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MOKSLINI0 GYVENIMO KRONIRA

SVARBIAUSI  1996 M.  LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO  MOKSLINES
IR MOKSLINES  ORGANIZACINES VEIKLOS  REZULTATAI

1996 in.  Lietuvos istorijos instituto mokslininkai vykde  12 mokslo tyrimo pro-
gramu,  i§  kuriu  §iais  metais  baig6  3  programas.

Instituto bendradarbiai i§leido  8 monografijas,  1  istorijos  §altiniu  ir 5  straips-
niu  rinkinius,  paskelbe  156  ivairios  apimties  mokslinius  straipsnius  Lietuvos  ir
uzsienio  moksliniuose  leidiniuose.

Baigtos  programos:
Lietuvos istorijos metra§tis, 1996 metai``. Programos vadovas prof. habil. dr.

V.  Merkys,  spaudai  parenge  R.  Strazddnaite.  Parengtas  eilinis  apie  30  aut.  I.
tomas.  Jame  skelbiami  istoriku,  archeologu  ir  etnologu  straipsniai,  recenzijos,
§altiniu  publikacijos,  archyvu  apivalgos.

Ikikrik§€ioni§kosios Lietuvos kultdra  (archeologijos duomenimis). Programos
vadovas  dr.  V.  Kazakevi6ius.

1992-1996 in.  programos vykdytojai tyrin6jo 30  ivairiu  laikotarpiu  archeolo-
gijos paminklu:  14 kapinynu ir pilkapynu, 9 piliakalnius, 4 gelezies amziaus gyven-
vietes, 3-ju miestu kulttirinius sluoksnius. Sukaupta gausi materialines kultriros me-
dziaga padejo sisteminti ir klasifikuoti archeologinius dirbinius - metalinius pa-
puo§alus,  darbo  irankius,  ginklus,  prie§istorinius  ir  ankstyvuju  viduramziu  audi-
nius  bei  keramika.  Buvo  analizuojami  laidojimo  papro6iai,  piliakalniu  ir  atviro
tipo  gyvenvie6iu  statiniu  architekttira  bei ju  raidos  pagrindiniai  bruozai, juodoji
metalurgija  ir  keramikos  gamybos  technologija.

Buvo  para5ytos  ir  paskelbtos  5  monografijos,  ivairiuose  moksliniuose  leidi-
niuose paskelbta daugiau kaip  70 straipsniu,  kuriu  apimtis yra  apie  40  aut.  I.  Su
savo  darbo  rezultatais temos tyrin6tojai supazindino visuomen?  27 konferencijo-
se.  Perskaityti  34  pranesimai  Lietuvoje  ir  tarptautiniuose  forumuose  Europoje.
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Lietuvos  laisves  kovos  1944-1953.   Programos  vadovas  dr.  R.  Zizas.  1994-
1996 in. tyrineta §ios pagrindines kryptys: sovietinio represinio aparato (NKVD-
NKGB,  MVD-MGB,  stribu,  vadinamuju  „liaudies  gyn6ju",  ir  kt.)  ktirimas  ir
stiprinimas,  jo  veikla  siekiant  palauzti  stiprejusi  lietuviu  tautos  pasiprie§inima
sovietiniam  rezimui;  antisovietin6s  rezistencijos  atsiradimas  ir veikla,  pasyvaus  ir
aktyvaus (ginkluoto) pasiprie§inino organizuotumo ir brandumo problemos, jo mas-
tai,  aktyunmas,  dalyviu  sud6tis,  patirti  nuostoliai,  poveikis  visuomen6s  gyvenimui;

pokario  metu  oficialiosios  ideologijos,  sovietin6s  istoriografijos  koncepciju  kritika.
Siomis  temomis  buvo  skelbiami  moksliniai  straipsniai  ir  publikacijos.  Tyrine-

jimai  apibendrinami  baigiamose  rengti  monografijose.
Archeologijos skyriaus bendradarbiai organizavo ir vadovavo dviem Zvalgomo-

sioms  ekspedicijoms  5ilal6s  ir Kauno  rajonuose,  septynioms  mokslin6ms  archeo-
login6ms  ekspedicijoms  ivairiose  Lietuvos vietose  bei  atliko  archeologinius  ival-

gomuosius  tyi.inejimus  Briting6s  naftos  terminalo  statybos  vietoje.
Etnologijos skyriaus mokslininkai pagal planines uzduotis sureng6  12 ekspedi-

ciju  Lietuvoje  ir Latvijoje,  apklaus6 505  Zmones,  uzra§6  1533  lapus  informacijos,
apra§6 4 miesteliu ir kaimu kapines, nufotografavo 250 objektu, dailininkai nupie-
56  132  pie§inius.

