastatytas A. Tyzcnhauzo valdymo metais, jam btidingas

provincinio klasicizmo stilius. Antras ir tre€ias auk5tai pastatyti XIX a. pradziojc ar
viduryje.   1920  in.  rfimai  buvo  perduoti  miestui, juose  veik6  mokytoju  seminarija,
medicinos  mokykla,  dabar Cia isikfires pedagoginio  instituto  clail6s fakultetas.  Gy-
dytojos M.  G c r d a i t y t 6 s   pranc§imas -„Grafu Zubovu rtipestis Zmoniii sveika-
ta,  buitimi,  aplinkosaugti".  Rimtos  globos  susilz`uk6  pasen?  valstie6iai,  invalidai,
elgetos, jiems pastatyti pi.ieglaudos namai,1igonbti6iai, ypa6 pasitarnave choleros ir
maro epidemiju metu.  E.  Raguckien6s   („AUL3ros"  muziejtlus Istorijos skyriaus
ved6ja) prane§imas - „Apie Zubovu gimines cksponatus §iaulit! „Au§ros" muzic-

juje".  Jame  laikomi  72  eksponatai -38  dokumentai  ir 34 fotografijos.
Isleistos  prane§imu  tcz6s.

V.  R i in k u s

KONFERENCIJA APIE ARADEMIKA. VLADA JURGUT|

1995 in.1apkri6io 6 d. Ijietuvos mokslu akademijos didziojojc szileje ivyko moks-
lin6 konfercncija Zymaus Lietuvos mokslininko, valstybes ir politikos vcik6jo akaclc-
miko, Vytauto Djdziojo ir Vilniaus universitetu prol`esoi.iaus Vlado Jurgu6io (1885-
1966`)  110-osioms gimimo metin6ms pamin6ti. Renginio organizatoriai -Lietuvos
mokslu  akademija,  Vilniaus  univcrsitctas  ir Lietuvos bankfis.

Moksline konferencij€} prad6jo  Lietuvos moksh!  akademijos prezidentas Bene-
diktas Juodka ir Lictuvos banko valdybos pirmininkas Kazys  R a t k e v i 6 i u s , trum-

pai apibt-lding V. Jurgu6io asmenybg. Apie nepriklausomos Lietuvos  (1918-194())
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ir  naciL[  okupacijos  metais  daugelyje  visuomen6s,  ekonomikos  ir  politikos  sri6ii!

pasidym6jusi  V.  Jurguti  prane§imus  skait6  trys  prelegentai.  Vilniaus  universiteto
prof.  Stasys  MartiL§ius    savo pranc§ime  „Myl6ti  Lietuva,  nor6ti  Lietuvos -tai
mtisu politika (V. Jurgutis)" pasakojo ne tik apie 5ia „promet6ji§ka asmenybe", bet
ir apie atliktus darbus, teorini palikima. Pabr6Z6, kad V. Jurgutis Lietuvos valstyb6s

gyvenime,  siekiant jos  suklest6jimo visiems  pilie6iams,  i§skyr6  tris  „banginius"  -
demokratija,  klestin6ic|  ekonomikci  ir  kulttirt|.  Apie  tai,  kad  V.  Jut-gu6io  darbai,
knygos ir straipsniai - didziulis lobynas ir dabartiniams mtisu politikams,  ekono-
mistams,  bankininkams  ir  vienas  pradziamoksliu  kovojant  su  korupcija,  taip  pat
kalb6jo kitas Vilniaus universiteto profesorius Alfonsas  Z i 16 n a s   prane§ime „|Zy-
mus Lietuvos pedagogas ir Zmogus, ekonomistas finansininkas, akademikas Vladas
Jurgutis". Buvo pabr6Zta ir V. Jurgu6io drasa priesinantis naciL! uzma6ioms apipl6§-
ti ir germanizuoti Lietuva.  Naciai atker§ijo -  1943  in.  kartu su Lietuvos intelek-
tualu ir rezistentu grupe V. Jurgutis atsidtir6 §tuthofo koncentracijos stovykloje. Po

jos -sovietiniu enkavedistu tardymai Lietuvoje. Apie tai ir V. Jurgu6io gyvenimo
kelic|  pasakojo  ir  tre6ioji  prane§6ja  -Egidija   Laumenskait6.  Atsiminimais

pasidalijo ir konferencijos klausytojai, taip pat V. Jurgu6io dukter66ia Elena  J u r -
gutyt6-Venckuvien6,  buvusi  5alia  savo  d6d6s  tuomet,  kai jis  1946  in.  buvo
pa§alintas  i§  Vilniaus universiteto  ir skurdziai gyveno  tylioje  Vilniaus  UZupio gat-
vel6je.  1§  sovietin6s  „uzmar5ties"  prikeltam  V.  Jurgu6iui  pagerbti  viena  Vilniaus

gatviL! Zadama  pavadinti  §io  Zymaus  mtist!  tautie6io vardu.

S.  Buchaveckas

KONFERENCIJA „LIETUVOS VALSTYBE XIII-XVIII  a."

1995  in.  Iapkri6io  7-10  d.  Lietuvos  istorijos  instituto  sal6je  ivyko  Lietuvos
Didziosios  Kunigaik§tyst6s  istorijos  skyriaus  organizuota  tarptautine  konferencija

„Lietuvos valstyb6  XIII-XVIII  a."  5ioje  konferencijoje  buvo  perskaitytas 41  pra-
ne§imas,  ivyko  dvi  apskrito  stalo  diskusijos  temomis:  „Lietuvos  valstyb6s  pradzia
istoriku  ir  archeologL|  akimis"  bei  „Abieju  Tautu  Respublikos  Zlugimas  i§  200
metu  perspektyvos".  D6l kiekvienos ju pasisake  po keliolika konferencijos sve6iu  ir
dalyviu.

