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MOST JUBILIATAI

PROFESORIUI PAULIUI  RABIKAUSKUI  -75

Atktirus nepriklausomyb? ir nusimetus sovietin6s okupacijos jungq, atsirado ga-
limyb6  atverti  pasaulio  duris,  surinkti  ir bendriems  veiksmams  susivienyti  po visa

pasauli  i§sibla§kiusiems  lietuviams,  norintiems  pasidalinti  intelektualiniu  paveldu.
Tarp  grizusiu  i  Lietuvos  akademini  ir  dvasini  gyvenima.  buvo  Romos  Grigaliaus
universiteto  profesorius,  Lietuviu  kataliku  mokslu  akademijos  tikrasis  narys,  Vil-
niaus universiteto garbes daktaras, kunigas, jezuitas Paulius Rabikauskas, Zinomas
ne vien akademinei visuomenei. Neseniai pazym6tas jo 75  metu jubiliejus ir prisi-
minti jo nuveikti darbai.

Visi  pamin6ti  prof.  P.  Rabikausko  profesiniai,  izadu,  garbes  vardai  ir  titulai
rodo,  koks vaisingas jubiliato  ilgas  ir pasiaukojantis  darbas,  tarnavimas  savo pasi-
rinktiems idealams. I tas auk§tumas daug metu buvo einama nuosekliai, principin-

gai ir su  didele  atsakomybe  savo  tevams,  tautai,  bazny6iai  ir mokslui.
P.  Rabikauskas Vidurio Lietuvos lygumu vaikas.  Gimes  1920 in. rugpjti6io  16 d.

Gudzitinuose doru tikininku §eimoje. Sulauk?s  13 metu, paliko kasdien? namu §i-
luma ir pradejo mokytis Kauno j6zuitu gimnazijoje. Tii buvo pradzia ilgo lavinimosi
ir mokymosi kelio, kuris uzsibaig6 1955 in. Romoje, Grigaliaus universitete apginta
istorijos  daktaro  disertacija  „Die  r6mische  Kuriale  in  der  papstlichen  Kanzlei".
1958  in.  Sis  darbas  buvo  paskelbtas.

Baig?s  5  j6zuitu  gimnazijos  klases,  1938  in.  istojo `i  jezuitu  ordina.  Brandos
atestata igijo  1942 in.  Kauno kunigu  seminarijos licejuje.  Po to  dvejus metus klau-
s6 priva6iai j6zuitu klierikams  Pagryzuvyje  destoma filosofijos kursa.  Art6jant  fron-
tui,  1944  in.  pasitrauke  i  Vokietija  ir  Pullacho  kolcgijoje  t?s6  filosofijos  ir  teolo-
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gijos   studjjas.  Jas  bfiig6  1949  in.  Iiccnciato  laipsniu  Wcstfz`1ijos  Btircno  kolegijo-

jc.1948  in.  buvo  isvcntintas  kunigu.1949-1951  in.  pastoracini  ir pcdagogini  dar-
bci  dirbo  Bclgijoje  (bejc,  tarp  ten  atsidrirusiii  lietuviii  §achtininku)  bei  Vokictijo-

jc.  Tuo  nepasitcnkino.  Darb§tumas  ir  pasiL€ventimis  atv6r6  galimybes  lolcsn6ms
studijoms  Romos  popieziskojo  Gi.igaliaus  universitcto  Bazny6ios  istorijos  fakulte-
te,.  kur  igijo  bazny6ios  istorijos  licenciato  laipsni.  Po  to  dar  pagalt)iniu  istorijos
mokslu  studijtls  gilino  Miuncheno  universitctc  ir  Paryzizius  Ecole  Nalionale  dos
Chartes.  Apgynus  disertacijci.   1955  in.  rudeni  buvo  ptlkvicstas  d6slyti  Grigfiliaus

universiLetc.1961  in.  jam  pripazintfis  ordinarinio  r)1.ofcsoriaus  vardas.  Sia:s  parei-

gas  cim  iki  Siol.  D6ste  palet]grafijci  ir  I)opieziu  diplomatik€i.  Profesoriaus  dalyki-
nts  ir  pedagogin6s  scivyb6s  buvo  pasteb6tos,  ii.  jis  ijungtas  i  universitcto  admi-

nistracin!  ir  lcidybini  darbzt:  buvo  Bazny6ios  istorijos  t`akultcto  clekanas,  vicerek-

torius,  bcveik jau  20  metii  rcdaguoja  kasinetini  Bazny6ios  istorijos  fakulteto  lei-
dini  „Archivum  Hist-oriae  Pontificiae".  1992  in.  profesorius  paskjl.tas  Sventuju  skel-
bimo  kongregficijos  konsultantu.

Prof.  P.  Rabikausko  veiklzi  yra  daugialyp6  ir  ji  ncapsii.ib()ja  vien  Romos  r)o-

piczi5kuoju   Grigaliaus  universitetu  ar  kita  vicna  kuria  nors  vcildos  sfcra.  Api-
bendrinant  galima  isskirli  Sins  pri)l`esoriaus  veiklos  kiyptis:  I.  Pcclagoginis  clclrbas

Grigaliaus  universitcte:  2.  Veikla  Lictuviu  kz`taliku  mokslo  akademijoje  (LKMA);
3.  Mokslinis  tiriama`sis  darbas;  4.  Vcikla  tarp  pasaulio  lietuviu.

Pedagoginc  veikl£!  trumpzii  minejome.  Tik  not-6ti.isi  pridurti,  kad  profesoriaus

paskaitii  Grigaliaus  universitete  pz`grinclu  parcngt€is  kursas  „Diplomatica  gencra-
lis"   1994  in.  siisilauk6  5-ojo  leidimo.  Siilia  lo  pla6iau  nor6tiisi  apsistoti  tics  pro-

fcsoriaus   in()ksline   ve,ikla.   Ji   susijusi   tick   su   Grigaliaus   univcrsite,tu,   tick   su

LKMA.  Paprastai  didclc  mokslinio  clarbo  dalis  yra  lyg  L€cL3Clyje,  ncmatoma.  Ma-

tytj  tik  tai,  kas  atspausdinta,  ii.  i`3  to  paprast{`i  sprcndziama  ar)ie  mokslininko  in-

d61i.   Prol`.   P.   Rzibikauskas  yra  isle,id?s   7   knygtis.   daugiau   kaip   30  jo   sti.aipsni`!

i5spausdinti  ivairiuose  lictuviii  i§eivijos  leidiniuose,  kc`,liasdcsimt  I.ecenziju,  kuriti

dauguma  paskclbta  ..Ai.chivum  Historiae  Pontificizie".  Daug  straipsniii  yra  „Lic-
tuviti  enciklopedijoje"  ir  kitose  Zymiose  pasaulio  enciklopedijose,.  Spausdinti  darb{ii

yra  skirti  dviem  problcmoms:  Lietuvos  istorijai  ir  Romos  popiezii!,  ju  kzmccliari-
jos  istorijtii  bci  diplomcitikai.   Prol-`esoriaus  susiclomcjim}  Lietuvos  istorija,   atro-
clo,  claug  nul6m6  laimingas  susitikimas  isejvijoje  su  Zymiuoju  lietuviu  istoi-iku  prol`.

Zenonu  Ivinskiu.  Tai  pripazista  ir  pats  prof.  P.  Rabikauskas,  vadindamtis  ji  savo
scnjoru,  skatinloju   ir  kartu   mielu  bi6iu]iu.   1960  in.   Romoje  prie  LKMA  buvo

ikurta  istorijos  mokslo  sekcija,  kuriai  kuri  laikci  vadovavo  prof.  Z.  Ivinskis,  o  po
to  -  P.  Rabikauskfis.
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Kaip jau yra pazym6jg kai kurie istorikai, prof.  P.  Rabikausko Lietuvos istorijos
tyrinejimus  galima  sicti  su  trimis  svarbiais  Lictuvos jubiliejais:  600  mett}  nuo  Lie-
tuvos krikslo, 500 metu nuo §v. Kazimiero mirtics ir 400 mett! nuo Vilniaus univer-
siteto  istcigimo.  Vilniaus  universiteto  istorijos  tyrin6jimui  tenka  dauguma  skelbti}
studijii.  C`ia  reik6ti!  pazymcti,  ktid  Pro+`esoriaus  Lictuvos  istorijos  tyrin6jimai  buvo
ticsiogiai susij?  su jo veikla LKMA.  i  kuria Profesorius  isitrauk6  iL€ karto,  k£`i  tik ji
1956  in.  buvo  fttkui.ta  uZLsienyje.  Prol`csorius  buvo  LKMA  Cen[ro  valdybos  nai.ys,

jos sekrctorius, atstovavo joj.e istorijos sekcijai. buvo Revizi`i.os komisijos narys.  Daug
pasidarbavo  organizuojtint  Akademjjos  suvaziavimus,  kz`i  kuritiosL` jt!  v{idovavo  is-
1orijos sekcijai,  pats skait6 pranesimus:  „Mokslin6 pazangfi Vilniaus akztdemijoje",

