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IN MEMORIAM

VLADAS D R i M A
(191012  03-1995  0104)

Pa6ioje Sin metu pradzioje amzinyb6n i§ej() Vlad{is Dr6ma ~ tapytojas. gi.al`ikas,

pedagogas, mono istoi-ikas.  Jo  ivairialyp6 veikla atspind6jo asmeiiyb6s  turtingumi,
intercsii  platum!  -  1ictuviii  kultfiroje  V.  Drc'mai  nebuvo  nesvarbiii  dalykii.  Kita
vertus, Sis  neeilinis Zmogus  daug kur vicnas turc'jo nuvcikti  tokius darbus,  kuriems

atlikt]..  atrodo,  rcik6ti}  atskiru  institucijl|.

V.  Dr6ma gim6 Rygoje.1914 in. giizo i t6vo gimtin? -Gerv66ii! kra5tzt, o  1921
ni.  persik616  i  Vilnii!.  1931  in.  baig6  Vilniaus  Vytauto  Didziojo  gimnazijc|,  kurioje

mokydamasis taip pat lank6  V. Kairi[ik§6io tapybos studijq. Jaunyst6jc svajoj() ttipti
inenininku  ir  iki   1936  in.  stuc]ijavo  Vilniaus  Stepono  Batoro  univerLsitcto  Diiil6s

fakultetc.  Tuo  metu  (nuo  1932  in.)  jau  cl6st6  pic5imti  Vilniaus  Vytaulo  Didziojo

gimnazijoje. Studijii metais prad6jo bendradcirbiauti spaudoje, paskelb6 apzvfilginiu
bci  dail6s  kritikos  straipsniicl  Vilniflus  lietuviu`  baltarusiL!.  Ienku  pei-iodikoje.  pic56

iliustracijas.  1937-1938  in.  tobulinosi  Var5uvojc,  €iktyvi€ii  dalyvavo  Villiiaus  lenki.{i

bei lietuviii dailininkii veikloje` buvo vilnie6ii} lietuviu leidzicimi Zurmlti  .,Varsnos.`,

„Varpos",  „Vingis",  .,S6ja",  „Pji-ivis".  „Versm6`..  „Vienkartinis"  meninis  rcdaktit-
rius, vicnas  i51937 in.  ikurtos  „Vilniaus grup6s.`  inicizitoriLi.  V.  Dremos  tapyboje  ir

grafikoje  pasii-ci5k6  kubizmo  ir konslruktyvizmo  tendencijLi,  btidingi!  to meto  Lie-
tuvos  dailei.  Ankstyvojoje  kTirybojc  ry§ki  Vytauto  Kz`iritik$6io  itaka.  V.   Dr6mos

drob6se ir grafikos lakL3tuose dazni Vilniaus ai-cliitckttiros motyvai  („Cci.kve",  „Vil-

njaus  Sv.  Onos  ir  Bermrdinu  bazny6ios",  „Stogai").  Ilgainiui  architek[i-Ira  ir d£`ilt
i5 menin6s inspiracijos §altinio ir savirai§kos pricmonc`s tapo pagrindiniu dailininko,

pftsukllsio  i  dail6s  istorijos  keli€t,  tyrin6jimii  objektu.
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Nuo 1940 in. V. Dr6ma buvo Lietuvos dailininku sajungos narys, 1940-1941 in.
dirbo Svietimo liaudies komisariate kadru inspektoriumi.  Mazdaug tuo metu pra-
d6jo ilgameti muziejininko darbti: nuo  1941 in. pabaigos iki 1944 in. dirbo Vilniaus

gudi! muzicjuje, po to vienerius metus buvo Vilniaus etnografijos muziejaus direk-
toriumi,  o  nuo  1946  iki  1961  in.  darbavosi Vilniaus  dail6s  muziejuje.  Skrupulingi,
tiksltis  Dail6s muziejaus  rinkiniu  inventoriniai  apra§ai,  i§samfis meno ktirinii[  api-
btidinimai ir dabar yra neikainojami muziejininkams ir meno istorikams. Tuo metu

jis taip pat dalyvavo parengiant senosios Lietuvos dail6s ekspozicija, populiarinant
Lietuvos menini palikimt. Spaudojc paskelb6 daugyb? straipsniu apic Vilniaus me-
no  mokyklos  €itstovus,  velcsniu  laiku  Lietuvos  dailininkus,  daugeliu  atveju  buvo

pirmasis jii biografas, rinko ii. sistemino medziaga apie dailininkus ir kdrinius nuo
seniausiu laiku iki paskutiniujL! mctL|, nor6damas i§ry§kinti nenutrtikstamci Lietuvos
dailes  istorijos  gija.  Nepaprastai  kruopLi6iu  darbu  archyvuose  V.  Dremai  pavyko
surinkti  daugyb?  unikalios  medziagos  meno  istorijos  tyrinejimams,  deja,  nemaza
dalis  L3io  turto  dar  tebelaukia  publikavimo.

1946-1950  ir  1957-1970  in.  V.  Dr6ma  dirbo  Vilniaus  dailes  institute,  d6st6

plastine  anatomijzt,  rusu  dail6s  istorija,  spalvininkyste,  §riftc|,  plakato  kompozicij4,
1956-1958 in. d6st6 dail6s istorijq Vilniaus universitete. Deja, jam nebuvo leid2ia-
rna d6styti Lietuvos dail6s istorijos, kurios studijoms buvo paskyres visa gyvenima,
ir  tai  ilgam  sul6tino  5ios  mokslo  §akos  ir  apskritai  Lietuvos  kulttiros  tyrin6jimu
raidci. Ne mazesne skriauda Lietuvos visuomenei padaryta ir stabdant jo parengti[
monografiju ir studiju i§leidimc|.  1973 in. i§leista knyga apie Pranci§ku Smuglevi6iu

rl

tapo  reik§mingu  ivykiu  Lietuvos  kulttiroje.  V6liau  pasirode  Sv.  Onos  bazny6ios
statybai  ir  Vilniaus  Katedros  rekonstrukcijai  skirtos  studijos,  nuostabus  „Dinges
Vilnius" liudija, kick nepaprastai svarbios informacijos buvo sukaup?s mokslininkas
ir  kaip  izvalgiai jis  sugeb6jo ja  analizuoti,  pateikti  skaitytojui,  atverti  kelia.  toles-
niems  tyrin6jimams.  Iki  paskutinit!ju  gyvenimo  metu  V.  Dr6ma palaik6  glaudzius

ryL€ius su Lenkijos mokslininkais, susira§inejo su Zymiu muziejininku, restauratoriu-
mi Stanislovu Lorentzu, skelb6 savo darbus lenku moksliniuose leidiniuose, akivaiz-
dziai liudydamas, kad ir Lietuva yra senosios Lietuvos ir Lenkijos respublikos me-
ninio palikimo paveldetoja,  suvokianti ir branginanti savo kulttirines  tradicijas.