Pirmajq  konferencijos  diena,  po jos  i§kilmingo  atidarymo,  buvo  perskaityti  9

prane§imai. Dr. V.  Zulkus   (Klaip6da) skaite prane§imci „Balti! visuomen6 anks-
tyvaisiais viduramziais",  paremtq  archeologiniais  duomenimis.  Dr.  A.   Mickevi-
6ius   (Vilnius)  d6mesi sukoncentravo i Vakaru  Lietuvos  (prie  Baltijos jtiros)  teri-
torijas: „Valstybingumo pi-adzios problema vakaru baltu teritorijose". Dr. G.  Z a b i e -
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la    (Vilnius)  pranesimc  „Pilys  Rytu  Liettivoje bcsikuriant  Lictuvos valstybei..  aplar6

rytu  ir  §iaur6s  Auk§tailijos  regionus.  Dr.  A.   Kuncevi6ius     (Vilnius)  pranesimc
„Traku pilys  ii. miestai  al.chcologijos  duomenimis"  r6m6si  mujausi€`is  kasiii6jimais.

Didcli susidom6jim} sukc`16 pi.of. E.  G u d av i C` i a u s   (Vilnius) pranc5imas „Dt`1

pit-mojo  Lietuvos  kriksto  daloLs".  Du  pr<1nesinlai  buvo  skir[i  ir  ankstyvajai  lictuvii!
karybai:   I.    Leonftvi€ititc``     (Vilnius)   „Kariaunos  vaiclmuo  kuriantis  Lic[uvt>s
valstybei"  bei D.   Barono   (Vilnius)  .,Lietuviii  karyba XIII  a."  Giminingos  tc,ma-
tikos buvo ir clr. A.  N i kz c n t a i 6 i o   (Klaiptda) pl.anesimas ,.Bclaisviai i§ Vokie6iu
oi-din() valstyb6s ljictuvojc ir lictuviai bclaisviai Pitisijojc (iki  1410 in.)". A.  D u b o -
nis     (Vilnius)  aptare  kfu.incs  clidziojo  kunigaik§6io  Zmoniii  1`aklorijas  („Lietuvii!
kra5tas ~ Littovin  lant  Zemaitijoje  (1384  in.)".

Lapkricio  8  d.  buvo  pcrskaityta   12  pi.anesimu:  dr.  J.   Kiz`upien6     (Vilnius)
ivertino  Kr6vos  akto  autcntiskum!  -  „1385  in.  aklas  Lictuvos  ir  Lenkijos  uniju
istorijoje  ir  istoi.iografijoje  (problemos  formulavimas)",  A.   Stan€iitis    (Vilnius)
skaite  prane§imzt  „Lietuvos  krik5las  ir  isijungimas  i  viduramzii}  Europos  politiii9
sistemc|`.,  o  Z.   Ma6iuk.1s     (Vilnius)  ~  „Teorinis  Vylaulo  kartinacijos  gin6as...
Habil.  dr.  adjunktzis G.   Bltlszczykas   (Pozmn6)  apzvelg6 lictuviu ir lenku kari-
nius santykius larp Kr6vos ir Liublino („IS lcnku ir lieluviu kariniu santykiu  1385-
1569 in.  istorijos.`). Siiio metu KJaip6dos universitete dirbas dr. S.C.  R ow c 11 a s   is
Kembridzo  (Anglijfi)  universiteto  stivo  prane§ima pavadino  ,.Maistai  Lietuvos  Di-
dziojoje  Kunigztik§tyst¢je  XV  zi",  o  sve6ias  i§  Pi]znanes  habil.   dr.  adjunktas  K.
Pictkiewiczius    isnagrin6jo  LDK valclovo  dvai.o  pet-sonalin?  sud6ti  XV  a.  p£`-
baigoje  ir Xvl  a.  pradziojc:  ..Lictuvos  clidziojo  kunigaik56io Aleksandro  dvaras".

Popietiniame pos6dyje R.  G i r k o n t zi s   (`Vilnius) skait6 prancL¥imc| ,.Lyginamojj
dvicjq  Vytauto  baznytin6s  unijos  bandymi  analizj";  V.   Stancelis    (Vilnius)  ap-
tare  Livonijos  karo  iL3vakai.6sc   susiklos6iusi{i   tarpt£`ulin?  LDK  pad6ti:   „1557  in.
Pasvalio  sutartys -  pet.mainq  Lictuvos  Didziosios  Kunigflik§tystcs  santykiuosl`  su
Hohencolerm}  dimstija  rezultatas.`;  pi.of.  M.  J u Gas    (Vilnius)  prist-ate prane`¥imt

„Kas  prie§taravo  unitarin6s  Respublikos  id6jai  Liublino  uniji)s  i3vakar6se  (1564---
1569  in.)?":  dr.  J.   Turn elis    (Vilnius)  savo  prane§im€t pz`vadino  „Lietuviu.  kilm6s
i§  rom6nu  tcorijos  gcnezl]  ir  susiformavilnas",  o  dr.I.   Valikonyt6     (Vilnius)
skait6 pranc§imt „Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystcs bajoriu teist laisvai i§tek6ti:
realyb6  ai-fikcija?"  Paskutinis  savo  pi.ane§imaL  `.Mykolas  Lietuvis  ir Tcodoras  Jcv~
lasevskis:  du  POZ.inriai  i  teismu  re±`oi.mci"  tzidien  skait6  D.   Vilimas    (Vilnius).