„ljietuvi\€kumo aprai5kos Vilniaus akadcmijojc``., „Lietuvos krik§to aplinkyb6s", „Lie-
tuvos  istorijos  5altinit!  leidimas.  Problemos  ir  per.spektyvos",  „Naujausi  Lictuvos
istoi.ijos  Saltiniu  leidiniai  T6vyn6je  ir  i§eivijoje"  ii-kt.  Jic  buvo  iL5spatisclinti  LKMA

suvaziavimo  clarbuose.  LKMA  metra`€6io  III-VI  toniuose  buvo  paskelbta  plati
studija  „Medziaga  senojo  Vilniaus  univcrsiteto  istorijai".  Savo  sludjjoje  apie  Vil-
niaus  universiteto  isteigimi  bei  gyvavimft  Prol-`esorius  patiksljno  ir  pagilino  iki  tol

istoi-iografijoje  buvusias  nuostatas.  Dai-be  „Lietuvos  globt]jas  ,€v.  Kazimiera`s"  (Vil-
nius-Kaunas,1993.135 p.) jjs rJancig6 iki t()I vyravusic| nuomon?, kad Kazimieras
buves vien ligotas asketas.  1§ tikri!ji.I tzii buvo zipsi§viet?s.  i§silavines, mok6jes lotym!

kalbzt \J'tilstyb6s veik6jas.  kuri  laikzi  buv?s  karz`li€tus victininkas  Lenkijoje,  kanceha-

rijos  reikalus  tvark¢s  Lictuvoje.  T€ii  viszii  mujas  pozitiris.  padedantis  suprasti  tuo
mctu  Lictuvoje  vykusius  politinl]s  ir  d\'asinl`s  kulttiros  procesus.  Ypa6  svarbus  ir

pa5io  Prol`esoriaus  labai  branginamas  darhas  }'ra  du  jo  redaguoti  dokumentii  -
Lietuvos  vyskupi!  ataskailu  popieziui  -   i\mlai  ,.Relationes  status  dioeccsium  in
Magno  Ducatu  Lituaniac"  (t.i.  Romae.1971.  542  p.;  t.  2.  Romae.1978,  774  p.).
Si fundamentali L5altiniti publikficija yra bendro  P.  Rabikausko,  Z.  Ivinskio  ir R.  Kra-
sausko darbo ki-irinys. Prot.. P. Rabikauskas turi surinkgs gausiz| asmenint` kartotckft
Lictuvos pi-ovincijos j6zuitu biografiniam Zoclynui ilr katalogiii. ir 1.eikia tikL;tis, kad

jis  iL5vys  clienos  §vies€t.  Sis  darbfis  padett]  giliau  pazinti  Europos  cl\'asinio  gyvenimo
integracij€!  ir  regionines  ypatybes.  Ka].tu  reikia  pazymi`ti,  kficl  lab€ii  rcikalinga  yrzt
Profesoi.iaus  darbu  bibliografjja.

Pastaruoju  metu  prof.  P.  Rabikauskfis  nerctas  sve€ias  Lietuvoje.  Savo  Ziniomis

jis  dalijasi  su  studcntais,  p£`decla  rcngti  doktorantus.
SveikinanL  prof.  Pauliu   Rabik{luskzt  grazaus  ir  turiningo  75  mctu  jubilicjaus

proga.  pirmiausja nor6ti!si  p{ilink6ti ge,1.t)s  sveikfttos.  ilgiausiii  metu  ir sura.sti laiko
bei  jL±giti  Lietuvos  istorijos  mokslui  praturtinti  naujais  dfirbais,  parcmtais  vis  dar
sunkiaj  prieimmais  Romos  archyvu  L¥alliniais.

Anttinas  Ty I a
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RIMUTE  RIMANTIENE

1995  in.  spalio  25  d.  habilituotai  humanitariniu  mokslu  daktarei  archeologei
Rimutei Rimantienei sukako septyniasde§imt penkeri metai. Jubiliat6s pristatin6ti
nereikia - jos turininga ir garbinga biografija gerai Zinoma ne  tik archeologams
bei istorikams, bet ir Lietuvos visuomenei. Apie mokslininke ra§yta jubiliejiniuose

„Lietuvos istorijos metras6io" straipsniuose, visuomen6s informavimo priemon6se,
enciklopedijose. Prisiminkime tik svarbiausius jubiliat6s gyvenimo ir mokslin6s veiklos
momcntus.

Rimut6 Rimantien6 gim6 1920 in. spa]io 25 d. Kaune Zinomo istoriko Konstan-
tino Jablonskio  §eimoje.  1938-1946 in.  studijavo Kauno Vytauto  Didziojo ir Vil-
niaus  universitetuose.  Dar mokydamasi  prad6jo  darbuotis  M.K.  ¢iurlionio  dail6s
muziejuje.  Baigusi  studijas,  d6stytojavo  Vilniaus  ir  Kauno  universitetuose,  o  nuo
1960 in.  prad6jo dirbti Lietuvos istorijos institute, kur ir dabar s6kmingai darbuo-

jasi.  1962 in. R.Rimantien6 apgyn6 kandidat6s disertacija „Akmens ir Zalvario am-
Ziaus  gyvenvie6iu  periodizacija  ir  topografija  Lietuvoje",  o  1972  in.  -  istorijos
daktar6s  disertacija  „Pirmykstis  Lietuvos  teritorijos  apgyvendinimas".  1994  in.  uZ
nuopelnus  Lietuvos  mokslui  habilituotai  daktarei  Rimutei  Rimantienei  paskirta
valstybin6 premija.

Rimut6 Rimantien6 -Zymiausia Lietuvos akmens amziaus tyr6ja. Sistemingai
ir energingai dirbdama, pati kasin6dama archeologijos paminklus bei studijuodama
daugiausia jos t6vo Konstantino Jablonskio surinkta medziaga, ji atskleid6 mokslui
seniausia Lietuvos istorijos tarpsni - nuo pirmuju gyventoju pasirodymo iki vieti-
niu kultdru susiformavimo. Konceptualaus pobtidzio monografija „Lietuvos paleo-
litas ir mezolitas"  (Vilnius,  1971) yra kertinis veikalas, pad6jes pagrindus Lietuvos

paleolito ir mezolit-o sampratai.  Sio darbo reik§me Lietuvos archeo|ogijos mokslui
patikrino laikas -praejo jau ketvirtis amziaus po knygos pasirodymo, o joje sufor-
muluoti teiginiai  argumentuotos kritikos  nesusilauk6 ir teb6ra nepajudinti.

Keleta  de§imtme6ii!  jubiliat6  s6kmingai  darbavosi  vieno  i§  sud6tingiausiu  bei

idomiausiu Lietuvos istorijos laikotarpiu -neolito bei Zalvario amziaus tyrinejimu
srityjc.  I§tirta de5imtys neolito bei Zalvario amziaus paminklu Vakaru ir Pietu Lie-
tuvoje, sukaupta ir i§nagrin6ta gausi archeologin6 medziaga, parengtos trys monog-
rafijos  („Sventoji:  Narvos  kulttiros gyvenviet6s".  Vilnius,  1979;  „Sventoji:  Pamarii!
kultdros gyvenviet6s". Vilnius,1980; „Nida: Senuju baltu gyvenviet6". Vilnius,1989),
daugyb6 moksliniu straipsnil! ir pranesimu. Sio atkaklaus ir itempto darbo vaisius -

„Akmens amzius Lietuvoje" (Vilnius, 1984). Tai pats reik§mingiausias R. Rimantie-
nes kerinys, atskleidziantis 8 ttikstan6iu metu laikotarpio istorin? panorama. Knygoje
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apibendrinli §imtmeti trukusiii Lietuvos akmens amziaus tyrin6jimu duomenys, pa-
teikta  ir pati  naujausia  archeologin6  medziaga.  Gvildenamu  klausim!  ratas  labai

platus - nuo gamtiniu salygu bei dirbiniu gamybos technikos iki dvasin6s kulttiros
raidos ir baltu  etnogenezes.

Turbtit n6ra tokios istorijos mokslo §akos, kuri btitu glaudziau susijusi su gamtos
ir tiksliaisiais mokslais kaip archeologija.  Jubiliat6 ta gerai supranta ir,  spr?sdama
seniausios  praeities  klausimus,  moka  pasinaudoti  kitu  mokslo  §aku  laim6ji-
mais.  R.  Rimantienes  darbuose gausu  radiokarboninio  datavimo,  antropologiniu,

paleogeografiniL!,  palcozoologiniu  ir  polinologiniu  tyrimu  duomenu,  etnografiniu
analogijL!.  Visa  tai  svariai  pagrindzia  mokslinink6s  teiginius  ir padidina jos  darbu
i§]iekamar.a vert?.