1996 in. institutas organizavo 5 konferencijas: balandzio  15-20 d. -tarptau-
tini  Lietuvos  ir  Vakaru  Norvegijos  archeologu  seminara  ,,Archeologiniu  tyrimu
medziaga ir metodika", geguzes 17 d. -konferencija ,,Lietuvos uzsienio politikos

problemos  1918-1940  in.",  skirta  Juozo  Urb§io  100-me6iui,  geguzes  21  d.  -
ataskaitine  konferencija  „Archeologiniai  tyrin6jimai  Lietuvoje  1994-1995  me-
tais,  rugs6jo  26-27 d.  - tarptautin? konferencija  ,,Lietuvos  Metrika-3",  lapkri-
6io  8-11  d.  -  tarptautin?  konferencija  Nidoje  „Tradicinis  elitas  ir  modernios
visuomen6s  formavimasis  Vidurio  ir  Rytt!  Europoje  XIX-XX  a.  (kartu  su  VU
Taxptautiniu  santykit[ ir  politikos mokslu instituto Vidurio ir Rytu Europos studiju
centru). Instituto mokslininkai perskait6  105 prane5imus mokslin6se konferencijose,
i§ kuriu 27 - uzsienyje.

1996 in. ivyko 8 Lietuvos istorijos instituto tarybos pos6dziai. Taryba patvirtino
naujas mokslines tiriamasias programas, apsvarst6 ir pritar6 Etnografijos skyriaus
mokslinio  darbo  kryp6iai  ir  pakeit6  jo  pavadinima  i  Etnologijos  skyriu.  Taryba

pritar6  5  vietoms  doktorantriroje,  patvirtino konkurso  rezultatus,  numat6  studiju
temas,  sudare  doktoranttiros studiju komitetus  R.  Ragauskienei,  J.  Sarcevi6ienei,
V.  Stanceliui,  R.  Smigelskytei,  V.  Zaltauskaitei.  Tarybai pritarus,  instituto  biblio-
tekoje  isteigtas  Rankra§6iu  skyrius,  patvirtintas jo  komplektavimo  profilis.

1996 in. humanitariniu mokslu srities istorijos krypties daktaro mokslo laipsnis
eksternu  suteiktas  R.  Gri§kaitei,  E.  Grunskiui  ir  A.  Duboniui,  doktoranttiros
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studijas baigusiems - D. Marcinkevi6ienei, Z.  Medi§auskienei, V. Puga6iauskui.
Etnologijos krypties daktaro mokslo laipsnis po doktorantdros studiju suteiktas Z.
8.  §akniui  ir  V.  Savoniakaitei.

23  instituto  mokslininkai  dest6  ivairiose  Lietuvos  auk§tosiose  mokyklose,  kai
kurie itraukti i doktoranttiros studiju ir habilitacijos komitetus (Vilniaus ir Vytau-
to  Didziojo  universitetuose),  vadovavo  egzaminu  komisijoms.

Institutas  palaike  mokslinius  ry§ius  su  uzsienio  mokslo  institutais  bei  auREto-
siomis  mokyklomis.  Pagal  tiesioginiu  ry§iu  pasikeitimo  programa  su  kitu  §aliu
Mokslu  akademijomis,  taip pat asmeni§kai pasiripin? stipendijomis Lenkijos  ar-
chyvuose  dirbo  doc.  dr.  Z.  Kiaupa,  R.  §migelskyt6,  R.  Ragauskien6,  dr.  T.  Bai-
ra§auskaite,  dr.  V.  Jogela,  dr.  R.  Miknys,  D.  Stalitinas,  doc.  dr.  I.  Luk§ait6,  doc.
dr.  J.  Kiaupien6  (taip  pat  Vienoje),  Rusijos  dokumentu  saugyklose  -  dr.  A.
Kasparavi5ius,  pagal TEMPUS  programa Amsterdame  stazavosi  dr.  V.  Sirutavi-
6ius,  Paryziaus  Lenku  bibliotekoje  dirbo  dr.  E.  Motieka  ir  dr.  E.  Meilus,  JAV
Kongreso  bibliotekoje -  dr.  C.  Laurinavi6ius.