Dai]C`s  istorikams,  restauratoriams V.  Dr6ma buvo  didis  autoritetas,  asmeninis
mokytojas. Jis mielai konsultuodavo, dalyclavosi savo patirtimi arba ir bardavo, rti-

pindamasis, kad kuo maziau klaidu bdtu moksliniuose darbuose ir restauruojamuo-
sc paminkluose. Nuo 1970 in. keliolika metu dirbdamas dail6tyrininku Paminklu kon-
scrvavimo institute, jis tur6jo galimyb? tiesiogiai prisid6ti prie rcstauruojam! archi-
tekttiros paminklu tyrimo, restauravimo projektu rengimo. Jo konsultacijos pad6jo

rz

atgimti Vilniaus Visu Sventujt!,  §v. Jono,  §v.  Pctro ir Povilo ir kitoms bazny6ioms.

442



Tik  1992  in.  oficialiai  buvo  pripazinti  mokslininko  nuopelnai,  ind6lis  i  tautos
rz

kulttirc|. Si pripazinimq Zym6jo suteiktas Vilniaus dail6s akademijos garb6s daktaro
vardas ir greit po to - Nacionalin6 premija. Netrukus turi pasirodyti keletas fun-
damentaliu jo veikalu - iL€sami Vilniaus  §v.  Jono bazny6ios monografija, Zymaus
XIX a. dailininko Kanuto Rusecko monografija, studija apie Vincentc| Smakauskc|.
Reikia tik6ti, kad V Dr6mos darbai, skirti Vilniui ir Lietuvai, pasiekia savo tiksla -
taps  atspirties  ta5ku  tolesn6ms  Lietuvos  meno  istorijos  studijoms.

R. Janoniene

PRISIMENANT ISTORIKA PRELATA PAULIU JATULl
(1912  01  31-1995  04  23)

1995 in. balandzio 23 d. i§ Vokietijos at6jo Zinia apie teologijos daktaro, istoriko,

prelato Pauliaus Jatulio (vaikysteje -Jatulevi6iaus), neseniai perzengusio 83 meti!
slenksti, mirti.  I§vykes studijuoti i uzsieni ir nebegal6damas sugrizti i Lietuva, viszi

gyvenima  dirbo  T6vyn6s  labui.  13eivijoje  buvo  i§garsej?s jo  vardas  ir  darbai,  apie
kuriuos pastaruoju  metu vis  daugiau  suzino  ir Lietuvos Zmones.

Paulius Jatulis gim6 Vabalninke, Birzu apskrityje.  Mok6si Panev6Zio gimnazijo-

je.  1927 in.,  nebaiges  gimnazijos,  istojo  i  Kauno  kunigu  seminarijci, ja  baig6  1934
metais.  Klierikas  Povilas,  atvykes  i  t6vi§ke,  noriai  bendraudavo  su  mokiniais,  vie-
nam  tapo  net  kunigo  idealu.  Stai  kaip  ta  laikotarpi  prisimena  mons.  Kazimieras
Vasiliauskas:  „Tai  buvo  1931  in.  Vabalninko  bazny6ioje  rengiausi  priimti  Pirmaja
5v. Komunijc|. Moke mus Vabalninko parapijos klebonas ir du vikarai. Kai kunigai
btidavo  uzimti,  ateidavo  i  mfisi!  pamokas  ir  klierikas  Povilas  Jatulis.  Mes  labai
laukdavome jo  pamoku.  Mat jis  idomiai  pasakodavo,  visuomet  bddavo  linksmas,
noriai su mumis bendraudavo ir po pamoku, ir tada mes sakydavome, kad jis gra-
Ziausias ir linksmiausias i§ visu kunigl!.  Daznai jis atvykdavo ir i angelai6iu  susirin-
kimus. Jam at6jus, nuobodziauti nebuvo kada. Jis, trumpai paai§kines apie tik6jimc|
ir  apie  tikin6iuju  vaiku6iu  pareigas,  dar  ilgai  ir  po  susirinkimo  bendraudavo  su
mumis.  Kai dabar susimastau  apie savo pa§aukimo  i§takas,  tai vis labiau isitikinu,
kad mons.  P.  Jatulis i§  pat vaikyst6s man  buvo kunigyst6s idealas: ji pagarbiai ste-
b6damas nusprendziau btiti  kunigu"I.

1934 in. P. Jatulis buvo i§ventintas kunigu. Ir vikaraudamas Lelitinuose, ir kape-
lionaudamas AnykL€Ciuose -gilino Zinias:  1936 in. gavo teologijos licenciato laips-
ni. Nuo 1939 in. teologijos mokslus tes6 Romoje, kur 1941 in. Popiezi§kasis Biblijos
institutas Pauliui Jatuliui pripazino §ventojo Ra§to licenciato laipsni. V6liau studijavo
Popiezi§kajame  Grigaliaus universitete, o  1948 in.  apgyn6 disertacija  (,,De S.  Cyp-
riano  animarum Pastore") -jam buvo suteiktas teologijos  daktaro laipsnis.
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Reikia  pazym6ti,  kad  studijuodamas  1946-1947  in.  Cjo visoje  Italijojc  esan6iu

pabz`ltijic6iu  kai.o  kape]iono  parcigas,  o  1948  in.  buvo  lietuvi5kii  radijo vakmd6lii!
Vatikano  rfidijuje vedejas.

Po  studijti  (1949-1957)  jam  tcko  clirbti  pastoracini.  o  kartu  ir  visuomenini
clarbft  Adelaid6je  (Austrzilijojc).   1957  in.  rudeni  sugrizo  i  Romti,  ncs  ji  domino
Romos  archyvai  ir  juose  esanti  Lietuvos  istorijos  praciti  nusvic6ianti  medziagfi.
Dirbo  nc  tik  Vatikano,  bet  ir kituosc  Italijos  firchyvuose:  Romojc,  Manttijoje,.  Pa-
duvoje,  Florencijoje,  Ncapolyje.

Romoje  kun.  P.  Jatulis  ciktyviai  isiLrauk6  i   1956  in.  i§eivijoje  atkurtos  Lietuviti

kataliku moksll!  akademijos  (LKMA) veiklz|,  ne kartzt buvo rinktas i Cent-ro valdy-
b€}.  Cia  dirbo  ir  izdininku.  ir  archyvaru.

1962  in.  korespondcnciniu  btidu  renkant  LKMA  Ceii{ro  valdybft,  dr.  kun.  P.
Jatulis  buvo  balsi!   skai6iavimo  komisijojc2.  Nuo   1962  in.   pabaigos   (12  06)  kfiip

lst(Jrij()s  mokslu  sekcijos  atstovas  dalyvavo  LKMA Centro valdybos  pos6dziuose3.
1965 in. suorganizLivus naujus koi-espondencinius rinkimus i LKMA Ccntro v€tl-

dybzi  (tuo mctu buvo  188 Akademijos narjai),  dr.  P. Jatulis surinko 61  bals€! ir t-apo
LKMA izdininku+.

1974 in. vasarzt vykusiuosc rinkilnuose i LKMA Centro valdyba (tuo metu buvo
226  Akademijos  narifii,  deja,  btilsavo  tik  13())  P.  Jalulis  sui.inko  69  balsus  ii.,  pasi-
skii.s6ius  pal-eigomis,  tapo  ai-chyvaru5.