Sunku  ir suprasti,  kas  akmens  amziaus  tyrin6jimuose yra  artimiausia  daktar6s
moksliniams interesams -visas temas ji studijuoja vienodai kruop§6iai ir su meile.
Puiki  atmintis.  mokejimas  susikalb6ti  pranctizu,  vokie6iii,  skandinavu  ir  kitomis
kalbomis leidzia mokslininkei lengvai operuoti Europos akmens amziaus paminklu
medziaga,  rasti  analogijii.  Kad  ir  apie  kit  ra§ytu  gerbiama jubiliat6, jos  darbuose
visuomet jau6iama puiki erudicija, platus akiratis ir geras dalyko i§manymas. Auto-
res argumentus labai sunku paneigti, sud6tinga ir ka nors bepridurti prie to, kas jos

para§yta.  Cia pat rcikia pasakyti, jog mokslinink6 nebijo argumentuotos kritikos ir
nevengia pripazinti, jog kada nors buvo klydusi.

R. Rimantiene turi puiku literattirini stiliu - moka taisyklingai ir vaizdziai, bet
kartu  ir  labai  paprastai  destyti  sud6tingiausius  archeologijos  ir  istorijos  dalykus.
Kalbos taisyklingumo ir minties konkretumo pozitiriu mokslinink6 reikli sau ir ko-
legoms.  Turbtit  ne visad  ir ne  kieLIvienam, ypa6  studentui  ar jaunesniam  kolegai,
lengva dirbti, vadovaujamam jubiliates,  ta6iau naudinga visiems  ir visuomet.

Nepaisydama  garbingo  amziaus,  R.  Rimantien6  itemptai  dirba:  raL3o  straips-
nius,  aktyviai  dalyvauja mokslin6se  konferencijose  ir simpoziumuose,  rengia  dok-
torantus,  oponuoja ginant disertacijas.  Neuzmir5ta ir archeologiniu kasin6jimu -
daugeli Zavi jos nebl6stantis  noras  atrasti  dar ka nors netiketa.  Toks mokslinink6s
atkaklumas  retai bfina  apviltas - pastaruju  metu  archeologiniai  radiniai - me-
diniai arklai ir jau6iq jungo modelis i5  §ventosios  akmens amziaus gyvenvie6iii -

paskatino  R.  Rimantiene  atsidchti ypa6 svarbiai temai - Zemdirbyst6s  atsiradimui
Lietuvoje.                                                                              .

Svarbus pastaruju meti} mokslinink6s veiklos baras -Lietuvos akmens amziaus
istorijos  populiarinimas  uzsienyje.  R.  Rimantien6s  straipsniai  Zinomiausiuose  ai.-
cheologiniuose  leidiniuose  (The  Neolithic  of the  Eastern  Baltic,  Jo[!j77cz/ o/ Woj./d
P7.c/7z.s/o7y,  Vol.  6, No.1,  1992,  p.  97-143;  Neolithic hunter-gatherers  at  Sventoji
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in  Lithuania.  A#/!.c/Ltf./,v,  Vol.  66,  No.  251,  June  1992,  p.  367-376  ir  kt.)  atskleid6
1ietuvji} ai.chcologu laim6jimus, kurie  i Vakarus nuo  Lietuvos mcnkai tcbuvo Zino-
mi.  Alskirai  reik6tii  pfimin6ti kfi tik Vokietijoje iL3lcistq  „Akmens  amziaus Lietuvo-

je"  sutrumpintc|  variant{|  (Die  Steinzcit  in  Litaucn,  J}6'/.I.c/zf  cJcj.  Jto;71/.sc/}-Gc7.77ic!-
;?I.j'c./jc;I  Ktj;7j;7zj.s.s'z.fj7i,  75,  1994,  Mainz  am  Rhein).  Per kelett|  pastan!ju  mett|  R.   Ri-

mz`ntienc`  skait6 pi.anc§imus  tarptautin6sc  kont`ercncijose  Danijoje,  Lenkijoje,  Cc-
kijoje. Latvijojc, paskaitas Stokholmo, Upsalos bei Freit)urgo uliiversitetuosc. Kziip
ir moksliniai sti.aipsniai. R. Rimanticncs prfmc§imai bai paskaitos pasizymi nuosek-
liu min6iu d6slymu,  gi.ieztzi  logika  ir konkrctumu.  teiginiai  forlnuluojami  ai5kiai  ir

paremti  kruopL€eiai  pasvertais  argumcntais  bci  fztktais.
Stmku  btiti{i  dabar  isivaizcluoti  Lietuvos  akmens  amziaus  panoram{t  be  R.  Ri-

mantien6s nuveikto clai.bo. Ypfi6 dziugu, kad mokslinink6 neuzmigo ant laui.ii.  Gfi-
limc  neabcjoti.  jog  naujoji  knyga  „Lictuva  iki  Kristaus"   (Vilnius,   1995),  kurios

prezentacij{}  5vent6me  kartu  su  autoi.ts jubiliejumi,  puiki  ir  ne,  paskutin6  dovam
Lietuvos visuomenci.

V.  J u o d a g a I v i s

REGINA7.EPKAITE

1925  in.  Iicpt)s  28  d.  Alytuje  kepykl616s  savininko  Stasio  ii.  Elenos  Zepku  §ei-
mojc  gim6  mergait6.  kurizii  isrinko  Reginos  vard€t.  Mokyd{imasi  gimtojo  miesto

gimnazijoje.  mci-gina  dom6josi daugeliu  disciplinu.  t()d61 pasirinkti  studiju objekt€}
nebuvo nci  paprasta.  nci  lengvfi.  Zavtjo  tick me(1icina.  tick  istorija.  Matyt,  ncma-
Zai  lcmc  ir  istorijos  mokytojo  Zigmo  Varankos  asmenyb6,  kad   1945  in.  rudeni
Regina i3vaziavo studijuoti istoi.ijos i Vytauto Didziojo universiteta.. Kadangi 1947 in.
istorijos  skyrius  buvo  sujungtas  su  Vilniaus  univcrsiteto  Istorijos-filologijos  f{1kul-
tctu,  studijas  baigc;  jau  Vilniuje.  Gabiai  ir  darbL¥5iai  absolventci,  1950  in.  gavusiai
cliploma su  pagyrimu,  pasit-ilyta dirbti Lietuvos TSR  MA Lietuvos  istoi.ijos institu-
te j.aun.  moksline bendradarbc. Ta6iau pirmieji darbo metai smarkiaj nuvyl6 jatimr

jc|  isLorikQ,  svajojusit|  i§syk  rimtai  kibti  i  mokslini  darbc|  ir  net  ncgalejusiti  isivaiz-
duoti, jog  tcks  btiti,  galima  sakyti,  1aborant6s  pzi-d6j6ja.  Todel po  tokios  „ktiryboLs"
mctii  grizo  i  gimtaji  micsl€t,  kur  pcnkei-ius  metus  d6st6  istorijz!  bci  islorijos  d6sty-
mo  metodika Alytaus mokytoju s6minarijoje.  Jq uzdarius,  pedagogini darba  dirbo
4-jc vidurinc`je  mokykloje.  kur dar  lcko  paragauti  ir direktor6s  duonos.  Tie  scpty-
neri metai ncpra6jo vcltui: pedagoginc istorik6s patirtis labai pravert6 v6liau kartu
su  kitais  mokslininkais  rasant  ne vienci XX  a.  Lietuvos  istorijos vadov61i viduriniu
mokyklu lnoksleiviams.
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Mokyklos  reikalais  tckdavo  lankytis  Vilniuje.  kur  kartais  susitikdavo  su  buvu-
siais bendradarbiajs, studijti drziugais. kurie, Zinodami jos svajoii? arti mokslo dirvo-
nus,  ragino giizti i institut{t.  Apsispresti pad6jo Ju(]zas Jurginis,  irodin6jgs, jog ills-

titute  susiklo.sle  gerok{ii  palankesn6s  s€}lygos  ktirybinitim  clarbuj,  skatines  j{iunos

istorik6s  pasiryzimq  imtis  moksliniiti  tyrimti.  Taip  nuo   1958  in.,  kai  R.  Zepkfiit6

istojo  i  stacionaro  aspiranttira„  iki  5iol visas j()s  ki-irybinis  kelias  susijes  su  Istorijos
institutu.