Lapkri6io 9  d.  buvo  perskaityta  12 prancsimu.  Reformacija Lietuvoje  apzvelg6
dr.I.  Lu k 5 a i t 6   (Vilnius) -„Lietuvos Reformacijos periodizacija". Dr. D.  Ku o -
lio   (Vilnius) prane§imo tema -„Tautiniii ir valstybiniu idcologijii sankirla XVII il.
Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystcs  litcrattirojc".  Dr.  Z.   Kiaupa    (Vilnius)  ap-
Zvclg6 LDK padi`ti poliublijin6je Respublikoje -„Lictuvos Didzioji Kunigaik§tyst6
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Abieji! Tautii Rcspublikoje (politines pcrmainos ir valstybingumo apsauga)". K.  A n t a -
n a i6 i o   (Kaunas) prancL3imas:  ,.1576 in.  Lictuvos Didziosios Kunigaik§tyst6s  Gar-
dino  Lscimas".  IiLlbil.  dr.  A.  Tylos    (Vilnius)  praneL€ime  p£`liesta  LDK  finansu  (iz-
clo)  istorijos  klausinfii  („Valdovo  stalt>  dvaru  administravimas  Lictuvoje  XVI  a.

pabaigoje-XVTI a. viduryje"). A.  Ragausko   (Vilnius) prane§imo tema -„Vil-
niaus  miestie6iai  Maskvos  okupacijos melu  (1655-1661  in.)".  dr.  A.   Zakrzew-
ski o   (Var§uvfi) -„Lictuvos Didzit]sios Kunigaik5tystes pareigtimi rinkimo ii. val-
dovo patvirtinimo praktika". Prol`.  H.  Wisneris   skaite pranc§imci tcma  „Kelelas

pastabu  apie  LDK XVIII  a.  pirmojoje  puscje",  G.  Sliesorii-inas    (Vilnius)  ap-
tare  I~DK pcid6ti  XVII  a.  pabaigoje  („Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  ir Len-
kijos  Kara]ysli`s   teisii!   sulyginimo  coacgatio  jurium   akto  pri6mimas   1697  in."),
dr.  F.  SI iesoritin o    (Vilnius)  prane`5imo tema -„Lietuvos  Didzioji Kunigaik\5-
tyst61733-1736 in.  tarpuvaldyjc".  Karybos problemas lieLe J.  Daujota,i   (Kau-
ms)  prancL€ime  „Lietuvos  Didz,iosios  Kunigaik§tysl6s  karybos  problcmos  Augusto
Ill  va]dymo  (1733-1763  in.)  laikotarpiu".  Hcraldikos  speciftlistas  dr.  E.   Rim5€i

(Viliiius)  papasakojo apie  LDK micstu hcrbus XVIII  ft.  pabaigoje, jiems patekus i
carin6s  Rusijos valdzic|  (..Lietuvos miestu heraldika Abieju Tlutu  Respublikos pa-
dalijimo  metu").

Paskutiniajft konferencijos dienq daugclis prane§imu buvo skirta XVIII a. pabai-

gos problematikai. D.  Ka rve I i s   (Vilnius) perskaite prane5im<| „Lictuvos Didzio-
sios Kunigaikstyst6s konl`ederacija Vilniuje 1764 in .... V.  R a k u t i s   (Kaunas) -„Lie-
tuvos  Diclziosios  Kunigaik§tystc`s kariuomcnl`s  reformos  1764-1776  in.",  o  V.   Do -
lin skas   (Vilnius)  ziptar6 XVIII a.  7-8 dc§imtmeeio Baro konfederacija -„Si-
monas Kosakovskis ir Baro laiku konfederacjnis jud6jimas Lietuvos Didzjojoje Ku-
nigaikL3t-yst6jc  (1768-1775  in.)...  Dr.  adjunkt6  M.   §lusarska     (Var§uva)  skait6

pranc§imt „Stanislovo Augusto laiku Lictuv()s vyriausioj() ti.ibunol() pamokslininkai
„apic 16vynes meil?, pilie6iu santarv? jr vienybg". Dr. E.  M e il u s   (Vilnius) apzvel-

96 Respublikos Zlugimo Rusijos aspektzt („Abicjii Tautii Respublikos Zlugimo prie-
laidii  Rusijos  aspcktas  nuo  XVII  a.  vidurio`.).  R.   Smigclskyt6s    (Vilnius)  pra-
ne§imo  lena  -  „Lietuvos  konfederacijos  vadii  vejkla  1793  ni.  Gardino  seine".
Konl`erencija. uzbaig6 prol`. A.  S i d I a u s k o   (Vilnius) p]-aneL¢imas „Carizmas ir §vie-
timas Lietuvoje XVIII a.  pabaigojc" bei V.  Puga6iau.qko   (Vilnius) prane§imas

„Lictuvos  Didziosios  Kunigaikstystc;s valstybingumas  1812  in."
Po  apvalaus stalo  diskusijos,  tardamas uzdarymo Zodi,  dr.  Z.  Kiaupa pad6kojo

konfercncijos dalyviams, sve6iams ir r6m6jams (konferencijos organizavima pareme
Atviros  Lietuvos  fondas).  Buvo  pasidziaugta  ir  tuo.  kad  konfcrencijoje  dalyvavo
dideljs  btirys jaunimo.

Kon±`erencijos  mcdziaga  Zaclalna  iL€leisLi  atskira  knyga.

D.  Vilimas
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ETNINE KUIJTORA IR KRIKSCIONYBE

Vilniaus  universiteto  centriniu  rtimu  teatro  sal6je  1995  in.  Iapkri6io  9-10  d.

ivyko Lietuviu kataliku mokslo akademijos surengta konferencija „Etnin6s kulttiros
krik56ioniskieji aspektai". Jos organizacini komitetc| sudar6 kun. J. Boruta SJ, habil.
dr. V. Milius, dr. A. Po6iulpaite. Konferencijos pradzioje V.  M i 1 i u s , pabr6Zdamas

jos aktualumz}, padymejo, jog kai kurie kriks6ioni§kosios kulttiros elementai, pavyz-
dziui,  kryziai ir koplyt616s,  lietuviu  tautos  istorijoje  i5kilo kaip  savitas  etnin6s kul-
ttiros bruozas. Mokslininkas taip pat akcentavo dvi tendencijas, isry§kejusias krik§-
6ionyb6s  ir  etnin6s  kulttiros  sa.veikoje,  -  tai  krik§6ionyb6s  poveikis  kai  kurioms
liaudies kulttiros sritims (pedagogikai, tautodailei) ir krik§6ioni§kuju elementu per-
ktirimas,  suteikiant jiems  etniniu bruozu.