1979 in. pabaigoje suorganizavus naujus rinkimus i LKMA Ccntro valclybt| (tuo
mctu buvo 234 Akademijos nariai. balsavo  133), P. Jatulis surinko  111  balsu.1980 in.
kovo  25  d.,  pasiskirs6ius  pareigoinis,  v61  tapo  archyvarutT.

Tik 1984 in. pabaigojc buvo renkama muja LKMA Centro valdyba (Akademija
tuo metu tur6jo 263 narius. bz`lsavo  137),  P. Jatulis surinko  101  bals€t.1985  in.  kovo
16 d., pasiskirs6ius pareigomis. Iikosi archyvaru7. Biitina pazym6ti, kad nuo  1959  iki
1992 in.  LKMA pirmininko  pareigas s6kmingai 6jo prof.  kun.  Ant-anas Liuima  SJ,
1995  in.  pradzioje  atLSventes  85-aji  gimtaclicni.  Siuo  metu  jis  -  LKMA  Garbi;,s

pirmininka``.
P.  Jatulis  akt}Iviai  veik6  1960  in.  geguz6s  19  d.  piie  LKMA  i`steigtojc  lstorijos

mokslu sckcijojc``. kuriai  pradzioje  priklaus6  8  Romoje gyvcng ir Lietuvos istorijos
srityje  d€tl.bav?si  Kala]iku  akademijos  nat-iai:  prof.  Z.  Ivinskis  (pirm.).  clr.  kun.  J.
Bi6ii-inas  (sekretoi-ius  ir  izdininkas)`  di..  kun.  P.  Jatulis  (archyvaras),  dr.   kun.   V.

Gidzil-inas  OFM.  kun.  R.  Krasauskas,  dr.  kun.  J.  Vai§nora  MIC,  prof.  kun.  P.  Ra-
bikauskas  SJ  ir  cli..  kun.  S.  MatulisL'.

P.  Jatulis  skaite  paskaitas  lstorijos moksli{i  sekcijojc.  Keletzt pamin6sime:  ,.Kai--
clinolo Jurgio  Radvilos  pii.moji  kelion6  Italijon  1575  in."  (196()  05  19),  ,.Keli  bruo-
Zai  i5  popiezi§kosios  seminarijos veiklos  Vilniuje"  (19610121),  „Lictuvos  istorijos

444



medziziga  ltalijos  archyvuose  ir JAV  bibliotekose"  (1962 05  28),  „Ti.idento  susirin-
kimo  nu()statii  vykdymas  Lietuvoje"  (1963  03  28)`°.  P.  Jatulis  dalyvavo  ir  LKMA

V,,suvaziavimui)sc.
Vokieljjojc  vykusjame  LKMA  suvaziavime  (1967,  Vasario   16-osios  gimnazija)

kalbi`jo  apie  kfirdinolo Jurgio  Radvilos vcikkt  tzlrp lietuviiL  Sis prcl.  P.  Jatulio  pi.a-
nesimas  isspausdintas  LKMA  Suvtiziavimo  darbuose[[.

1976  in.  neto]i  Dctroito  vykusizunc  LKMA  X  suvflziavime  dr.  prel.  P.  Jzitulis
skait6  prancL¥imq  ..PaLstfmgos  istcigti  Lietuvos  baznytin¢  pi.ovincijzt  nuo  Mindaugo
iki  nepriklausomybc]s  laikir!2.  Alfonszis  Nakas,  apzvelgdamas  LKMA X siivaziztvi-
mc|.  apie  prel.  P.  Jatulio paskait{!  taip  riis6:  „P.  Jatulis  iL3k616 nenumaldom!  licluviu

1

kov£} d6l savo vyskupii ir baznytin6s provincijos. Simtme6iu bl-lvyje pries le,nku kle,r€|
btita virtincs laikinu laimcjimu. bet baznytine provincija isteigta tik nepriklausomo-

joje  Lietuvojcl3.
P.  Jatulis  clalyvtivo  ir organizacin6je veiklojc.  rengiant suvaziavimus.  Pavyzdziui,

1963  in.   rugpjti6io  8  d.   Europos  lictuviii  studijii  savait6s  metu   K6Iiigsvintcryje

(K6nigswinter,  prie  Bonos)  ivyko  ten  esaneiii  LKMA nariu  pasitarimas  del  btisi-
mo  VI  Katalikii  akademijos  suvaziavimo.  Dalyvavo  13  akadcmijos nariii,  tarp ju  -
P.  JatlLlisIt.

Ti6iati svarbiausias darbas -Lietuvos istorijos 5altinitti leidimas .,,... prof. Z.Ivins-
kis  su  kun.  R.Krasausku,  bc`siti.itisdamj  Vatikztno  archyve,  sumanc`  lcisti  Lietuvos
I.storijos §altiniu 1.inkini.  Sios minties  skatimmi. jie  pasikviet6 prol-`.  dr.  P.  Rabikaus-

k€! SJ,  paleogral`ijos secialistzi...  pric`m6  dar tc`;v.  V.  Gidzii-im!  OFM ir kun.  P. Jatuli...

Kun.  P.Jatulis  Vatikano  archyvc  kasdiemi  nura`€ineja  Lietuvos  vyskupi!  proccsus,
kuriii,  kaip  atr()do,  nebus  imanoma  sutalpinti  vicnamc  tome.  Visi  §ie  dokumentai
bus  spausdinami  origimlioje.  atseit,  lotynu  ka]boje..."I-i

Taip buvo prad6ta rcngti LKMA istorijos §altiniii serija  .,F()ntes Historiae Litu-
aniae...1971 in. pasirocle pirmasis Sios serijos tomas („Relaliones status dioecesium
in  Magno  Ducatu  Lituaniae"),  1978  in.  -antrflsis  tonlas.

1972 in.  sausio 5  d.  LKMA Istorijos mokslii sekcijos nariai pro]-`.  P.  Rabikauskas
SJ`  prel.  P.  Jatulis.  kun.  J.  Vai§nora  MIC ir kun.  R.Krasfiuskas  buvo priimti  popie-
Ziaus  Pauliaus  VI.  Sventajam  Tevui  jie  ite,ike  Lietuvos  istorijos  5altiniii   I   tonia

u

„Lietuvos -LDK -vyskupu prane5imai §ventaj€mi Sostui". UZ §i veikalz! 1972 in.
buvo paskirta pirmoji LKMA premijfl i5 prel. Juozo Prunskio 16§u't'.  Pirml|jl} dviejii
tomu  pagrindinis  red£`ktorius - prof.  P.  Rabikauskas.