Jau  univcrsitete  pasirinkusi  visuotin6s  i`storijos  spccializacijz},  R.  Zepkaitc;  pa-

sinl`r6  i  tarptautiniu  santykiu  istorijos  studijas.  Diplominiame  darbe  analizuoda-
rna  tarpukario  Lenkijos  tarptau[ine  pacl6ti.  susidrirch  su  Villiiaus  prt]blema,  kurift

magejo  issamiau  patyrin6ti.  Vilniaus  klLiuLsiniq  pasirinkti  mt]kslinit]  tyrimo  objck-
tu  skatino  ir  J.  Jurginis.  1965  In.  Regina  Zcpkciit6  s6kiningai  apgyne  pirmajfi  sa-
vo  disertacijc|  ,.Lictuviu  tautos  kova  uZ  Vi]nit}  1918~1928  in."  Ra§ant  5i  moks]i-

1

ni  darb€!,  ver6si  didziul6  perspektyva  -  tarpukarit)  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiu
istorijti,  tapusi  prioritctine  mokslininkc]s  tyrimii  tema  ir  apskritai  viso  gyvenimo
darbu.  Anti-a  vcrtus.  §iu  vfilstybiu  santykiu  nu`¢victimas  reikalavo  gero  ne  tik  ji!

tarptautinc]s  padc;ties,  bet  ir viso  Europos  regiono  istorijos  tarp  dviejii  pasauliniu
kal.u  i§Immymo.  0  svarbiausi:I  -ypatingo  mtisu  istorijos  ideo]ogizavimo  sz!lygo-
mis  reik6jo  d]-astJs  ir  ryzto,  netgi  apdairumo,  norint  kuo  objcktyviau  atskleisli  su-
d6tingcis  to  meto  Lietuvos  uzsienio  politikos  pL`ripetjjas.  Labiausifii  ir  kankino  ne-

galejimas para§yti visz}  tiesit,  kuri  rysk6jo  studijuojant  archyvinius  dokumentus.  Te-
ko  griebtis  ir  „Zaibolaidziir.  (toks  buvo  Tarybu  Sajungos  vaidmens  konfliktc  cl61
Vilniaus  vertinimas).  Vis  d6lto  istorik6  steng6si  sakyti  ticsz!,  uZ  k€|  ne  kartz}  tary-
bin6s  istoriografijos  ideologLi  ir  apsidraudeliu  buvo  apL€aukta  „objektyvistc".  ,.na-
cionalistc"  ii-pan.  Mat jau  pirmojojc,1973  in.  i§spausdintoje  monograt`ijojc  „Lie-
tuva  tarptautin6s  politikos  labirintuose  (1918-1922  in.)",  ie§kodama  atsakymo  i
klausimq,  kaip  Lietuva  sugeb6jo  i§sikovoti  pripazinima  de jure,  autoi-C`  akcentavo

pa6ios  Lietuvos  vyriausyb6s  sugeb6jimci  lavii-uoti  sud6tingoje  tarptautineje  situti-
cijojc,  atskleid6  Lictuvos  diplomatt}  pastangfis  pasinaudoti  pric§taravimais  tarp  cli-
dziliju  valstybil}  ir  pasickti  Lietuvai  naudingus  politinius  sprendimus.   Anlroji
R.   Zepkaitc`s  monografija  (1980)  buvo  paskirta  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiu
1919~1939  in.  analizei.  Tiesa,  autoi.ei  tcko  sutik[i  su  primestu  propagandiniu  vei-
kalo pavadinimu  („Diplomatija  imperializlno  tal.nyboje.`),  o  tikraji  pateikti  tik kny-

gos  paantra§t6je.  Ta6iau  skaitytojai  suprato.  kad  svarbiausia - ne  „etiket6",  o  tu-
rinys.  Bc  abejon6s,  §i  monogra±`ija  -  solidziausias  mi-isu  istoriografijoje  Lietuvos
ir  Lenkijos  santykii}  istorijos  XX  zi.  I  pus6je  tyrin6jimas.  Jo  vcrtingas  bruozas  -

gausiai  panaudota  ne  tik Lietuvos.  bet  ir keliii  Lcnkij()s  archyvii  medziaga,  lcidu-
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si  nu§viesti  konflikto  5aliu  pozicijas,  remiantis  abieju  pusiu  dokumentais.  Si  mo-
nografija  bei  1983  in.  puikiai  apginta  daktaro  disertacija  „Lietuvos  ir  Lenkijos
santykiai  1918-1939  in.  ir ju vieta  Siaur6s  rytu  Europos  politineje  konsteliacijo-

je"  buvo  gana  palankiai  ivertintos  ir  Lenkijos  mokslin6s  visuomen6s.  Tiesa,  ket-
virtoji R.  Zepkait6s monografija  „Vilniaus istorijos  atkarpa:  1939 in.  spalio 27  d.-
1940  in.  birzelio  15  d."  (1990),  kurioje  atskleistos  lietuviu  tautos  pastangos  in-
tegruoti  1939  in.  spalio  m6nesi  atgautq  Vilniu  ir  Vilniaus  kra§ta,  susilauk6  prie-
§taringu vertinimu.  Bet vargu bau  autor6,  imdamasi tokios  be  galo  sud6tingos bei
skaudzios  temos,  gal6jo  tiketis vien  aplodismentu.  Nepatenkintuju balsai,  kaip  sa-
koma,  abiejose pus6se,  tik patvirtino  §ios  monografijos  aktualuma ir reiksme.  Ap-
skritai vertas  pagarbos  drasus  R.  Zepkait6s  bandymas  neatid6liojant,  kai  tik susi-
dare  palankios  sa.Iygos  objektyviai tyrin6ti sud6tingiausias problemas,  nuiviesti pas-
taruoju  metu  kai  kuriu  Lenkijos  istorikii,  §velniai  tariant,  vienpusi§kai  interpre-
tuojamus praeities  ivykius.

Daugiau nei trisde§imt metu trunkan6ios nauju §altiniu paie§kos archyvuose bei
kitose  dokumentu  saugyklose,  puikiai  dokumentuoti,  tod6l  argumentuoti  ir  giltis
tyrin6jimai,  patcikti keturiose monografijose ir gausybeje mokslinit!  straipsniu bei

prane§imu §alies ir t-arptautin6se konferencijose, peln6 autorei svaria vieta XX a. I
pus6s Lietuvos istorijos istoriografijoje bei autoriteta ne tik Lietuvos mokslo visuo-
men6je.  Savo  ilgamet-e mokslinio  darbo patirti  ir ne viena istoriko  amato paslapti
R. Zepkait6 atiduoda bei patiki jauniesiems kolegoms. Jos pedagogini talenta, nuo-
§irdu rtipesti ir globc| patyr6 ne tik jaunieji mokslininkai, jos vadovaujami parenge
daktaro disertacijas, bet ir VDU magistrantai, klause Lietuvos diplomatijos istori-

jos kursci, taip pat gausybe mokytoju, kuriems mokslinink6 niekada neatsisako pa-
skaityti paskaitu ivairiausiomis Lietuvos uzsienio politikos bei tarptautin6s padeties
temomis.  Nepcrd6sime pasak?, kad Atgimimo metais R.  Zepkaite tapo viena po-

puliariausiii Lietuvos istorikiu. Nuolat regedami ja savo televizoriu ekranuose, gir-
d6dami jos  balsa  per  radijci,  skaitydami jos  straipsnius  periodikoje  aktualiausiais
dar  nesenos  Lictuvos  praeities  klausimais,  Zmon6s  kalbindavo  jc|  tiesiog  gatv6je,

parduotuv6je  ar  troleibuse,  trok§dami  iki  galo  i§siaiskinti jiems  svarbius  istorijos
dalykus  ar  tiesiog  padekoti.  Kompetentingai  istorikei  teko  nemazai  padirb6ti  ir

ivairiausiose  ekspertu  komisijosc.
Pastaruoju mctu, kai susidom6jimas istorija visuomen6je kick atl6go (teisingiau,

sugrizo  i  normalias  v6Zes),  v6l  galima  susikaupti  ir  atsid6ti  didel6s  apimties  dai.-
barns. R. Zcpkait6 kupina nauju sumanymt,I, bejc, susijusiu su viena svarbiausiu jos
mokslinio darbo temu -Vilniaus istorija. Tad kolegos, nekantriai laukdami nauju
svariu  darbu,  linki  gerbiamai Jubiliatei  sveikatos.  energijos  ir ryzto.

I.  Valikonyt6

432



ADOLFAS T AU TAV I a I U S

Pokario Ljctuvos archeologija neisivaizduojama be humanitariniu moksh}  dak-
tciro Adolt`o Tautavi5iaus.  Visa  savo gyvenim:I pa§vent?s archeologi.1.ai,  5iais melais
A.  Tautavi6ius  §vcn6ia  grazu  70  metti jubilieji|.