Konferencijoje  dalyvavo  ivairiu  sri6iu  mokslininkai:  istorikai,  filosofai,  etnolo-

gai, dail6tyrininkai, etnomuzikologai i§ Vilniaus, Kauno, §iauliu, Kretingos, Punsko
(Lenkija). Dauguma skaitytu prane§imu buvo susij? su kataliki§kzu.a kultrira, ta6iau
buvo ir du idomtis prane§imai apie evangeliku ir sentikiu bendruomenes. Dvi die-
nas trukusioje konferencijoje pranesimus skait6: kun. J.  Boruta   SJ -„Evange-
lijos inkulttiracija etnin6se kulttirose", G.  8 e r e s n e v i 6 i u s  -„Dievo id6ja baltu
kulttiriniame kontekste", S. Rozana -„Krik§6ioni§kosios kulttiros §aknys", A.  Vi t -
k u s  -„Krik§6ioni5kieji pradai istoriniu aspektu", P.  Z o s t a u t a i t 6  -„Surinkimai
Mazojoje Lietuvoje", V.  Rimkus   -„Kataliki5kos apeigos tremtyje",  G.  Ruge-
vi6itit6    -„Etnokulttira  kataliki§koje  pradin6je  mokykloje",I.   Cepien6    -
„Vaiku religinis aukl6jimas Lietuvos kaime XX a. pirmoje puseje", D.  C h o I o p o v a s
ir  G.   Pota§enko    „Sentikiai  Rytu  Lietuvoje:  Seimos  papro6iu  ciklas",  A.   Vys-
n i a u s k a i t 6  -„Jaunu.u atsisveikinimo i§vykstant i jungtuves apeigos", A.  Va i c e -
kauskien6   -„Punsko ir Seinu kra5to vestuviu papro6iai", R.  Ra6itinait6   -
„Kriks6ionybes ir pagonyb6s sintez6 gimtuviu, vestuviu ir laidotuviu papro6iuose",
L.  Klimka   -„Lietuviu kalendoriniai papro6iai:  tradicinis ir kriks6ioni§kasis as-

pektai", J.  M a r d o s a  -„Krik§6ionybes elementai lietuviu talkose XIX a. pab.-
XX a.", V.  Da6inskien6   -„Kataliki§ki! laidotuviu liaudies giesmiu tradicijos
Lietuvoje", A.  M o t u z a  -„Sv6. M. Marijos valandu maldu ir giesmiu lietuvi5koji
kilm6, ju  papro6iu lokaliniai ypatumai", V.  Milius   -„Kryziai ir koplyt616s lie-
tuviu liaudies papro6iuose", A.  Ginitinien6   -„Zemaitijos stacijos:  Berzonas,
Gintali§k6, Not6nai", T.  Jurkuvien6   -„Liaudi§kos Nukryziuotojo skulpttiros
Vilkavi5kio vyskupijoje", R.  Stankevi6ien6   -„Antakalnio J6zaus skulpttiros
itaka liaudies dailei", S.  Urboniene   -„Sventuju moteru vaizdavimas lietuviu
liaudies skulpttiroje", A.  P o 6 i u I p a i t 6  -„Ikonografijos ir ktir6jo individualyb6s
santykis liaudies mene", A.  § i r in u 1 i s  -„Krik56ionyb6s poveikis lietuviu liaudies
memorialiniams paminklams", E.  Usa6iovaite   -„Kataliki5kieji simboliai lie-
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tuviu liaudies ornamentikoje", A.  Stravinskas   -„Lietuvi§ku geleziniu kryzil!

ppo5yba", S.  S im a i t i s   -„Sventieji audimo ra§tai kaip visuma (Ziemgalos audi-
nio.pavyzdys)", L.  Gaigalien6   -„Lietuvos bazny6iu XVII-XIX amziu litur-

glnll!  rtibu  audiniai".
Konferencijos  diskusijose  R.  Merkien6  kalb6jo  apie  kryziu  lankymo  ir  kitus

papro6ius, papildydama savo surinkta medziaga. Buvo pazym6ti papro6iu struktti-
ros ir funkcionavimo raidoje regioniniai bei laikotarpio savitumai.  V.  Rimkus, pa-
d6kojes konferencijos organizatoriams, pasigedo prane§imu, apibtidinan6iu §iandie-
nin?  situacijci,  taip pat pabr6Z6, jog konferencijos metu i5ry5k6jo lietuvii! pagoni§-
kosios  ir  krik§6ioni§kosios  kulttiru  saveika.  Pastarajai  min6iai  neprie§taravo  ir  J.
Vai5krino teiginys apie lietuviu  etnines kultdros sinkreti§kuma.  P.  Kalniaus pasisa-

kyme diskusijose buvo pabr6Zt-a nattirali krik§6ionyb6s ir lietuviu tautin6s kultnros
saveika.  Mokslininkas  i§k616  klausima  apie  pastaruoju  metu  kartais  pasitaikanti
krik§5ioniskosios  ir  pagoni§kosios  kulttiru  dirbtini  suprie§inima  ir  sitil6  skirti  du

pagonybes aspektus: gyvenimo normu taikyma §iandienin6je visuomen6je ir pazin-
tini. Buvo neigiamai ivertinta L5iandieniniu pagoni§kuju vie§l!ju religiniu apeigl! ita-
ka  kuriant  tautos,  valstyb6s  ivaizdi.  Diskusiju  susilauk6  ir  S.  Simai6io  prane§imas

(R.  Merkien6,  V.  Rimkus).
Konferencijos „Etnin6s kulttiros krik§6ioni§kieji aspektai" prane§imus numato-

ma  i§leisti  atskiru leidiniu.