1984 in. p€iLsirodL`  Ill  ir IV Lietuvos istor].jos 5£iltiniu tom.ii:  ,.Codex Medniccnsis
seu  di()eccsis  Samogitiae",  -  L5iu  tomu  pzigrindinis  redaktorius  -pre,I.  P.  Jatulis.
Apic  5i  leidini  LKMA    Bencli-ai.a5tyje  ra5oma:   „Tai  didelis  toinas.  praL3ok€!s  700

Puslapiu,  skirtas  Zemai6iu  vyskupijos  istorijos  L¢altiniams.  1§  esm6s  yra  vadinamas
Babinovskio kodeksas, bet labai papildytas i§ archyvi!  Romoje, Vokietijojc. Vatikti-
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ne. Tai parapiju steigimo ir ivairiu donaciju dokumentai, karaliu, kunigaik§6ii!,  di-
diku, vyskupu lai§kai ir t.t. Tckstai yra origimlia kalba, tai yra lotynu, kartais gudu
ar lcnku.  Tomo  gale  duodama trumpa  dokumentL!  santrauka  lietuvi§kai.  Kadangi
Sio tomo  didesn6 dalis yra lotynu kalba, nei Akademijos nariams, nei prenumera-
toriams Sis tomas nebus siuntin6jamas. Tod6l norintieji ji gauti, pra§omi uzsisakyti

pas Akademijos Centro valdybos reikalu ved6j€}"[7.1984 in. Iapkri6io 21  d. ra§te Sis
leidinys taip apibridinamas: „Tai Zcmai5iu vyskupija lie6ian6iu dokumentu rinkinys.
Sioje, pirmoje dalyje, yra 351 dokumentas laikotarpio iki vysk. Mcrkelio Giedrai6io
mirties.  Tome  yra  popieziu  1-a§tai,  karalii!,  kunigaik§6iu,  vyskupu,  didiku  lai§kai,
donaciju dokumentai, parapiju steigimo originalai ir t.t. Veikalas ypatingai svarbus
ir naudingas istorikams, teisininkams, sociologams, lotynu kalbos specialistams bei
visicms mtisu tautos praeities gcrb6jams... Btitu gcra, jei nariai uzsakytu §i Lietuvos
istorijai labai svarbu leidini kitatau6iu bibliotekoms bei mokslo istaigoms, nes loty-
nu  ka]ba visiems mokslininkams yra prieinama"18.

1985 in. pabaigoje LKMA Centro valdybos pirmininkas prof. kun. Antanas Liui-
ma SJ dziaugesi:  „Mons. dr. Paulius Jatulis i§platino „Codex Mednicensis" uZ 1000
USA doleriu.  Visiems  aukojusiems  nuo§irdi pad6ka"]t'.

1971  in.  gruodzio 24 d.  mirus prof.  Z.  Ivinskiui, prcl.  P.  Jatulis  apsi6m6 parengti
spaudai profesoriaus para5yta Lietuvos istorijos I tomci -1973 in. Iapkri6io 5 d. ra5te
LKMA  Centro  valdybos  pirmininkas  prof.  kun.  A.  Liuima  SJ  pazymi,  kad  „tomo
i51eidimq finansuos Lietuviu fondas, o spausdinimu rtipinsis LK Mokslo Akademija"20.

Svarbus Istorijos mokslu sekcijos nariu organizacinio darbo rezultatas -Lietu-
vos  istorijos  ir  religin6s  kultfiros  instituto  (trumpai  vadinamo  Lietuviu  institlLu)

isteigimas.  Sis  procesas  buvo  gana  ilgas...
1963 in. prie LKMA buvo nutarta isteigti Lietuvos istorijos ir religin6s kulttiros

institrita.  Centro valdyba  i§rinko  3 nariu  komisija  (prof.  P.  Rabikauskas  SJ,  dr.
J.  Vai§nora MIC ir dr.  P. Jatulis), kuri tur6jo parengti statutq btisimam institutui2].

Komisijos nariai nuo balandzio 27 d.  iki gruodzio  19 d. pareng6 steigiamo Lie-
tuvos  istorijos  ir  religin6s  kulttiros  instituto  statuto  projekta,  su  juo  supazindino
LKMA  Ccntro va|dyb€}22.

Pagaliau  1965  in.  birzelio  14  d.  Romoje  prie  LKMA  buvo  isteigtas  Liet-uvos
istorijos  ir  religin6s  kulttiros  institutas  (patvirtinta  vadovyb6,  priimtas  statutas).
Instituto  vadovyb6  -  direktorius  kun.  R.  Krasauskas  ir  du  sekretoriai:  mons.  P.
Jatulis  -  Istorijos  skyriui  ir  mons.  K.  Razminas  -  Religin6s  kulttiros  skyriui.
„Instituto tikslas, -nusakytas statute, -yra tyrin6ti Lietuvos istorijos ir religines
kulttiros klausimus,  telkti tarn reikalinga medziaga ir skleisti lietuvi5ka kataliki§kq
kultnra lietuvii!  ir kitatau6iu  tarpe"23.

Istorijos mokslu sekcijos iniciatyva ikurtam Lietuvos istorijos ir religin6s kultd-
ros institutui,  trumpai vadinamam Lietuviu institutu,  reik6jo sukomplektuoti kick
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galima gausesn? 1ituanistine biblioteka. Knygas §iai bibliotekai siunt6 garbtis mece-
natal:  prel.  Pranci§kus Juras,  Ona  Zinaitien6,  kun.  Saulius  Laui.inaitis,  dr.  kun.  J.
Petraitis, Antanas  Ramanauskas,  dr.  kun. J.  Vai§nora, prel.  RIemensas  Razminas,
kun.  R.  Krasauskas  ir,  Zinoma,  prel.  Paulius Jatulis2+,  taip pat  daugelis  kitu.

P. Jatulis, kaip ir kiti istorikai, LKMA nariai, talkino Bostone leidziamai Lietu-
viu  enciklopedijai.  Pamin6sime  keleta  P.  Jatulio  straipsniu:  Savonarola  Gir(]lamo

(27  t.),  Senkatalikiai  (27  t.),  Siestrzeficewicz-Bohusz  (27  t.),  Sta6iatikiai  (28  t.),
Septyckyj  (29  t.),  Svobi§kis  (30  t.),  Unitai  (32  t.),  Vatikanas,  Vatikano  arch}Ivas,
biblioteka  (33  t.);  su  bendraautoriais  para§6:  Suba5ius  (29  t.),  Sv6dasai  (29  t.),
Tizenhauzai (31  t.), Traupis (31 t.), Tridcntas (31  t.), Upyte (32 t.), Vabalninkas (32
t.),  Valavi6iai  (32  t.),  Vyzuonos  (34  t.)  ir  kt.

Pamin6sime dar keletaL dr. P. Jatulio darbl!, rodan6il| mokslininko tyrin6tu temu

ivairuma. Misionierii! gyvenimo nuotykius apra§e knygoje „Po ttikstan6iais kaukiu"
(1952),  1954  in.  buvo  i§1eista  knygel6  „Marijos  m6nesi"  (rotaprintu).  Tais  pa6iais
metais  Australijoje  P.  Jatulio  rfipes6iu  buvo  i§leistas  muziko  J.  Zdanavi6iaus  pa-
rengtas  „Mtisu  giesmynas".

Dr.  kun.  P.  Jatulis  tyrin6jo  kardinolo  Jurgio  Radvilos25,  Zemai6iu  vyskupo  M.
Paco26, vyskupo M. Valan6iaus27 ir kitas asmenybes. Minint Krik§6ionyb6s Lietuvoje
600  metu jubilieju,  para56  studija  „Lietuvos  kelias  i  krik§t-ci"28.