A.  Tautavi6ius  gim6  1925  in.  rugs6jo  9  d.  Tel§iu  vals6iuje,  Pupi5k6s  (Paezei.es)
kaime.  1944  in.  pavcistlri  baig6  Tel§iii  gimnazijz}  ir  tii  pa6iLi  metii  rudeni  prad6jo
dirbti Gegr6nu pradin6s mokyklos ved6ju, v6liau -Als6dziu pr()gimnazijos moky-
toju.  1945  in.  istojo  i  Vilniaus  univcrsitcto  Islorijos-filologijos  fakultctq  studijuoti
etnogi.afijos.  Jau  1946  in.  pradeda  dirbti  Istorijos  instituto  Vilniaus  etnografinio
muziejaus ±`ondii vedc;ju, gaum 5()0 rubliii atlyginimq. Ta6itlu jo Zvilgsnis vis dazniau
krypsta  i  fircheologijq.15klauses  visci  archeologjjos  paskaitu  kursq  ir  1950  in.  su

pagyrimu b{liggs studij£`s universitcte. Jubiliatas pradc`jo dirbti Lietuvos TSR Moks-
lu  akaclemijos lstorijos institute. mok6si aspiranttiroje.  Btidamas darb5tus, A.  Tau-
tavi6ius  1954  in.  zipgina  istorijos  mokslu  kandidato  disel.tacijt|  tema  „Rytu  Lietuva
I in.e. ttikstantmctyjc", kuri i5 csm6s pal-engtft naudojantis paties autoriaus kasin6tii
Rytii  Lictuvos  pilkapynu  medzi€iga.  Nuo  1956/1957  mokslo  metii  d6sto  Vilniaus
universitete  archeologija.  1954 in.  A.  Tautavi6iui  suteikiamas vyresniojo  mokslinio
bcndradarbio vardas, o  1962 nl. jis tampa Lietuvos istorijos instituto Archeologijos
scktoriaus (v6liau Archeologijos skyrius) vadovu. Ilgus de§imtmc6ius vadovauja lam
skj7riui. koordinuoja visu moksliniu inLstitucijti archeologin? veikl{i, rast) i]-sp€lusclina
mokslinius bci mokslo populiarinimo straipsnius.  Jo  iniciatyva ir jam vadovaujant,
1955.1963-1976 in. Zvalgomi  ir kasin6jami archeologijos paminklai Rytii,  Siaur6s
ir Vakfu.u Lietuvoje.  A.  Tautavi5iui vadovaujant-buvo kasin6li  Didziuliu,  DieveniL€-
kit!,  Stakii  (visi  Sal6ininki!  r.),  Kapitoni§kiu  (Kai§iadoriu  r.),  Degsn6s  (Mol6ll|  r.).
Rikliku  (Anyk§6iu r.), Taurapilio (Utenos r.) ir kt. pilkapynai, Bikav6m! (Silut6s r.),
Pozer6s,  Upynos,  Valdam}  (Siauliu r.).  Zviliu  (§ilales  r.),  Palangos,  G].initim}  (Pa-
11ev6Zio  r.),  Jauneikiu  (JoniL5kio  r.)  kapinynai.  A.  Tautavi6iaus  moksliniai  intcrcsai
labai  plattis,  todel  jis  tyrin6jo  ne  tik  laidojimo  paminklus.  bet  vadovavo  kasin6.1.i-
mams    Vilniaus  Zemutincje  pilyje  1955-1961  in.,  Trakt}  pusiasalio  pjlyjc  1962--
1964  in.,  Klaip6dos,  Vcliuonos  piliaviet6se.

Tyi.inejimu  rezultatus  A.  Tautavi€jus  skelbia  ne  lik  mokslin6jc  ir  populiariojc
spaudoje,  bet  aktyviai  clalyvfiuja ir konferencijose Vilniujc,  Kaune,  Iqaip6do`i.e.  Pfi-
langojc,  Rygoje.  Krt)kuvt)je.  Minske  ir kitur.

A. Tautavi6ius pirmosios pokario ak{idemin6s Lietuvos ai.cheologjjos apybr€iizos

„Ljettivos  archeologijos  bruozai"  (V.,1961)  bendraautoris,  Respublikinc  premija
iverlintos  „Vilniaus  miesto  istorijos`.  (V.,  1968)  vienas  iL3  autoriu,  „Lieluvos  pilys"
(V..1971) bendi-aautoi.is.1974-1978 in. pasirodziusiu kcturiq tomii „Lietuvos TSR
archeologijos  fitlfisas"  sumanytojas,  t)rganizfitorius  ir  bendraautoris,  „A1.cheologi-
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niai  ir etnogrflfiniai  tyrin6jimai Lietuvoje"  (1970-1974) ir „Archeologiniai tyrin6-

jimai Lietuvoje"  (1977-1988) atsakingasis redaktorius, taip pat daugelio kitu ben-
dradarbiu  monografiju  recenzentas  arba  atsakingasis  redaktorius.  Visu  Jubiliato
spausdintu  ir redaguotu  darbu sumin6ti neimanoma, nes A.  Tautavi6ius  paras6  ir
i§spausdino daugiau kaip 600 moksliniu ir mokslo populiarinimo straipsniu. Jo tyrin6-

jimu kryptys apima visas Lietuvos gyventoju materialin6s kulttiros sritis, daug d6mesio
skirta etnin6s istorijos klausimams spr?sti. Para§6 sval.biu darbu Zemai6iu ir jotvingiu,
etnogenezes klausimais, tyrin6jo feodalinio miesto atsiradimo ir raidos problemas.

Viduriniosios  kartos  archeologai  geru  Zodziu  nuolat  mini  A.  Tautavieiu,  kaip

pirmuju straipsniu ir disertaciju neoficialu vadova, recenzenta ir geranori§ka kriti-
ka. Visais neai§kiais moksliniais klausimais A. Tautavi6ius buvo, yra ir bus nepakei-
6iamas konsultantas. Jo padrasinantys Zodziai -tai daugelio mfisu darbu pradzia.
A. Tautavi6iaus vadovaujamos ekspedicijos yra gera mokykla studentams, o dauge-
liui moksleiviu  dave  akstina  rim6iau  susidom6ti  archeologija.

Jubiliato plati erudicija, geras ivairiu epochu Lietuvos archeologijos paminklu ir

prakti§kai visu Lietuvos muzieju fondu pazinimas leido jam tapti Lietuvos archeo-
logijos  ir  muziejininkystes  enciklopedistu.  Jo  surinktos  bibliografin6s  medziagos

pagi.indu buvo parengta ir i§leista  „Lietuvos TSR archeologija (1940-1967):  Bib-
liografin6  rodykle"  (V.,  1970).

1988 in.  Istorijos instituto Archeologijos  skyriui dalijantis  i dvi dalis,  Jubiliatas

per6.1.o  dirbti  i  Vilniaus  Zemutines  pilies  archeologiniu  tyrimu  grup?  vyresniuoju
moksliniu  bendradarbiu.  §iuo  metu  dr.  A.  Tautavi6ius  dirba  Piliu  tyrimo  centro
„Lietuvos  pilys"  Archeologijos  skyriaus  ved6ju.  Pastai.aisiais  metais  nuo jo  darbo
stalo pasauli i5vydo  Vilniaus Zemutin6s pilies  rtimu  1988 ir  1989  in.  archeologiniu
tyrin6jimu rezultatu publikacijos, baigiamas rengti spaudai kapitalinis darbas  „Vi-
durinis  gelezies  amzius  Lietuvoje".

Kolegos, buv? ir dabartiniai bendradarbiai linki Jubiliatui ktirybingu metu, nau-
ju,  svariu  darbu.

V.  K a z a k e v i 6 i u s

NASTAZIJA K A I R I tT K S T Y T i

§iais  metais  minime  istorikc`s  Nastazijos  Kairitik§tyt6s  60-meti.  Ta  proga  per-
Zvelgsime jos nueitci gyvenimo kelia, pla6iau apsistodami ties jos mokslin6s veiklos
rezultatais.

N.  Kairitik§tyt6  gim6  1935  in.  birzelio  30  d.  Prienu  r.  Samani5kiu  k.  gausioje
tikininko  §eimoje.  1§  vaikyst6s  iskiepytos  geriausios  §eimos  savyb6s:  pagarba  se-
niems  papro6iams,  darb§tumas,  teisingumas,  atsakomyb6  uZ  atliekama  darba,  gili
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savo tautos meil6, rtipestis d6l jos ateities lydi ja iki §ii! dienu. Ji baige Btibauti§kiu

pradzios  mokykla,  v6Iiau  mokesi  Veiveriu  vidurineje  mokykloje.  1956  in.  istojo  i
Kauno  dveju metu kooperatine prekybos mokykla.  Dvejus metus  (1957-1959) ji
dirbo  Sakiu  rajonineje vartotoji}  kooperacijos say.ungoje  organizatore-instruktore.