A  Cepaitien6

LIETUVOS KARIUOMENEI - 77

Minint Lietuvos kariuomen6s iktirimo 77-asias metines,  1995 in.1apkri6io 22 d.
Lietuvos  savanori5kojoje  kra§to  apsaugos  tarnyboje  ivyko  Lietuvos  kariuomenes
skaitymai. Si tradicija prasid6jo  1992 in. Taigi savanori§kosios kra§to apsaugos tar-
nybos, Kra§to apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomen6s atstovai bei jos r6m6jai
rinkosi ketvirtar.i karta.

Lietuvos kariuomenes skaitymus organizavo Lietuvos Respublikos kra§to apsau-

gos ministerija,  Lietuvos  centrinis valstyb6s  archyvas,  Lietuvos vaizdo  ir garso ar-
chyvas ir Savanori§koji kra§to  apsaugos tarnyba.

Buvo perskaityta  13 prane§imu, kuriuose buvo prisiminti svarbiausieji Lietuvos
kariuomen6s ktirimosi ir veiklos momentai nuo Lietuvos ginkluotl!ju paj6gu ktiri-
mosi  iki  §il!  dienu.  Prane§imus  skait6  ivairiu  specialybiu  ir  ivairiu  visuomen6s  ir
valstybiniL! organizaciju atstovai: muziejininkai, auk§tujl! mokyklu d6stytojai, Lietu-
vos karo akademijos bei Kra5to apsaugos ministerijos atstovai, mokslininkai, Lietu-
vos  didziosios kunigaik§tien6s  Birutes kariu  §eimu moteru  draugijos nar6s.
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Susirinkusiuosius pasveikino ir kont`erencijaL aticlar6 Lietuvos  RcspulJlikos kra§-

1o  apsaugos  ministcrijos  {itstovas  kpt.  dr.  Gintautas  Surgailis.  Prane5imus  skaitt:

Gytis   Ramo§ka   (Lictuvos zivizicijos muzicjus K{iune) -„Lietuvos  karo aviacijii
Nepriklausomyb6s  kovose",  DanuLe  Andrijauskaitl`    (Vilkavi§kio  krz`^€to  mtl-

ziejus) -„Vilkavi§kio kra§to  kariai savanoriai",  dr.  Vytautas  Le§6ius   (Vilniaus
universitctas) -„1919-1920 melai -kzirininku  rengimo pi.aclzia", plk. Iln. Algis
8 a I a i L5 i s   (VRM pasienio policijos departzimentas) ~ „Kclrininki! rcngimas  1920-
1940 met£`is". Vidmantz`s  J a n k a u s k a s   (Ijictuvos dfiili]s akadcmija) ~ „Gencro-

las M.  Katche -biografijos brucizai", mjr.  Sigitas  Valait is   (Lictuvos karo aka-
dcmija) -„1936 Ill.  karo pricvol6s istatymas",  dr.  Nastazijzt  Ker§yt6    (Kulttii-os
ir meno institutas) -„Karo muziejaus organizavim{`s", Algimantas  K a s p a r av i -
6 i u s   (Vilniaus peclagoginis universitetas) -„Lietuvos diplomatin6 karin6 reakcijfi

i J. Pilsudskio pcrversmci Lenkijoje 1926 in.", Vaclova  M a r t i n 6 n i e n i   (Lictuvos
didziosios kunigaik`3tien6s Birut6s karit} L¢eim{t moteru draugija, Vilnius) -„Lietu-
vos clidzio`sios kunigaik§ticnes Birutes kariu Seimu moteru draiigijos im§as i kfiriuo-

mcn6s gyvcnimc|.`,  Grazina  P {t I i o n i e n 6   (I.,ietuvos (lidziosios kunigaikstien6s Bi-

rutes kai.iu 5cimu moteri} draugija. Vilnius) -„Lietuvos kaiys gyvenimo kryzkcl6-
sc", Jonas  Vai6cnon is   (Vytauto Didziojo karo muzicjus) -„Lietuvos Zyilai  ii.
I.,ietuvos  kariuomcnc:  1918-1940".  dr.  Juozas  Matusevi6ius    (Lietuvos  istoi-i-

jos institutas) -„Lictuvos kai.iai pirmosios sovietin6s okupacijos melais" ir kpl. dr.
Gintautas  Surgailis   (Krasto  apsaugos  ministerija) -„Kra€1o  apsaugos aLktiri-
mas  ii. ve,ikla  pirmaisiais  atgautos  Nepi.iklausomybc]s  metais.`.

J.  Matusevi€ius

PAMINETAS „KULTOROS" BENDROVES 75-METIS

1995  in.  Iapkri€io  24  cl.  §iauliu  „Ausros.`  muziejtlje  ivyko  konfcrcncija  „Kultti-

ros"  bcndrov6s  iki-irimo  75-me6iui  paminLLti.
Kooperatinl`  knygii  leidimo  ir  kulttiros  darbo  bcndrov6  „Kulttira"  §iauliuosc

ikurta  1920 in. Jos tikslas -§vicsti Zmt)nes, kovoti pries mazara§tingumci.  Bendi.o-
v6 org€mizavo knygii leidyb€t (1921~1927 in. i§leido  140 pavadinimu knygu bendru
621000  cgz.  tirazu).  Ieido  .,Kulttiros.`  Zui.nakt  (1923~1941),  sleig6  knygynus,  bib-

1iotekas, skaityklas, liaudies namus, reng6 paskaitas, kursus, koncertus, steig6 „Kul-
tnros`.  btirelius,  rcngc  kongresus.  konferencij€is,  isk616  Kulttiros  fondo  id6jc|.  Ben-
drov6s vciklos  §tikis buvo  „§vieskis  ir  Sviesk".  Pa§lijus  bendi.ovCs  t`inansiniams  rei-

kalams,  trukdfmt  pl6sti  kultnrini  dai.1)£t  per  „Kulttiros"  bfirelius,  bcndrov6  buvo
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likviduota.  Jos  clarbft  t¢sC`  Kulti-iros  L3victimo  draugija,  iregistruot-a  1926  ()2  24.  Ta-