Susp6jo  parengti  ir prof.  Z.  Ivinskio  istoriniu  ra§tu  du  tomus.
Itin  svarbus  dr.  P.  Jatulio  nuopelnas  Ukrainos  istorijai.  Romoje  kardinolas  J.

Slipyj kreip6si i lictuvi mokslininkc| pagalbos, rengiant „Monumenta Ukrainae His-
torica",  nes  tuo  metu  Romoje  neatsirado  n6  vieno  ukrainie6io  -  paleografijos
mokslo  specialisto.  Jau  1964-1966  in.  buvo  i§leisti  3  min6tos  serijos  tomai.  0  i§
viso  dr.  P.  Jatulis  parenge  12  t.  (visi  i§1eisti).

Romoje  kun.  P.  Jatulis,  be jau  minetu  Vatikano  radijo  lietuvi§kuju  programi!
rengimo,  priklaus6  Romos  lietuviu  kunigu  szu.ungai,  1958  in.  geguz6s  4  d.  buvo
i§rinktas  i komisija, kuri tur6jo rtipintis religin6s literattiros lietuviu  kalba  leidimu

t

(veliau §ios komisijos veiklos pagrindu prel.  Vytauto Bal6itino inicialyva buvo pra-
d6ta leisti serija  „Krik56ionis gyvenime").  „Darbo imam6s  padrasinti kra§to  trem-
tyje  esan6iu  lietuvit! Vyskupu pasitarimo  ir pirmujt| bendradarbiu bei knygu  i§lei-
dimu besirtipinan6iuju uolumo. Visi esame isitikin?, kad §alia pasirengusiu Zmoniu,
vertingi spausdiniai bei rankra§6iai bus didziausias turtas, kuri mes gal6sime parsi-
vezti  t6vyn6n  ar parsiusti  i ja,  atsiradus  pirmai  galimai progai"2t'.

UZ  nuopelnus  mokslo  ir  kitose  srityse  LKMA  Centro valdybos  narys  dr.  kun.
Paulius Jatulis  dar  1965  in.  buvo  pakeltas  monsinjoru  (prelatu)30.

Sugrc|Zinus LKMA Centro valdybq i Lietuva, prel. P. Jatulis aktyviai susira§in6jo
su moksline sekretore.  savo kraL€tiete  dr. Antane Ku6inskaite.  Paskutiniame lai§ke

prel.  P.  Jatulis Zad6jo  atsii!sti  LKMA metra§6iui straipsniu.  Deja,  nebesp6jo...  Tas
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paskutinis jo  laiL3kas  adresat?  pasiek6  autoriaus  atsisvcikinimo  su  gyvenimu  diem}.
Prel. P. Jatulis palajdotas Vokietijoje, Bad Verishol-`eno (Bad W6rishofen, ten jis

gyveno  kaip vysk.  Antano  Deksnio  sekretorius)\  kapin6se3`.

1  Mons.  K{`zimiero  Vcl s i I i a u s k o   prisiminimcli  {ipie  kun.  PovilaL  Jz`tuli  (publikuojama  pirmc|kart),

asmcninis  a`it.  i`rchyvcis.
219621218  rastas   „Visiems  LK  niokslo   {`kcidemijos  nLirifilnsL``   /j/{A'fzl   cr;.t./i,vwrL``  fzf;;7ir?/.L'.   r>.1.

3  1963  04  03  rast£`s  „Visiems  LK  mokslo  aktidemjjos  naricims`..  ten  pat.  p.  3.

+   ltJ65   1215   rtistz`s   .,Vjsicms   LK  mok``lo  £`kzidemiios  nariams...  ten  rJfit.  p.1.   2.

5   Ap|i|ikra`itis.  nr.  2(23).  ti`n  pat.  P.   I.

``  Aplinkrastis.  nr.   1(`33).   ten   pill.   p.1.

7   |3enilrar[i5tis`   1(3t))`   ten  rJilt.   P.1`   2.

'`  R.  K r a s a u s k i_i s `  LiL`tuvii}  kzitiilikii  mokslo  iikadcmijos  vcikimo  ir  tlarbii  :tpzvalgzt  (1954~1965).

LK'jt4,4   ;7!L./;.fr``¥/7L`',    t.   1.   Roma.    1965.   p.   333.
t'  T.V.G`   Rolnos  lictuviii  istoriki.I  dzirbai  ir  rilamii`  4i.c/«i   nr.  ri,   1960`  p.  269.

'°  R.   Krtis[iuskas.  min.  \eik..  rt.  ..t33.  33J.

'`   P.   Jatuli s,   Kfirclinolo   Jurgio   Rad\;ilos   veikl:i   lietuvii{i   tiirpc`   LJft44   L`'!/i't/zY7.t/iJ/.I)7r;   c/c/;./)cff.,    t.   7,

Romi~`,   1972.  p.  235~267.
'2  P.  J a t u I i s .  Pastz`ngos  istcigti  Lictuvos bciznytinS  rtrovincij{t  nuo  Mindaugo  iki nepriklausomyb6s

I.iiki!.  ten  pcit.  t.10.  Roma.1984.  p.1rt9-186.
13  A.  N zi kti s,  Lietuviii  katalikii  mokslo  iikademiios  de5imtiis  suvaziavinms.  4jc/tt/.,  nr.1.1977.  p.  34.

!J   1963   12  20  rtistiis  ..Visiem``  LK  mokslo  fikatlemijos  miricims...   Ljlwzl  #7.t./7~\,'iJco  filt);7ifJjLJ,   p.   2.

1L5   T.v.G..   min.   veik.,   rJ.   26tJ.

\t`   I,KMA   L`il\itlziii\'ilnt>   iliirl>iii`   t.   C)`   R+om'n   lL)82`  r>.   +._5.

[7   |3i`nilr{ira5tis.   5(37).    /,/{Azffl   ftJ.(./Jvi'fJL`   /{fJ"fJ/t',    rJ.   3.

'8   |3i`nclrara`¥tis.   6(.38).   ten   pilt`   p.   3.

[t'   Bcndri\riistis,   2(+0).   ten   p{`t.   p.   2.

20   19731105   rfi`¢tas  ..Visicms  LK  mokslo  akz`clemijos  mriclms",

:I    1963  0(>  30  rastz`s  „Visicms  LK  mokslo  z`kademjjos  miriams".

22   |tJ63   12  20  rcist{is  „Visicms  LK  inokslo  akaclemijos  nariams.`,

2.;   1965  07  ()5  r{istas  `.Visiems  LK  mokslo  zikadeinijos  m`riclms..`  ten

24  R.   Krz`sausk£`s.  min.  vL.ik..   p.   338.

:i  P.  J a t ul is.  Kardinolo  Jurgio  Radvilos  r]irmoji  kc`lion6  Itiilijon.  4i.c/cij.,  nr.  4.1961,  p.156-164.