IIumanitarinio pobtidzio prigimtis N. Kairitik§tyte vert6 ie§koti savo pa§aukimo
kitur, kitoje dirvoje.1959 in. ji istojo i Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gain-
tos-geografijos fakulteta, kuri su pagyrimu baig6 1964 in., icvy, dama istorijos-geogra-
fijos mokytojos specialybe. Septynerius metus  (1964-1971) dirbo Alytaus r.  esan-
6iame Daugu Zem6s tikio technikume ir vakarin6je vidurin6je mokykloje, deste is-
torijci, geografija ir visuomeniniu mokslu disciplinas.1971 in. persik616 i sostine Vil-
niii ir dirbo Lietuvos vartotojii kooperacijos szu.ungos metodiniame kabinete meto-
dininke. Ta6iau Sis darbas jos netenkino. Tu pa6it! meti} pabaigoje ji istojo i Lietuvos
TSR moksli! akademijos Istorijos instituto neakivaizdin? aspiranttira, kurioje i5bu-
vo  iki  1975  in.  gruodzio  31  d.,  ir pasirinko  sunki}  ir atsakinga mokslinink6s  kelia.
Pagrindin6s jos mokslinio tiriamojo darbo kryptys buvo §ios:  1) Lietuvos miestu is-
torija, 2) Lietuvos gyventoju migracija pokario metais, 3) Lietuvos draugiju istorija.

Kadangi Istorijos institutas be kiti!  tyrin6jimo  ()bjektu buvo numat?s tyrin6ti ir
Lietuvos miestu istorija,  tai jaunai aspirantei patvirtino disertacijos temci  „RIaip6-
dos  pramon6  ir  darbininkai  1945-1960  metais".  Antrojo  pasaulinio  karo  metais
RIaip6da buvo sugriauta,  miestas lik?s be gyventojii - vieni priverstinai evakuoti

i Vakaru.s, kiti priverstinai pasiiisti i Rytus darbams arba i darbo stovyklas.  I atsta-
tomci  miesta  buvo  atkeliami  i§  Lietuvos  ir  kitu  Sovietu  Sq}.ungos  sri6iu  Zmones,
kuriamai  pramonei  reik6jo  darbininku.  Siuos  procesus  susekti  buvo  sunku,  daug
micsto archyvo buvo i§vezta, daug sunaikinta per kara arba i§sklaidyta po atskiras

istaigas.  Pastaroji archyvo  dalis v61iau  buvo grazinta i Lietuvos valstybini  archyva.
Ypa6 trtiko pirmuju pokario metu archyvines medziagos. To laikotarpio daug svai--
bill dokumentu buvo islaptinti il. disertantei neprieinami. Statistinius duomenis te-
ko  rinkti  iL5  darbo  ataskaitu,  kurie  buvo  prie§taringi,  netiksltis,  tod6l  sunku  buvo
nustatyti  kai  kurit[  rei§kiniu  kaita.  Didel6mis  pastangomis  ir  sumanumu  N.  Kai-
ritik§tyt6 pirmoji perzitir6jo leistinus  dokumentus, juos i§analizavo,  apibendrino ir

paskelbe  monografijoje  „RIaip6dos  pramon6  ir  darbininkai  1945-1960  metais.`
(V.,  1987). Visa laikci, kick tik buvo imanoma,   sovietinio rezimo metais mokslinin-
k61aik6si nuostatos, jog istorija neturi nukrypti nuo objektyvios tiesos, jos negalima

pajungti politikai. Visa tai ji irod6 savo darbuose, daugeliu atveju pasisakydama uZ
is.t?ring. tiesva., TZ sqvp tauta. Buvo sud6tinga politiniuose verpetuose i§silaikyti prin-
cipingai,  saziningai  ir nenueiti lengviausiu  prisitaikymo keliu.

Pp  dveju  metii  (1989)  min6tos knygos  pagrindu ji  apgyn6  disertacija,  uZ kuria

gavo lstorijos mokslu kandidato laipsni, kuris  1993 in. buvo nostrifikuotas i huma-
nitariniu moks]u  daktaro laipsni.
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Antroji darbo kryptis ~ Lietuvos gyventoju migracij{i pokario mclais. Tai buvo
susij?  su  emigracija,  rcpatriacija.  1.eemigracija,  t.y.  Iyg  didziulio  tautt}  kraustymosi
il. tu pa6iu sri6iu apgyvendinimo tyrin6jimai vfikarin6sc ir pietvakarinesc (Klaipcdos
ii.  Vilniaus  kra§t-uose)  dalysc  pokario  metais  (1944~1950).  Kartu  su  tiriamz`isiais
objcktais  mokslinink6 negal6jo  apeiti  glaudziai  susijusiu  tokiu  temii,  kaip  ivairaus

pobtidzio genocido ir jo pasekmiu migracijai isai3kinti. Ji pirmoji  atlik()  tii procesi}
mokslin? analize, nustat6 ir apskai6iavo gyvcntoju jud6jimo proccsus. atsklcidc pi.i-
vei.stinio tipgyvendinimo priezastingumt ~ i5 dalies uZ.pild6 baltas cl6mcs Lictuvos
istoriografijoje.

Zlugus  sovictiniam  totalitariniam  rczimui  ir  1990  in.  kovo  11  d.  z`tktirus  Lietu-
vos  ncpi.iklausomyb?,  buvo  £`tgauta  tcis6  i savo  tautos istorija..  Visiems istorikams,
taip pat ir N. Kairit-ik§tytci, susidztr6 palankios istoi-in6s aplinkyb6s laisvai, ncvarzo-
mai atlikti objcktyvius mokslinius tyrimus ir ju rezultatus skclbti spaudoje` t.y. ra§yti
objekt}Ivic| savo tautos istorij:I.  Pla€iai cluris atv6r6  archyvai.  specl`ondin6  litcrati-Ira
lapo  prieinama  visiems  mokslininkams.  Nebereikcjo  rinkti  dokumcntti  bci  t`akti}
i§ankstiniams  tciginiams  pagristi,  §tampams  ar nutyl6ti  ccnztiruojamus  bei  „ncpa-
lankius"  faktus.  Tuos  ncigiamus  rci§kinius  galima  pz\iliustruoli  ir  pa6it)s  N.  Kai-
ritik5tyt6s  patirtimi.  Jos  parcngt€i  straipsni  apie  Klaip6dos  uost€t  sovietinc`  cenz`-ii.a
nclcido spausdinti, konstatuodamft, kad lqaip6dos uostas icinqs i Sovietiti Sajungos
liostu tinklq, todel negalima skelbti Ziniu apie ji, 1aivininkystc, pi-ekybos ir Zvcjybos
laivynzt.  pramonine Zvcjyb£!.  Straipsnis  ,.Mtisi!  uostas ir skausmas"  (tragi§kasis  klai-

p6die6ii! likimas hitlcrinc`s ir tarybincs „intcrnacionalizacijos"  laikfiis) buvo atspaus-
dintas tik 1991  in. Zurnalo „Politika.` antrajamc numeryje. Kitas cenzfiros sulaikytas

jos  straipsnis  „Mazojo Zvejybos tr€`lei.io Nr.85  paslaptis"  buvo paskclbtas tik  1993  in.
balandzio 21 d. Iaikra5tyje „Klaip6da". Taigi naujomis sz!1ygomis neliko draudziamti
tcmu,  §tampu,  ccnznros.

Jubiliat6  szivo  objektyvius  naujausius  tyrimo  I-ezullatus  ir  su±`ormuluotus  teigi-
nius  skelb6  istoi.in6je  litcrattirojc,  pet.iodiniuose  mokslo  populiarinimo  lcicliniuo-
se.  Antai  prane§imt|  „Klaip6dos  ki.a§to  gyventojai  pirmaisiftis  pokario  mctais"  ji
skait6  konfcrencijojc  Klaip6dojc  (19t89  12  08).  Jis  buvo  isspausdintas  konfcrenci-

jos  tcz6se  „Lietuvininkai  ir  Mazoji  Lietuva  amziu  bc`gy.ie"  (Klaip6da,  199())  ir laik-
rastyjc   „Tarybin6  Klaipcda"   (1990  08  31).   Pi.ane§imas  „Gyvcntoju   formaviinosi

ypatybc's  Klaip6dos  miestc"  buvtj  skaitytas  KlaipL}doje  ir  i§spausdintas  konfercn-
cijos  tez6sc  „Klaip6dos  ki-astas:  istorija  ir  Zmon6s"  (Klaip6da,19910115).  Arba

prane5imas  „Klaip6clos  kra§to  repati-iantai  ir ji}  pad6tis  1945-1950  in."  buvo  pa-
skclbtas  Zurnale   „Lituanistica"   ( 1991,  Nr.2).  Straipsnis   ,.Pokario  metu  Lietuvos

gyventoju  migracijos ypatyb6s"  paskelbtas  tez6se  anglu  kalba  „Baltic family"  („Bal-
tijos  §eima").19901()  16-20  Lithuanica.
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PanaL€iose mokslin6se  konferencijosc, organizuotosc Vilniaus kraL3to istoriniams
klausim.ims aptarti. Jubiliat6 aktyviai dalyvauja su prancL5imais apie Lietuvos lenki!
repatriacij€i  pokario  metais,  analizuoja  dcmografin?  pad6ti  Vilniaus  kra§te.  Ienku
iL¥vykjmo is Lietuvos ypatumus  1944-1974 in. ir pan. Jos straipsniai „Vilniaus kras-
to gyvcntojai"  (1942 in. gcguz6s 27 d.  sura§ymo duoinenimis),  „Lcnku repatriacija
is  Liettivos   1944-1947  in."  isspausdinti  straipsniLi  rinkinyje  „Rytii  Lietuva"  (V.,
1992),  straipsnis  „Vilniaus  krasto  sudetics  poky6iai  1939-1946  in."  -straipsniii
rinkinyje  „Lietuvos  lytai"  (V.,  1993).