6iau  draugija  r)latesnio  clarbo  nepfijc`g6  dirbti,  apsiiibojo  tik  „Ku]ttiros"  Zurnalo  il.

knygii  leidyba  (jsleido  18  pavadinim!  knygi!).  Di.augija  veike  iki  1940  in.
Konl`erencijoje buvo mgrin6jamcl ivairiapus6 bendrov6s vcikla, diskusijose aplti-

ri:`ni:I  ir  §iandicnin6  kulttiros  situacijz`.  Pranesimus  skaite  Siaulii}  pedagoginio  ins-

titiito cl6stytojai. muziejaus clarbuotojai:  R.  Tri in o n i e n 6   -„Lictuvos  kulli-]rinis
budimas,  atkilrus valsLybingum€t", J.  Si reika   -„Kulti-il.os"  bcndrov6s leidybinc
veikla.`,I.  Klimasauskiene   ~ „Zurnalas „Kulti-Ira.`, V.  Rimkiis   -„Kultti-
ros" bendrov6s lcidinii! meninis vzlizclas", V.  S i u k S 6 i e n i;   ~-„Kulttiros" bendro-
ves eksponatai §iauliici  „Au§ros" muzicjuje", E.  Raguckien6   -„Ku]tt-iros"  bti-
reliai`.,  D.  StriogailLh -„Vi.¥inskio  liauclies iiniversitctzis",  S.  Bulzgis   -.,Lictu-
vos  kulttiros  rondo  5iauliii  kraL¢to  skyriaus  leidybin6  veikla".  Diskusijosc  dalyvztvo

muziejininkas  S.  Daunys,  Siauliii  micsto  Kulttiros  sky]iairs  vedejas  H.  Smilgys  ir
kiti.  Buvo analizuojanizi §iandienine kulttiros situacijti, ic5koma paraleliu tarp ,.Kul-
ttiros"  bc`ndrov6s  ir  L€iandieninio  Lietuvos  kultriros  ]`ondt)  Siauliii  skyriaus  bci  jo
lcidyklos  ,.Saulcs  delta"  vciklos.

Bendrovc`js sukak6iai muzicjuj.e buvo surengla parodfi is fondi[. Joje buvo ekspo-
nuojami  „Kultririis"  bendrovc;js  leicliniai.  clokumcntfii  ar)ie  bendrov6s  veikk.I,  nuo-
traukos.  Muzicjaus  darbuolojos  (Lsudarytoj.os -V.  SiukL§€iciic  ir A.  Tamulien6,  re-
daktor6 -J. 5vambarylt`. dailinink6 -J. Tamosii-imiitt) p£~ireng6 katalogq .,Kullti-
i.os"  bendrov6s  leidiniai  Siauliii  „Au`Sros"  muzicjuje".

V.  S i u k S C i e n C

KONFERENCIJA „KuljTURU SAVEIRA BALTIJOS REGI0NE"

1995  in.  gruodzio  14-15  d.  Lietuvos  i`storijos  instituto ctnogral-`ai  sureng6  tzirp-

tautine  konferencij€|.  ktirioje  buvo  nagrin6jamos  B€`]tijos  regiono  tauti!  ctnokult[i-
rin6s s€iveikos.  Pagrindini` jos orgfmizfitorc; biivo Janim  Mt)rkrinienc:.  Rcnginyq ivy-
ko nailjosc  lnstituto pat-alposc.  Prane56jai ir klausytojai blivo Etnografijos skyriaus
dai.buotojai.  Vilnizius  ir  Kaimo  fiuk§tiiji!  mokykhi  d6stytojai  ir  cloktorantai,  kiti{i

mokLsh) instit-iiciji`i ir muziejii atstovai.  ,.Liaudies kul[l-lros.` Zurnalo darbuotojai, kraL¢-

totyrininkai.  Sulaukta  praneL€Cju  iL¥  Ijatvijos,  Rusijos  ir  Suomijos.

Kont`ercncijz! izanginiu Zodzju prftd6jo Etnogral`ijos skyriaus vedl`j{l Regina  M c r -
ki e n e .   Plenariniuose poscdziuose przme.€imus sk€iit6: Seppo  Kn u u t t i I a   (Joen-
suu) -„Mcntalitcto  istorija ir folkloristika..,  AlckLsandras   Mylnikovas    (Saiikt
Pelcrbtirgas) -„Lcgendos apie Pa]emonc| atgflrsitli rusi| chronogra+`c", Aija  J a n -
some    (Ryga)  -„Latviu  siuvin6jim(>  tradicijos  ir  naujov6s  XX  fi.`.,  Romualdas

407



Apan avi6ius   (Vilnius) -„Senosios etnokulttirin6s saveikos bruozai baltu, sla-
vi!, finu ir germanu XIX-XX a. etnomuzikavimo tradicijose", Grazina  S k a b e i -
ky t 6 -K a z I a u s k i e n 6   (Kaunas) -„Folklorinis pasaulio modelis dabartin6je lie-
tuviu vaiku poezijoje", Jonas  Mardosa   (Vilnius) -„Kaimo religinio gyvenimo
formos ir funkcijos XX a. pirmojoje pus6je", Elvyra  Usa6iovait6   (Vilnius) -
Joniniu  simbolika  Lietuvoje:  senuju  tik6jimu  ir  krik§6ionyb6s  sa.veikos",  Libertas
Klimka   (Vilnius) -„Lietuviu kalendoriniai papro6iai sisteminiu pozitiriu", Re-

gina  Merkiene   (Vilnius) -„Velykos Baltijos regione XX a.: kalendoriniu pa-
pro6it!  bendrumai ir savitumai".