Mainais  institute  dirbo  ir  stazavosi  6  uzsienio  mokslininkai.
1996 in. pabaigoje institute dirbo  139 etatiniai darbuotojai:  119 i§ ju institutas

yra pagrindin6  darboviete,  tarp  pastarvy.u - 52 mokslininkai  (6 habilituoti dak-
tarai profesoriai,  1  habilituotas  daktaras  docentas,  2 habilituoti  daktarai,  4  dak-
tarai  docentai,  39  daktarai).

Saule   Urbanavi6iene

Konferencijos,   pasitarimai,   simpoziumai

KONFERENCIJA
„IS  SUVALKU KRASTO PRAEITIES IR DABARTIES"

Lenkijoje,  Punske, lietuviu bendruomene bei Vilniaus pedagoginis universite-
tas  1996 in.  sausio  20-21  d.  organizavo moksline  sesija  ,,1§ Suvalky kra§to  pra-
eities  ir dabarties".  Konferencijos prane§imu klausyti susirinko punskie6iai  (dau-

giausia  mokytojai)  bei  sve6iai  i§  Seinu,  Suvalku  ir Lietuvos.  1§  Panevezio  atvyko
keturi asmenys, i§ Marijampoles - §e§i (tarp ju viena prane§eja).  Marijampolie-
6iu  bendrijos  narys  Vytautas  Gaulia  atsivez6  Lietuvos  Respublikos  Seimo  nario,
Uzsienio reikalu komiteto pirmininko dr.  Kazio Bobelio sveikinimus konferenci-
jos  dalyviams:
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Mieli Lenhijos lietuviu bendruomen6s narial!

ran malo_nu 5iandien pasveikinti Jus  - ryztinqu ir kilniu siekiu igyvendinimo
p.atriotus,  pali:ke_ti,  kad  Jdsu  visi  uZs{br6Zti  tikslai  batu  pasiekei.  A5  Zinau,  haip
Jums y_ra_ sunku  kovoti uZ  savo  teises  ir pirrn;iausia uZ pagrindini Jdsxp bendruowie-
n6?  tikslq_ I  kelti  tautini  sqmoningrmq,  prie§intis  nutaut6jimui  ir  nutautinimui,
tflip_ pat ir kitus,  ne  maziau reiREmingus  tikslus - tenkinti lietaviu bendruomen6s

Fultinnius bet politinius poreikius. AVs pripazistu ir apgailestauju,  had Lietuvos  kai
kurios. insti.tuci.i?.s .per Tazai kreipia  d6mesio  uzsienio  lietuviu gynimui.  lei lietuvitt

eyve.ni_mq .I:nkejoje palygivsime su lenky,  gyvenan5ly Lietuvoje, tur6sime pripazint;,
Fad  .Le.nk}jos.  !ietuviai,_  skai6iuojant  pagal  ju  dali,  turi  gerokai  mazii;u  -tautiniu
b_endrojo  lavihimo  mokyklxp,  jau nehalbant apie  galirnybe Vilniaus  universitete  lei;-

Er  tareyb_6S  Zpeof t6m_S  laikyti  egzarhinus  ir  mokytis  lenky  ka[ba,  ko  tikrai  negaii
ljetaviai Lenhijoje.  Tlaip pat labai svarbus ir gyvybi5hai reikalingas tautinis  dras-inis
b_azny:inis_eyvenima:.  Lenhijos  lietaviai varzomi  klausytis  Sv.  Mi5ixp  lietavixp  kalba
Prnske,__Seinu¥ose,  Savalkuose,  War§uvoje  ir Vroclave;  tuo  tarpu vien Vtlni;je  kiek-
vienq  dienq  Sv.  Mi§ios  lenky  kalba  laikomos  Au5ros  Wartu,- Sv.  Teres6s,  iv.  Petro
ir  Povilo  bet  hitose  bazny6iose.

TJa6iau _flip  Uzsi_enio  reikaly kowiteto  pirm;ininkas  a5  matau  ger6jan6ius  sarrty-
kius  tap _Lietavos  Respubtikos  ir  Lenkijos  Respublikos.  Kaip  Marijampoles  rhie;to
atsto:as_ Li?taros Respublihos Seime noriu drauge su Junis pasideiaugti,  kad Lietu-
vos__ir Lenkijos pasiralyta tapvalstypine  sutartis pirmiausia buvo  igyvendinama  Su-
v.alk.It..ir .Marjjapepoles  miestuose.  Sio  susitihimo  metu man  taip  ;at teho  dalyvauti
i: d:lint!S furtimis d6l Lenkijoje gyvenan6`!u lietuviu. A5 nor65iau tiketi ir tu; tihiu,
k?d_ ateityje Lietuvos kultdros ministerija,  Svietimo ir mokslo ministerija tarsis su at;-
tirapmo.Tis  +.:.nkijos v:ls_tyb6s institucijomis del tolimesnio  5vietimo ir moksio  stip.
riyipeo I.iettyi5frose mokyklose,  kultdros paninklxp atstatymo bet i§saugojimo.  Pabi6z-
tina.i pritchu, apd Seiny mieste btry pastatytas paninklas Lietuvos da;n;ui vysk. Anta-
nyi. Paranauskui,  had jo vardu bittap pavadinta viena i5  Seinxp miesto  gatwiLt.  RItas