3t'   P.   `1  fi 1 u 1 i s .  Zemtii6jii   v\Jskupi`s   M.   Pi`cas   Piidtivoje   (1609-10.1614-24),   7Z/I//t)L`` /p/.fJc'J./JL``,    t.   2.  kn.
|J

1`   Chic£\go.   1964.  p.   141-152
27   P.   Jat`i|is,   Moti|ius   Va}iinc`iiis  -iilc`zilus   vyskupzis:   Simto   iiictii   sukaktis   nuo  jo   mirties

1875.V.17(29). 47.c/cf7.,   nr.  5.1t)75.  p.   It)3-207:  P.  `1 a t u I i s .  Slaptas  vysk.  M.  Vakiiic`iz`iis  ]aiLikcis,  ten  r)at.

nr.   I,1977,  p.14-17.
28   P.  I {it `i|is.   I.ietuvos  kclizis  i   krik`¢tti.  ten  pat.  nr.  4.1987,  rJ.   238-264.

2t'   19`581211   laiskz`s-rastas`   pfrsira5yta``   Komisijos   pirmininko   Vytauto   Bal€itino   ir  si`kretoriaus

P:iiiliaiis   Rabikti`isko   SJ.   LAP/lz/j4   fr/.(I/7\J`'cJ`'   /{f)/j!f;/.t'`    p.   2.
3U   |tJ65  07  05  rziL€tzis  „Visieins  LK  mokslo  akzidemijos  mriams.`,  ti`n  Pat,  p.  3.

\  P.  Llfitii]is  sekretori:`vo vyskiipui  -Lietu\'iii  sielovzidos  Vakani  Europoje \;adovui  -niio  ltJ82  ni.

31  A.   Kucinskai[C``  In  memorizim:   Prclatfts  dr.   Paulius  Jatulis.  Balandzio  23,  Bacl  W6rishofcn,

T7,.t,,itjii7.t/7.L`,      itJtJ5    t75    t]5.   r].     It7.

A.  Vasiliauskicne
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MARIJONA  C I LV I N A I T i
(1900  08  06-1995  06  28)

Bibliotekinink6 ir kra§totyrininke M. Cilvinait6 gim6 Si]al6s r. Upynoje, kur prie

pat miestelio buvo jos t6vu tikis. T6vai, patenkindami didziuli jos mokslo tro§kima,
leido mokytis §iauliu gimnazijon, kuria baig6 1925 metais. 1925-1928 in. studijavo
Vytauto Didziojo vuniversiteto Humanitariniu mokslu fakultete. Studijuodama pri-
klaus6 studentu „Zaizdro" draugijai ir studen6iu „Liepsnos" organizacijai, kuri lai-
ka buvo kalbininko J. Jablonskio sekretor6. Nuo 1928 in. dirbo universiteto biblio-
tekoje bibliotekininke.  Veik6  Lietuvos  moteru  taryboje,  V.  Kudirkos  liaudies  uni-
versitete  skait6  istorijos  paskaitas,  ivairiomis  temomis  kalbejo  moterims  skirtose
radijo laidose.  1935-1936 in. keliavo po Zemaitija (daugiausia dvarus) rinkdama
bibliotekai istorinius dokumentus. Kai kuriuos VDU fakultetus perk6lus i Vilniaus
uvniversiteta, M. Cilvinaite em6 dirbti §io universiteto bibliotekos skaityklos ved6ja.
Cia dirbdama rtipinosi bibliotekai perimti likusias beglobes kitu instituciju knygas.
Vokie6it! okupacijos metals sugrizo i gimtin?.  1945-1948 in. buvo Upynos apylin-
k6s  sekretor6.  Nuo  1948  in.  ivairiose  pareigose  dirbo  tuo  metu  Kaune  buvusioje
Valstybin6je  respublikin6je  bibliotekoje.  Biblioteka  1963  in.  perk61us  i  Vilnii!,  M.
Cilvinait6 i§6jo pensijon ir atsid6jo vien kra§totyrai. Pastaruoju metu ji gyveno Kal-
tanenu slaugos namuose. Mire Kaltan6nuose, buvo pa§arvota greta naujosios baz-
ny6ios stovin6ioje laikinojoje.  Prie laidotuviu organizavimo prisid6jo vietos klebo-
nas Petras Linkevi6ius  ir Upynos  kra§totyrininkas  RIemensas Lov6ikas.  Pamaldas
atlaikius Upynos bazny6ioje, gausaus jos pazistamu btirio i§ Upynos,  Silales, Siau-
1iu,  Kauno,  Vilniaus  palyd6ta  i  Upynos  kapines,  palaidota  netoli  koplyt616s  savo
artimuju  kape.  Po  mi§iu  bazny6ioje  ir  prie  kapo  su  jos  gyvenimu  ir  kra§totyros
veikla  supazindino  su  ja  bendrav?  asmenys.  Per  budyn?,  pamaldas  ir  prie  kapo

giesmes, i5 ju jos pageidautas Dovydo psalmes, giedojo i§ Vilniaus atvykusi jaunimo
„Tikejimo ir §viesos"  bendruomen6s grup6.

I lietuviu kulttiros ir mokslo, ypa6 etnografijos,  istorija  M.  Cilvinait6  i6jo  savo
surinkta  kra§totyros  medziaga  ir  skelbtais  straipsniais.  Ketvirtaji  de§imtmeti  ivai-
riais istorijos klausimais ra§6 „Bibliografijos Ziniose", „Karo archyve", „Kulttiroje",

„Mokykloje ir gyvenime",  „Lietuvos Ziniose",  „Mtisu senov6je",  „Trimite".  Pasira-
§inedavo pavarde, Bajorkalniske, Upyni§ke. Ta6iau vertingiausi, i5liekamosios ver-
t6s  turintys  straipsniai  buvo  paskelbti  Zurnale  „Gimtasai  kra§tas".  I  etnografin6s
kra§totyros veikla  M.  Cilvinaite  itrauk6  Siauliu  kraL5totyros  draugijos  pirmininkas
Peliksas  Bugaili§kis.  Prad6jusi  nuo  gimtosios  apylink6s  tyrimo,  ji  isitrauk6  i  §ios
draugijos Zemaitijoje organizuotas ekspedicijas. Pokario de§imtme6iais ji dalyvavo

ivairiose vietose Vilniaus ir Kauno kra5totyrininku organizuotose ekspedicijose. Pir-
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majame  Lietuvos  kra§totyros  draugijos  suvaziavime  1964  in.  buvo  i§rinkta  garb6s
nare.  Straipsnius  skelb6  „Kra§totyroje",  „Mdsu kra§te", lokalin6se monografijose.
Skelbtu etnografiniu straipsniu tematika ivairi: verslai, dievdirbiai, apranga, kali`ri-
doriniu  ir  §eimos  §ven6iu  papro6iai,  liaudies  medicina,  prietarai.  Deja,  80-mi`C`io

proga Lietuvos kra§totyros draugijos jai skirtoje bibliografijoje (Marijona €il\'inai-
tyt6:  Bibliografija.  Vilnius,  1980.  28  p.)  i§ jos  1934-1943  in.  darbu  nurodyt€\  tik

„Gimtajame kra§te" ir „Mtisu senov6je" paskelbtieji. Atskira knygele jos qo-me6io
proga Lietuvos kra§totyros draugija paskelb6 Erzvilko apylink6s vestuviu papro6iu
apra§ymo  dali  „A6iavimas  Erzvilko  apylink6se"  (Vilnius,  1990.  20  p).