Kai  kurie  prane§imai  skaityti  „Meno  ir  amatu"  bei  „Seimos  ir  bendruomen6s
sekcijose". Pirmoje sekcijoje prane§imus skait6: Rnta  G u z ev i 6 i ti t 6   (Vilnius) -

„Renesanso kostiumas Lietuvoje", Vacys  Milius   (Vilnius) -„Lietuviu etnogra-
fine  ikonografija:  §altiniai,  tyrin6jimai,  poreikiai",  Romas   Juzefovi6ius    (Vil-
nius)  -  „Lietuvos  tautiniu mazumu verslai ir amatai  naujoje  kaimyniniu  §aliu  is-
toriografijoje", Janina  M o r k ti n i e n 6   (Vilnius) -„Kailiadirbyst6s amatas Lietu-
voje XIX a. antrojoje-XX a. pirmojoje pus6je: etnokulttirin6s sc|veikos", Vytautas
Tum6nas   (Kaunas) -„Vakariniu baltu bei §vedu sa.veikos atspindys juostu or-
namente",  Rytis  Ambrazevi6ius    (Vilnius)  -„Dainavimo  tradicijos  per6mi-
mas folkloro ansambliuose: kitimo d6sningumai". Antroje sekcijoje prane5imus skai-
t6: Henrika  Ilgievi6   (Vilnius) -„Didiku §eima Lietuvos Didziojoje Kunigaik5-
tyst6je", Danguol6  S v i d i n s k a i t 6   (Vilnius) -„Pavasario cik]o §v?stas vanduo ir

jo funkcijos Traku dekanate (XX a. pirmoji puss)",  Rasa  Pauk§tyt6   (Kaunas) -
Krik5tat6viu vaidmuo krik§tynu papro6iuose", Irena  C e p i e n 6   (Vilnius) -„Lie-

tuvininki! §eimos tradicijos Kintu apylinkeje XX a. pirmojoje pus6je", Zilvytis  5 a k -
nys   (Kaunas) -„Patalkiu vakar6liai Lietuvos jaunimo bendruomcniniame gyve-
nime  (XIX a. pabaiga-XX a.  pirmoji puss)".

Po prane§imu pareik5ti pageidavimai  d6l bdsimos konferencijos pobtidzio,  nu-
tarta konferencijos  dalyviu vardu para§yti parei§kimci Kultriros ministerijai  d6l  et-
nines kultriros puoselejimo. Po konferencijos ivyko Etnografijos skyriaus darbuoto-

ju ir sve6iu i§ Latvijos bei Suomijos susitikimas: vieni kitiems papasakojo apie savo
institucijose vykdomus  tyrin6jimus,  1atv6s, ju  pageidavimu,  buvo  supazindintos  su
rankra§tyno ir fototekos tvarkymu.

Konferencija finansi§kai parem6 Atviros Lietuvos fondas. Dalyviams koncertavo
Lietuvos mokslu akademijos folklorinis ansamblis  „Dijdta".  Lietuviu  ir anglu kal-
bomis buvo i§leistos pranesimu tezes „Kulttiru saveika Baltijos regione  =  Interac-
tion  of cultures  in  the  Baltic  region".  PraneL5imus  taip pat  numatoma paskelbti.

V.  M i 1 i u s
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1995  in. gruodzio  14-15 d.  Lietuvos  istorijos  institute

vykusios  tarptautines mokslines konferencijos
„Kulttiru saveika Baltijos regione" rezoliucija

Konferencijoje „Kulttin! sc|veika Baltijos regione" susipazinta su Baltijos ir Bal-
tzu.a  jl-Ira  supan6iu  tautu  vertybin6mis  orientacijomis,  turtingomis  tradicijomis  ir
savitomis etnin6mis kultnros rai§kos formomis,  atskleistos etnokulttiru raidos ir ji[
istoriniu  ry§iu  pasekm6s.  Diskusiji!  metu  padym6ta,  kad  5iuo  metu  d6l  Lietuvos
ilgalaik6s  aneksijos ir su  tuo susijusio informacijos  apie Vakaru kulttira bado  Lie-
tuvos Respublikoje susiklost6 palankios aplinkyb6s nepageidaujamu negatyviu kul-
ttiros reiskiniu interferencijai. Konferencijos dalyviai labai susirtipine tolimesne et-
nines kulttiros raida.  Si visii etnoso nariu kuriama,  istoriskai susiformavusi nuolat
besikei6ianti  sistema,  apimanti  socialines,  dvasin6s  ir  materialin6s  rai5kos  sritis,
atsidtire kryzkel6je. Lietuviu tauta ne karta irod6 savo prierai§uma humanistin6ms
kulttiros vertybems - atsakomybei uZ  §eima,  bendruomen?, valstyb?,  kdrybingu-
mui,  tautinei  ir  religinei  tolerancijai.  Deja,  §iuo  mctu  kyla  gresm6  tick  min6tuju
vertybiu perimamumui, tick geriausiu etnin6s kulttiros tradiciju t?stinumui. Nuola-
tos per masines informacijos priemones ir kitais bridais reklamuojama kosmopoli-
tin6 masin6 bulvarine kulttira, vaikams ir jaunimui fizinis ir dvasinis smurtas patei-
kiamas kaip priimtina elgesio  norma,  sitiloma diegti §aknu neturin6ius papro6ius,

paliekant uzmar§6iai laiko i§bandytas i§liekamaja vert? turin6ias ju vietines formas.
Integruojantis  Lietuvai  i  Europci,  etnin6s  savimones  ir  etnin6s  kulttiros  savitumo
i§saugojimas  tur6tu  btiti prioritetin6 valstyb6s  politikos  kryptis.