qalykas. -.p_a5tatyt_i  (ar uzbaigti?)  Lietaviap kulttrros namus  Punsho mi-este. -Mokyk-los fur6:¥ ?dti g_efiau aprdpinamos lietuvi5kais vadov6liais,  o i lietuvi5kas paraiijas
tur6tu btiti paskina  daugivu  lietavixp  kunigu.  Tiai bdiu  artimiausios  ateit;es  ia;bai
ir, in?.yau, jie bdtbt svarbiausi Zingsniai, padedantys uzstoti keliq besiple6ian6iam nu-
t:rt.6ji.mo.  i_r nut?utinipeo  procesui.  Kalb6damas  apie  nutautinimq,  ays  noriu pa|in-

peti,  .fed Jdsxp !ietavi5kos 5eimos bdtu tvirtos,  had Jdsu jaunimas kurtu tik |;etuvivs.
pps  5eiya_s  ir btitap savo  lietuvyb6s  i5laikymo  siehixp  amzinyb6je.  Sveihiriu visus,  lin-
k.iu  twirty?Ss .,., ?Zto,  santarv6s  ir  hilniap  sieky  igyvendinino.  Desiu  visas  past;ngas
Jums padeti.I"
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Sesijai pirmininkavo prof.  AIgirdas Stanaitis ir Juozas Sigitas Paransevi6ius.  Pra-
ne§imus  skait6:  mgr.  Julija  Ra6iuviene   -„1§ Punsko parapijos istorijos",  dr.
Bronius   Makauskas    -„Suvalku  kra§tas  tarp  dvieju  pasauliniu  karu",  inz.
Emilius  Marcinkevi6ius   -„Suvalku kra§to klimatas",  dr.  Saulius  Stanai-
tis    -  ,,Suvalky  krasto  gyvenvie6iu  sistema  ir  jos  raida",  mgr.  inz.  Kazimieras
Baranauskas   -„Ekonominiai Punsko vals6iaus bruozai",  dr.  Rtita  Kairy-
t6   -  „Punsko vals6iaus  mokiniu  fizinio  i§sivystymo  ir  sveikatos  btikles  ivertini-
mas",  doc.  Rimantas   Kontvainis    -„Zymns  Suvalku  kra§to  Zmon6s",  mgr.
Aldona  Vaicekauskiene   -„Zolin6  Punske",  mgr.  Algis  Uzdila   -,,Su-
valku kra5to vietovardziai", prof.  AIgirdas  Stanaitis   -„Suvalku  kra§to  lietu-
viai  ir ju  problemos",  mgr.  Juozas  Sigitas  Paransevi6ius    -,,Lietuviu  §vie-
timo problemos", inz. Juozas  Blitidzius   -,,Lietuviu kulttiros paminklai Len-
kijoje  ir  lankytinos  vietos  Suvalkijoje",  mgr.  Maryt6   Cernelien6    -„Mnsu
kra§to  muziejai  -praeities  saugotojai",  mgr.  AIgirdas   Nevulis    -„Lenkijos
lietuviu  draugija  ir jos veikla"  bei  „Suvalkijos"  pirminink6  Birut6  Kizien6    -
„Perkeltu  Suvalky kra§to lietuviu kan6iu keliai".

Po kiekvieno pranesimo buvo klausimu ir papildymu  i§  sales.  Sve6iai i§ Lietu-
vos  sak6si  girdej?  kitokiu  kai  kuriu vietovardziu  kilmes  ai§kinimu,  negu  pateik6
A.  Uzdila.  Bene  didziausia  diskusija  kilo po  A.  Vaicekauskienes  prane§imo  apie

„Zolin?  Punske".  8.  Makauskas  prie§taravo  autor6s  min6iai,  kad  „Zoliniu vaini-
kai - lietuvi§kas  Punsko  parapijos  kaimo  Zmoniu  menas..."  (lenki5ki  kaimai  tik

pirmaisiais metais retkar6iais juos pindave),  tvirtindamas, kad lietuviams vainikai
yra neseniai i§ lenku perimtas svetimktinis, kad tokiu btidu per bazny6ias skverbiasi
lenku kulttira, o mes ja nesamoningai, dargi mielai priimame ir dziaugiam6s.