Dar ivairesn6s tematikos yra M. Cilvinait6s surinktoji lauko medziaga. Rankra§-
6iu ar ma§inra56iu pavidalais ji laikoma Lietuvos moksh[ akademijos, Martyno Maz-

vydo nacionalin6je bibliotekose, Lietuvos kra§totyros draugijoje, Lietuvos valst. me-
no archyve, Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriuje, Siauliu „Au§ros" mu-
ziejuje.  At6jus giliai senatvei, ji pati savo  rankras6ius,  knygas,  nuotraukas  i§dalijo
mokslo institucijoms,  kad tuo gal6tu pasinaudoti mokslo Zmon6s.

Jei bdtume turtingi, i§leidus jos skelbtuosius ir rankras6iais gulin6ius straipsnius,

pamatytume,  koki  dideli  kraiti  mtisu  etnin6s  kultfiros  istorijos  tyrin6jimams  yra
palikusi viena darb§ti Zemait6.

V.  M i 1 i u s

PETRONELE ZOSTAUTAITE
(1925  09  07 -  1996  07  21)

1996  in.  Iiepos  21  d.  po  sunkios  ligos  mire  ir  ant  auksto  kalnelio  Antakalnio
kapin6se Vilniuje  atgul6 Mazosios Lietuvos istorijos ir kitu Lietuvos istorijos pro-
blemu tyrin6toja Petron616 Zostautait6.

...  Sugriztu  mintimis  i tolima praeiti,  1948-uju  rudeni,  kai  i  mtisu  tre6ia  kursa
Vilniaus  pedagoginiame  institute  at6jo  nauja  student6,  baigusi  tl.is  anglu  kalbos
kursus.

Sia patrauklios i§vaizdos naujok?, kuri, kaip Zinojome, dirbo Rektorate, sutiko-
me  draugi§kai ir demesingai.

Ji  mane  patrauk6  i5  karto,  mes  susidraugavome,  ir  nuo  to  laiko  mtisu  keliai
nei§siskyr6.

P.  Zostautait6 gim6 Joskildu kaime Ramygalos vals6iuje.  Pasiturin6io dkininko

jauniausioji dukra augo penkiu vyresniuju seseru globojama, t6vu mylima. Vyriau-
sioji sesuo Marija jau buvo baigusi auk§tuosius farmacijos mokslus Kauno univer-
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sitete  ir  aktyviai  dalyvavo  kataliki5kos  srov6s  visuomeniniame  jud6jime  Lietuvos
Respublikoje, kai jauniausioji prad6jo mokytis Ramygalos gimnazijoje. Mokytis Pet-
ron6lei teko sunkiais bol§eviku  ir hitlerininku  okupacijos metais.  Trtiko vadov61iu
ir kitos literattiros, bet mokytojai buvo geri, karo metais plasitrauke i§ Kauno visuo-
menes veik6jai,  ra§ytojai ir mokytojai.  Lietuviu kalba  ir Lietuvos  istorija vokie6ii!
okupacijos metais Ramygalos gimnazijoje d6st6 Lietuvos Respublikos §vietimo vi-
ceministras Kazimieras Masilinnas, lietuviu literattira - poetas Jonas Grai6itinas,
matematika  ir  astronomija  - jau  tuo  metu  Zymus  astronomas  AItanas  JUL€ka,
istorija  -  nusipelniusi  pedagog6  Malvina  Kielait6.  Jie  i5mok6  savo  aukl6tinius
dometis pla6iau negu reikalavo mokyklin6s programos, dirbti, myl6ti savo kalba ir
kra§ta.

1945  in. pavasari baigusi Ramygalos vidurine mokykla„ P.  Zostautaite 6m6 stu-
dijuoti Vilniaus pedagoginiame institute, kuri baig6  1950 in. Buvo paskirta dirbti i
Radvili§kio  vidurine  mokykla.  Darbo  salygos  buvo  nelengvos.  Vidurine  mokykla

glaud6si keliuose gelezinkeliui priklausiusiuose namukuose. Vakarais trtikdavo Svie-
sos.  Sunkios  buvo  mokytoju  gyvenimo  salygos.  Jauna  mokytoja,  iveikdama  visas
negandas,  istorijos  moke  btisimuosius  inzinierius,  gydytojus,  artistus  ir kitus  savo
aukl6tinius.

Dirbo P.  Zostautait6 Radvili§kyje iki  1958 in., kol i ja neatkreip6 d6mesio tuo-
metinis Radvili§kio rajono partijos sekretorius, v6liau Zymus ra§ytojas Vytautas Pet-
kevi6ius.  UZ  neaktyvia  antireligine  ir  kita  visuomenin?  veikla  istorijos  mokytoja
imta nuolat kritikuoti, permanentiniu procesu tapo jos istorijos ir aukl6jimo pamo-
ku tikrinimas, ji apkaltinta religingumu. P. Zostautaitei nieko kito neliko kaip b6gti
i5  Radviliskio  ir  ie§koti  kito,  ne  mokytojos  darbo.  Ji  atvyko  i  Vilniu  ir  1958  in.
rudeni prad6jo dirbti Lietuvos TSR mokslu akademijos Istorijos institute i5 pradziu

vyr.  Iaborante,  o v6liau moksline bendradarbe.
Mokslini darba Istorijos institute P. Zostautait6 pradejo vadovaujama prof. Kon-

stantino Jablonskio, kuris tuo metu reng6 fotografuotini dokumentu rinkini, pava-
dintc|  „Prtisijos valdzios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstie-
6iams". P. Zostautaitei buvo pavesta parengti toli grazu ne laboranto kvalifikacijos
reikalaujanti  darba  -  sudaryti  dokumenti!  anotacijas,  parengti  Zodyn6li  ir kitus

priedus Siam gana sud6tingam dokumentu leidiniui. Dokumentu rinkinys, prad6tas
dar prof. P. Pakarklio, i§ spaudos i56jo  1960 in., jau po prof. K. Jablonskio mirties.
Profesoriaus mirtis nul6m6 ir tolesni Petron616s mokslinio  darbo profili.  Instituto
vadovu ji buvo perkelta i Lietuvos istorijos Socializmo sektoriu, kur jai buvo paves-
ta dom6tis §vietimo ir kulttiros problematika, nes Institutas buvo auk§tesni".u par-
tijos ir valdzios organu ipareigotas para§yti darbus, §lovinan6ius tarybin6s vyriausy-
b6s nuopelnus, kuriant socializma respublikoje. Dirbdama §iame sektoriuje, P. Zos-
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tautait6 para§6 ir apgyn6 kandidatin? disertacija apie Vilniaus auk§tasias mokyklas

(1940-1953).  Be  to,  i§  tos  tematikos  para§6  atitinkamus  skyrius  Vilniaus  miesto
istorijos  11  tomui  ir  Lietuvos  istorijos  IV  tomui,  taip  pat  paskelb6  16  straipsniu
istorin6je periodin6je spaudoje bei straipsniu rinkiniuose. Analizuodama §vietimo
ir kulttiros klausimus, rem6si daugiausia statistine analize, Svietimo ministerijos ir
kitl! istaigu planu aptarimais, tod6l susilauk6 kai kurios kritikos to meto spaudoje

paskelbtose recenzijose, buvo kolektyvo mokoma ra§yti marksisti§kai. Istorijos ins-
titutui rengiant spaudai naujus kolektyvinius darbus, P. Zostautait6 buvo „permes-
ta" dar i nauja problematika. Jai buvo pavesta parasyti rengiamai knygai „Klas6s ir

politin6s partijos Lietuvoje  1919-1926 metais" skyrius apie Lietuvos Respublikos
gyventoju socialin? strukttira. |sigilinusi i §ia tematika„ ji dar paskelb6 Mokslu aka-
demijos Darbu A serijoje idomu straipsni apie tarnautoju skai6iu, jt! socialine bei
tautin?  sud6ti, profesini pasiruo§ima ir pasiskirstyma  1919-1926  in.