Konferencijos  dalyviai  apsvarst6  etnines  kulttiros  apsaugos  priemones  ir vienin-

gai  nutar6  kreiptis  i  Lietuvos  ivietimo  ir  mokslo,  taip  pat  kulttiros  ministrus,  visc|
Lietuvos  visuomen?,  ragindami  visais  imanomais  bridais  kuo  skubiau  saugoti,  gai-
vinti ir kerybi5kai  itvirtinti geriausiaji etnin6s kulttiros palikimci,  padedanti ugdyti et-
nin?  ir pilietin?  savimon?  bei  savigarbc|,  kaip  svarbiausias sz}lygas  i§likti  lietuviu  tau-
tai ir Lietuvos valstybei.  D6l to btitina kaip galima grei6iau imtis §iu  priemonil|:

1.  Parengti  ir vyriausybiniu  lygiu  priimti  etnin6s  kulttiros  apsaugos  istatymaL.
2.  Parengti ir vyriausybiniu lygiu priimti etnin6s kulttiros palikimo, jo kaupimo

ir apsaugos  istatymq.
3.  Parengti ir vyriausybiniu lygiu priimti etnin6s kultriros pazinimo ir jos pl6to-

jimo programa.
4.  Remti  etnologiniu  tyrimti programas.  Sudaryti galimybcs  studentams,  studi-

juojantiems  etnine  kulttirc|,  dalyvauti  valstybin6se  programose  ir  gauti  finansin?
paramc| lauko tyrimams.

5. Visu laipsniu §vietimo ir aukl6jimo istaigose i mokymo-auklejimo programas
ijungti lietuviu  etnines kulttiros kursci,  pagal aukl6tiniu  sampratos lygi,  supazindi-
nanti juos  su  tradiciniais  buities,  elgsenos,  papro6iu  savitumais.
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6.  Atkui.ti  Elnologijos  katcdr€}  Vilniaus  universitetc.
7.  Visii Lietuvos universitetu humanitarinio profilio 1-`akultctii studcntams, ypzi5

ruo§iamicms  pedagoginiam  darbui,  ivesti  privaloma  lietuviu  ctnin6s  kulttiros  pa-

grindu  kurs€t.
8.  Teikti prioritct€t Lietuvos akzldcminii} etnologiniu  tyi-im.I  ir etnografijos  5alti-

niu  publikavimui.
9.  Sudaiyti tinkamas dai.bo saLlygz`s Zurnalo ..Liaudies kulttira" redakci.1.ai.  Lictu-

vos  etniniii  kulttini  pazinimui  skirtus  mokslo  ir  mokslo  populiarjnimo  leidinius.
konl`crcncijti  pranesimii  1.inkinius  t`inansuoti  tick.  kacl jie  bt-itu  prieinami  mokyto-

jams,  studentams  ir visai  skaitan6iai  visuomenei.
10.  Sudaryti  galimybg viduriniu  mokyklii  bibliolckoms  isigyti  Lietuvos  kultrii.os

ir jos istorijos stuclijoms skirtus Zurnalus  ,.Lituanistica.`,  „Darbai ir dicnos",  „Liau-
dies  kultrira"  ir  kt.

11.  Skatinli Lietuvos  ir gretimi valstybiu ctnologu bcndradarbizivimt, finansuo-

jant  bendrz}sias konfercncijas ir lciclinius uzsicnio kalbomis. Sudaryti galimybg  Lic-
tuvos ctnologiniu  tyrimu centrui -Lieluvos istoi-ijos institutui komplektuoti nau-

jausiz|  Europos  etnologing  literattir{!.
12.  Remti  krfiL¥totyring  \7ciklz}  ir vietiniii  su  vcrslais  ir  papro6iais  susijusiu  ctno-

kulttiriniu  tradicijii  gaivinim}.
Konlercncijt}  dalyviu  isrinkl£is  1.ezoliucijos  rcngimo  ktrmiletas: /7;.o/:  /tcz/7;./.  f/7:  J{.

Ai)iiil(iviciu,s,  iloc.  lil..I.  C:ei)icnej,  ill..  P.  KalltiLis,  Ilal>il.  cl,1..  J.  Kuclil.ka,  pl.of.  habil.  cll..  R.

Me>I.kielt6,   I)1.t)J`.  Jiabil.  ill..  V  MiliLis.  ill..  J.   M(J1.kl-mien¢,  hclhil.  dl..  R.  Ril'nanlien¢,  pl.(Jf.

Jiiibil.   tll..  A.  V\Jisi'iiauskciitti.

KONFERENCIJA, PARODA IR LEIDINELIS
„SVF,NTASIS JURGIS IR RANKSLUOSCIAI"

1955  in.  gruodzio  men.  22  d.  ,.Siaulii!  „Au\¥roLs"  miiziejuje  ivyko  konl`erencija

„`5ventasis Jurgis ir rank`¢1uos6iai". Buvo surcngta mediniu skulpti-irii ir ranksluos6ii!

pal-oda  is  muzicjzius fondi!.  Prane§imai  paskelbti  tokio  pill  p.ivadinimo  lciclin6lyjc.
PraneL¥imus skaitc-: Skaistl`  M o c k u t 6   ~ „Rank5lut)s€iL! rinkinys „Au5ros" mu-

ziejuje.`: cloc. Vytenis  R i in k u s   -„Svent£1sis Jiirgis ir lictuviii liauclies skulpttira":
V

nlons.  Anlzmas  Bitvinskas  -  „Siauliu  Sv.  Jut.gio  bazny6ios  istoi.ija";  doc.  Dalia
S t r i o g a i t C]   -..Mecliniiti 5ventojo Jurgio sku]pttir6liu motyvas lietuviu prozoje ir

poezijoje": An-inas  Vzi s i I i a u s k a s  -„Medin6s §vcntojo Jurgio sku]ptt-Ire,16s ,.Au5-
ros.`  muzicjujc.`.

Tokios  nedidel6s pal-odos  ir `i.I  proga  surcngtos  mokslin6s  kt)nferencijos  tampa
.Ausros.`  muziejaus  mokslinL`s.  ekspozicincs  il.  §viet6ji`§kos  vciklos  sistema.

V.  Rimkus
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