I  mujus  ir  idomius  N.  K{iiritik§tyt6s  mokslinius  tyrin6jimus  atkreip6  d6mesi
Vokietijos  istorikai.  1992  in.  kovo  23-25  cl. ji  buvo  pakviesta  i  Liubeke-Trave-
miund6je oi-ganizuotc| bcndrc| vokic6iu ir lietuvil| istol-iku konferencijt|. Joje Jubilia-
t6  skait6  prane§imc|  „Lietuvos  vokie6iu  pad6tis  1945-1960  in."  Tu  pa6iu  metl!
rudeni, t.y.1992 in.  spz`1io  16-17 d., ji kvie6iama i Liuneburgq su prane§imu  „Lie-
tuvos vokie6iq  kokybiniai  pakitimai  1945-1960  in."  Du  straipsniai:  „Deutschc  in
Litauen 1945-1960. dargestellt anhand von Beh6rdentikten" i§spausdintas kn.: „Die
Grenze als Ort der Anncihcrum.  750 Jahi.e deutsch-litauisch Bezichung"  („Siena
kaip  suart6jimo  victa.  750  mctu  vokic6iLi-lietuviii  santykiams"),  K6ln,   1992.  Ir
antrasis straipsnis „Die Vcrbannung der Litaucndeutschen mach Sibirien 1945" („Lie-
tuvos vokie6iii  tr6mimai  i  Sibir€t  1945"),  i§spausdintas periodiniamc lcidiny`i.c  „An-

nabcrger Annalcn"  („Ambcrgu analai"),1994. Nr.2. Taigi ji savo tiriam£`isiais dar-
bais patenka i vokie6iu istoriogral`ijzt, tuo paroclydama platu savo moksliniii interesi}
rata.1

Trc€ioji darbo kryptis -tai daugiau mokslo populiarinimo pobtidzio, apimanti
Lietuvos  draugiju vciklos  tyrin6jimus  ir  patios  Jubilial6s visuomenin6s  kulttirines
veiklos rczultatus. Dfu-savo mokslinio clarbo pradzioje ji i`m6 rinkti medziaga. apie
Lictuvos mokslines draugijas.  Paskelb6 du straipsnius Lietuvos mokslu akademijos
darbi}  A  serijojc  „Lictuvos  TSR  Mokslii  akademijos  mokslin6s  draugijos  1950-
1980 metais"  (1984. t.1) ir „Taiybu Lieluvos medicinos mokslin6s draugij(>s  1945-
1959  in."  (1988.  t.  2).  Jubiliat6  kartu  su  bcndrfiautoriu  R.  Skaruliu  Zurnale  „Svci-
katos  apsauga",1984,  Nr.6  paskelb6  slrair)sni  „Rcspublikos  mcdicinos  moksliniii
draugiju  veikla`..

N.  Kairitik5tytc,  uzsirekomcndavusi kciip  rimta mokslinink6,  talkininkavo  kra§-
totyrininkams, tcik6 konsultacijas valdzios istaigoms (Scimo nat.lams). Pati Jubiliat6

yra Vilnijos draugijos. Mazosios Lietuvt)s reikah!, Respublikos pilic6ju „Talka t6vi§-
kei"  tarybu nar6,  dalyvauja ju pos6dziuose, padeda sudaryti programas,  ra§o rezo-
liucijas.  Tokiuose jos  straipsniuose.  skclbiamuose  periodineje  spaudoje,  kaip  „Ne-
sl6pkime istorin6s tiesos" (Girios,1989, Nr.10), „Kryziaus keliai Karaliau6iaus kra§to
lietuviams"  (`Voruta,  1995  02  01-10).  „Apie vokie6ius  bei  buvusius  Vokietijos  pi-
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lie6ius"  (Voruta,  1992 05  13-20)  ir kituose,  atsispindi gili t6vyn6s meil6,  rnpestis
d6l savo tautos  ateities, ypa6  d6l vakariniu ir pietvakariniu  etniniu lietuviu Zemiu
likimo.  Siais ir kitais klausimais ji daznai kalba per Respublikos radijc| ir televizija.

Dabartiniu metu Jubiliat6, sugrupavusi surinkta gausiq archyvin? medziagq, pra-
d6jo  ra§yti monografija apie Vilniui vaduoti sajunga  (1925-1939),  nor6dama pa-
Zymeti  §ios  sap.ungos  iktirimo  70-meti.

Linkime Jubiliatei stiprios sveikatos, darbingos nuotaikos, s6kmingai igyvendinti
knrybinio  darbo  planus bei sumanymus!

P.  i o s t a u t a i t 6

VYTAUTAS U R 8 A N AV I a I U S

§iandienin6s  Lietuvos  archeologijos  mokslo  neimanoma  isivaizduoti  be  habil.
dr.  Vytauto  Urbanavi6iaus.  1995  in.  Iiepos  3  d.  mokslininkas  at5vent6  savo  §e§ias-
de§imtmeti. Jis gim6 Skirsnemun6s miestelyje (Jurbarko r.) staliaus §eimoje. 1942~
1950 in. mok6si Skirsnemun6s pradineje ir septynmeteje mokykloje, 1950-1953 in. -
Jurbarko vidurin6je mokykloje. T6vams persik6lus gyventi i Zarasus, vidurini moks-
lq  1954 in. baig6 Zarasuose. Tai pa6iais metais istojo  i Vilniaus universiteto Istori-

jos-filologijos  fakulteto  istorijos  skyrii!,  kuri baig6  1959  metais.  Dar btidamas  stu-
dentas,  1957  in.  prad6jo  dirbti  lstorijos  ir etnografijos  muziejuje  restauratoriumi.
Nuo 1958 in. balandzio V. Urbanavi6ius tapo Sio muziejaus restauracin6s dirbtuves
vedeju. Juo dirbo ir baig?s universiteta iki 1965 metu.1962 in. neakivaizdiniu btidu

prad6jo  mokytis  plastines  veido  rekonstrukcijos  pas  profesoriu  M.  Gerasimovq.
Nuo 1963 in. iki 1967 in. su pertraukomis V. Urbanavi6ius mok6si Maskvoje TSRS
MA N.  Miklucho-Maklajaus Etnografijos instituto Plastin6s veido rekonstrukcijos
laboratorijoje, kur isisavino M. Gerasimovo skulpttii.in6s veido rekonstrukcijos me-
toda. Vadovaudamasis   5iuo metodu, jis veliau  atktir6  apie 30 skulpttiriniu ir apie
200 grafiniu Zmoniu portretu, pradedant mezolito laikotarpio Zmogumi i§ Turloji§-
k6s (Marijampoles r.) ir baigiant lietuviu literatnros klasiku Kristijonu Donelai6iu.
Daugiausia  rekonstrukciji}  atlikta  pagal  viduramziu  senkapiuose  JakL3tai6iuose  ir
Rum§i§kese  i§kastas kaukoles.  Plastinems veido  rekonstrukcijos  galimybems buvo
skirtas  ir  pit-masis  V.  Urbanavi6iaus  mokslinis  straipsnis  „KOFTa  ocTaeTcfl  J1141III>
nyapcn..:C,    Bonpocbi  cyae6Iiod  3Kcnepmu3bi  u  Kpu,iviuHojio2uu:   3Kcnepmu3bi  npu

j7czccwzeoo6cz##z/  #pccm);#j?c"#,   81>111.   3  (Vilnius,  1965).  1965  in.  V.  Urbanavi6ius

istojo i Lietuvos TSR Mokslu akademijos Istorijos instituto aspirantfira, kuric| baig6
1967 in. Jo istorijos mokslu kandidato disertacijos tema -„Lietuvos kaimo gyven-
toju materialin6 ir dvasin6 kulttira XIV-XVII  a.  (remiantis kapinynu  tyrinejimu
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duomenimis)".  Dar btidamas aspiranttiroje, jis  1967 in.  spalio 4  d.  apgyn6  diserta-
cija  ir tapo  §io  instituto jaunesniuoju  moksliniu  bendradarbiu,  o  nuo  1971  in.  -

vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Visa tolesn6 V. Urbanavi6iaus moksline veikla
iki  1993  in.  susijusi  su  Lietuvos  istorijos  institutu.