Dirbdama  Istorijos  instituto planinius  darbus,  P.  Zostautait6  negal6jo  uzmir§ti
Mazosios Lietuvos problematikos ir kiekviena proga gilinosi i jos istorija. Kadangi
dirbdama prie dokumentu rinkinio buvo surinkusi nemazai medziagos apie Prtisijos
valstie6iu  pad6ti  XVIII  amziuje,  tod6l  paskelb6  idomiu  straipsniu  moksliniuose
darbuose,  iL5  kuriu  tuo  metu  su  susidom6jimu  buvo  skaitomas  ir  neprarado  savo
mokslin6s vert6s bei tvirtai i istoriografijc| i6jo  1968 in.  MA Darbu  1  t. paskelbtas
straipsnis  „Prtisijos  lietuviu  vokietinimas  ir  pasiprie§inimas  jam  1848-1914  in."
Jame  autor6,  pasitelkdama  gausius  §altinius  ir  statistika,  atskleid6  priezastis,  d6l
kuriu XIX a.  antrojoje pus6je ir XX a.  pradzioje labai spar6iai vyko  Rytprdsiu ir
Klaipedos krasto lietuviu vokietinimas.

Kadangi P. Zostautait6 dirbo naujausiuju laiku istorijos sektoriuje ir jai daznai
tekdavo lankytis Lietuvos centriniame archyve, tod6l ji i§ XVIII-XIX a. Mazosios
Lietuvos ir Rytprtisiu istorijos persiorientavo i RIaip6dos krasto istorija XX a. 3-izu.i
ir 4-2H.i de5imtme6ius.  Ir jau nuo  1971  in. jos bibliografijoje ima vyrauti RIaip6dos
kra§to problematikai skirti straipsniai periodikoje, straipsneliai enciklopedijose, kra§-
totyriniuose  leidiniuose,  o  nuo  9-ojo  de§imtme6io  ir  knygos.  1§  Klaipedos  kra§to
Lietuvos Respublikos sud6tyje tematikos Petron616 paskelb6 apie 70 straipsniu mti-
su  respublikos  ir  uzsienio  §aliu,  taip  pat  lietuviu  i§eivijos  spaudoje.  Ji  para§6  ir
i§leido tris knygas:  „Hitlerininku k6slai uzgrobti RIaip6dos kra§ta  1933-1935  in."

(V.,  1982,  144 p.);  „Rlaip6da -Lietuvos uostas  (1919-1939)"  (V.,  1990,  170 p.);
„Klaip6dos  kra§tas  1923-1939"  (V.,  1992,  407  p.).  §iais  savo tyrin6jimais  P.  Zos-
tautait6 i lietuviu istoriografija i6jo kaip geriausiai Zinanti XX a. pradzios Mazosios
Lietuvos istorija specialists. Ji perzirir6jo i§likusius to meto archyvus, gerai i§studi-

javo spauda, lietuviu, vokie6iu bei kitu kra§tu istoriografija. Jos straipsniai ir knygos
objektyviai  atspindi  lietuviu  tautos  ir  Lietuvos  vyriausyb6s,  taip  pat  mazlietuviu
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pastangas sujungti visas lietuviii etnografines Zemes i viena valstyb? - nepriklau-
soma Lietuvos Respublika. Ji pla6iai atskleid6 lietuviu visuomen6s, klaip6di§kiu ir
valdan6il!ju partiju ivykdyta kra§to prijungima prie Lietuvos, ta5iau pagrindini d6-
mesi skyr6 RIaip6dos krastui Lietuvos valstyb6s sud6tyje  1923-1939 metais.  Cia ji
atskleid6 tarptautines ir vidaus aplinkybes, taip pat tuos sunkumus, su kuriais teko
susidurti Lietuvos vyriausybei po kra§to prijungimo prie Lietuvos, pastangas kra§ta
integruoti i Lietuvos ekonomikos ir kulttiros strukttiras. Parod6 Vokietijos politikc|
ir pastangas i§laikyti RIaip6dos kra§ta savo ekonomineje, kulttirin6je bei politineje

itakoje ir jos bei klaip6di5kiu vokietininkt! priemones susigrazinti kra§ta i Vokietijos
sud6ti nuo  pat pirmuju jo  prijungimo prie  Lietuvos  dienu  iki uzgrobimo  1939  in.

pradzioje.  Greta to P.  Zostautait6 i§k6le Klaip6dos uosto reik§m? Lietuvos valsty-
bei.  Ji  parod6,  kaip vos  susiktirusi,  be  didesnio  kapitalo,  susidtirusi  su  tradici§kai
susiklos6iusia didziuju valstybiu jtireivyste, nedidel6 valstyb6 sugeb6jo ne tik i§mo-

kyti savo jtirininkus, gerai irengti uosta, bet ir sukurti savo laivyna, tiesa, nedideli,
nekonkurencini Anglijai ar Vokietijai, bet sava, kuri buvo numatyta didinti ir pl6sti.

RIaip6dos  kra§to  problemu  tyrin6jime  P.  Zostautaitei  priklauso  ir  priklausys
neabejotinas prioritetas. Su §altiniais ir dokumentais paremtomis jos i§vadomis at-
eityje teks skaitytis arba diskutuoti ne vienam istorikui, kuris imsis tyrineti ar revi-
duoti  Mazosios  Lietuvos  istorija.  Be  to,  P.  Zostautait6  pareng6  spaudai  i§eivijos
klaip6die6io  lietuvio  Martyno  Gelzinio  daugiau kaip 30  autoriniu lanku  rankra§ti
„Mtisu gimtin6 Mazoji Lietuva", kuris turi i§eiti i§ spaudos atskira knyga. Ji pad6jo
rengti spaudai rengiama dokumentu rinkini „Mazoji Lietuva dokumentuose", kuris
apims visa to kra§to istorijos laikotarpi ir konkre6iais faktais, dokumentais atskleis
tos  Lietuvos  dalies  vokietinimo  procesa,  taip  pat  lietuviu  pastangas  apginti  savo
kalbci,  tradicijas,  kulttira,  isijungti  i  Didzi".a  Lietuva,  pagaliau  ginti  lietuvi§kuma

pasitraukus nuo sovietin6s okupacijos emigracijoje.
Tolesnius P. Zostautait6s tyrinejimus Mazosios Lietuvos tematika nutrauk6 ne-

tik6ta  ir  sunki liga bei  mirtis.

A  Gaigalait6
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