Dar dirbdamas muziejuje,  V.  Urbanavi6ius pradejo  dalyvauti  archeologiniuose
kasin6jimuose, o pirmuosius savarankiL¥kus tyrin6jimus Slapgirio (Kelm6s r.) senka-

pyje  atliko  1966  metals.  Nuo  to  laiko jo  moksliniu  interesu  objektu  tapo  gaustis
viduramziLi Lietuvos archeologijos paminklai, kuriais sistemingai iki tol niekas ne-
buvo  dom6jesis.  Siuo  atzvilgiu  V.  Urbanavi6it}  galime  laikyti  Lietuvos viduramziu
archeologijos pradininku. Labiausiai dom6tasi senkapiais. Per 1966-1987 in. buvo

pla6iai tyrin6ti senkapiai AZugiriuose ir Liepini§k6se  (Utenos r.),  Diktaruose,  Ka-
varske ir Piktagalyje (Anyk§5ii! r.), Grauziuose ir Ruseiniuose (K6dainiu r.), Rum-
§i§k6se  (Kai§iadoriu r.), Jak§tai6iuose-Me5kiuose  (Sakiu r.),  Skrebinuose  (Jonavos
r.),  Ulitinuose  (Panev6Zio  r.),  G6luvoje  (Raseiniu  r.),  Obeliuose  (Ukmerg6s  r.),
Seredziuje  (Jurbarko  r.).  Siuose kapinynuose  i§tirtas  bendras  24320 kv.  in plotas,
atkasta 1790 griautiniii ir 88 degintiniai kapai, surinkta trikstan5iai radiniu. Sukaup-
tas milzini§kas medziagos kiekis buvo pagrindas nagrin6jant ivairias Lietuvos vidu-
ramziu kaimo kulttiros problemas. Siuose senkapiuose rasta nemazai ir I ttikstant-
me6io vidurio-II  ttikstantme6io  pradzios kapu.  Vien Zirgu kapi!  V.  Urbanavi6ius
i§tyre 118, juose surado 152 griau6ius. Svarbiausi ir ilgiausiai net 8 sezonus (1977-
1983)  truke  Obeliu  kapinyno  kasin6jimai.  Siame  kapinyne  atidengtas  6174  kv.  in

plotas, surasti 96 V-VI a.  kapai, unikaltis XIII-XIV a.  degintiniai palaidojimai
Obeliu  ezere.

Be  5iu  stambiu  tyrin6jimu,  V.  Urbanavi6ius  atliko  dar 32 viduramziu  senkapiu
Zvalgomuosius  archeologinius  tyrin6jimus  daugiausia Anyk§5iii,  Utenos,  Zarasu ir
Sakiu  rajonuose.  Juose  i§tirtas  bendras  2141  kv.  in plotas,  surasti  123  kapai,  dau-

giausia i§ XVI-XIX  a.  De§imtyje vieti!  palaidojimu jau  neaptikta.  Tyrin6ti  ir ki-
ti  viduramziu  objektai.  Pirmiausia  tai  mitologiniai  bei  dubenuoti  akmenys,  kuriu
tyrin6jimu pradininkas yra  V.  Urbanavi6ius.  Kasin6ta  40-ties  tokiu  akmenu  aplin-
ka.  Salia kai kuriu ju  aptikta pagoni5ku viduramziu  aukojimo  apeigu p6dsaku.  Ka-
sin6ti  ir  trys  alkakalniai,  kuriuose  i5tirtas  1435  kv.  in plotas,  surasta  kukliu  seno-
v6s  liekanli.  Pamin6tini  ir viduramziu  bazny6iu  Kavarsko  vienkiemiuose  ir  G61u-
voje  archeologiniai  kasin6jimai,  XVI  a.  dvaro  tuose  pa6iuose  Kavarsko  vienkie-
miuose  tyrinejimai.

Archeologiniu kasin6jiml! duomenis bei specialiu tyrin6jimu rczultatus V. Urba-
navi6ius  nuo  1966  in.  gausiai  skelbia  Lietuvos  bei  uzsienio  spaudoje.  Jubiliejaus

proga i51eistoje jo bibliografijoje nurodyta  171  pozicija, tarp ju knygos „Rum§i`5k6-
nai  XIV-XVI  amziais"  (1970),  „Lietuvos  archeologija,  t.  6.  Obeliu  kapinynas``
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(1988).  Paskclbta jo tyrin6tu a5tuoniu senkapiu medziaga, publikuoti ankstesni Pa-
kalni5kil! (Kauno r.) senkapiu kasin6jimo rezultatai. V. Urbanavi6ius pla6iau tyrin6-

jo viduramziu mirusiuji| laidojimo papro6ius,  monetcis ir pasagines seges kaip ika-
pcs,  senl!ju  L¥ventyk]u victas.  UZ  „Lictuvil|  pagonyb6s  ir jos  rcliktu  XIII-XVI  a."
tyrimus  1993  in.  gruoclzio  21  d.  V.  Ui.banavi6iui  sutciktas  humanitftriniu  moksl|i
habilituolo  daktaro vardas.

Savoti§kai  lemtingi  V.  Urbanavi6iui  buvo  1988  in.,  kai  .1.is  balandzio  1  d.  buvo

paskirtas naujai  sudai-ytos  lnstituto  Vilniaus Zemutines pilies archeologiniu  tyrimi
grup6s vadovu.  Po  keliu  §ios  grup6s  rcorganizaciju  1993  in.  balandzio  1  cl.  V.  Ur-
banavi6ius tapo Piliu tyrimo ceiitro „Lietuvos pilys" direktoriumi. Jam teko kone i§
nieko  sukurti   Lietuvos  istorijoje  pa6iz!  didziausic|  archeologinii!  tyrin6jimi  grupe,
sutelkti  paj6gu  kolektyvz!  ir  kibti  i  titani5kzt  darbzt  -  atkasti  Lietuvos  Didziosios
Kunigaik`¥tyst6s valdovii rtimu liekanas. Per 8 tyrin6jimu sczonus atidengla didzioji
rflmu  teritorijos  dalis,  paskelbta  pirmuju  dveju  tyrin6jimu  metu medziaga.  Cia  iki

gcilo atsiskleid6 V. Urbanavi6iaus organizatoriaus talentas.  Pagal savo btidzt jis dau-
geliu atveju Zvclgia toli i ateiti ir inicijuoja tokius Lietuvos ai.cheologu darbus, kurie
ncnusileiclzia geriausicms uzsienio Lsaliu pa`sickimams. Tai jis 8-to desimtme6io pra-

dziojc  paakino  Vilniaus  univei.siteto  Medicinos  I-`akulteto  doc.  G.  Cesni  fakultele
V

kaupti anti.opologing me(1Ziagft. Siandien be `¥io kelis tl-ikstan6ius vienetu apiman6io

rinkinio  neisivaizduojami baltii  antropologijos  ir etnin6s istorijos tyrin6jimai.  Apie
1962 in.  `susidom6jes kinu,  V.  Urbanavi6ius suktir6  apie  25  ncspalvotus bei spalvo-
tus  dokumentinius  kinol-`ilmus  ir  (nuo  1990  in.)  daugiau  kaip  2()  videofilmu.  Dau-

guma ju  ai-cheologine  tcma.  Archeologinili  tyrin6jimi  bei surastos  mcdziagos  fik-
savim£`s kinofilme ir vaizdajuost6je yi.a ne tik archcologijos rytdiena bei nepakarto-

jamas mokslo 5altinis, bet  ii-veiksminga ir cfcktyvi moks]o populiarizacija.  Prie jos
V. Urbanavi6ius prisidecla ir gausiais strziipsniais perioclikoje. aktyvia veikla pamin-
klu  apsaugoje.  Jis  v6l  buvo  tarp  pirmujl!,  kai  8-me  de§imtmctyjc  1.eikc]jo  gelb6ti
karjcru  niokojamus  senkapius vykdant-  skubius  tikiskfiitinius  tyrinejimus.  V.  Ui.ba-
navi6ius  nuolat  iesko  nauju  netl.adiciniu  archeologijos  paminklu  tyrin6jimi  bfidi!,

pritaiko juos  praktikoje.  Jo  galvoje  knibzd6te  knibzda  nauji  sumanymai,  kuricins
visiems  igyvendinti,  kaip  paprasttii  bt-rna  uzimticms  Zmon6ms,  nebeuztenka  laiko.
D6l V.  Urbanavi6iaus  darbu  itakos  i§augo  grazus btirelis jaum| mokslininkL!,  kurie

gali  dl.c|siai ji  ]aikyti  savo  mokytoju.
Visa.  kas  pasakyla, yra  tik maza V.  Urbanavic`iaus nuvcikto darbo  dalis.  Moks-

lininkas mus dai-nc kai-tci dziugins naujais sumanymais, filmais, publikacij(mlis, nes
zirchcologui  §e§iasdeL¢imtmetis  -  tai  pats  ktirybiniu  j6gu  Zyd6jimas.  Palink6kime

jam  nepailsli vcdant  Lietuvos viduramziu  archeologijos  mokslt|  i  XXI  amzii!.
G.  Zabicla
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