Prane§imus „1§ Suvalku kra§to praeities ir dabarties" atskira knyga i§spausdino

„Au§ros"  leidykla. Joje nera tik J.  S.  Paransevi6iaus paskaitos ,,Lietuviu  §vietimas
§iandien"  bei  8.  RIzien6s paskaitos  „Perkeltu  Suvalku  kra§to  lietuviu  kan6iu  ke-
liai".  Abi §ias paskaitas i§spausdino  „Au§ra"  (J.  S.  Paransevi6iaus -Nr.  2/96,  8.
Kizien6s  -  4/96).  Kinygos  apimtis  -  9  spaudos  lankai,  tirazas  700  egz.  Leidini

galima nusipirkti „Au5ros" leidyklos knygyne arba uzsisakyti pa§tu. Kaina - 3 zl.
Knygos leidyba pareme Bendradarbiavimo fondas (Fundusz Wsp6Ipraey).

Sesija buvo pakartota Vilniuje  1996 in. geguz6s 3-5  d.

Alicija   Sitarskien6
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ARCHEOLOGES MARIJOS GIMBUTIENES
75 METU GIMIMO SUKAKTIES MINEJIMO RENGINIAI

Vilniaus etnin6s veiklos centras (vadov6 E. Plioplien6) kartu su Vilniaus univer-
sitetu,  Lietuvos  istorijos  institutu,  Lietuvos  mokslu  akademijos  rtimais,  Skalvijos
kino centru  1996 in.  sausio 23-vasario 2 d.  sureng6 cikla renginil!,  skirtu dymios
archeolog6s, Kalifornijos Los Andzelo (Los Angeles) universiteto profesor6s Ma-
rijos Gimbutien6s atminimui.  1996 in. sausio 23 d. §iai pasaulinio garso mokslinin-
kei btitu sukak? 75-eri, ta6iau jau beveik dveji metai, kai ji i§keliavo Anapilin.  Sis
litidnas faktas buvo ne karta prisimintas renginiu metu, ta6iau jis veikiau paskatino
ne litid6ti,  o tyrin6ti didziuli velion6s mokslini palikima.

Renginiai  prasid6jo  M.  Gimbutien6s  gimimo  diena  Vilniaus  universiteto  Sv.
Jonu bazny6ioje, kur pagarbos Zodi M.  Gimbutienei tare prof. habil. dr. V. D au -

jotyt6,   skamb6jo  G.  P. Telemanno ir A.  Martinai6io muzika.  Sausio 24 d.  Skal-
vijos kino centre sausakim§ai salei buvo demonstruojami video- ir kinofilmai apie
M.  Gimbutien?.  Ra§ytojas  K.  Saja   parod6  savo  pokalbio  su  profesore, vykusio
1992 in., videoira§a, A.  ir G.  Kudabos   -savo pa6iu sukurta videofilma  „Ma-
rija Alseikait6-Gimbutien6", A.  Tarvydas   -,,Lietuvos kronikos"  16-ar.i nume-
ri, skirta M. Gimbutienei. Vakaro metu pirma karta Lietuvoje buvo parodytas nor-
vegiu  E.   Lundby    ir  A.   Magnusen    1995  in.  sukurtas  videofilmas  „Pamir§tos
deiv6s" apie M. Gimbutien6s paroda Visbadene (Vokietija). Sausio 25 d. Verkiuose,
Mokslininky rimu Baltojoje sal6je, prisihinimais apie  M.  Gimbutien? dalijosi prof.
habil. dr. G.  ¢esnys,  habil. dr. R.  Kulikauskien6,  dr.I. Luk5ait6,  habil. dr.
M.  Luk§ien6,   habil. dr. R.  Rimantiene.   Vakara ved6 habil. dr. V. Urbanavi-
6ius. Buvo surengta A. Tarvydo fotografiju paroda ,,Marija Gimbutien6".

Sausio 29 -vasario 1 d. M. Gimbutienei skirti renginiai vyko Lietuvos istorijos ins-
tituto sal6je. Prane§imus skait6 dr. N.  L a u r i n k i e n 6   (,,Senov6s lietuviu dievas Per-
hinas"), prof. habil. dr. N.  V61ius   (,,Vestuviu daina: ritualas, mitas"), dr. E.  Usa-
6iovait6   („Kai kurie kataliku simboliai lietuviu kulttiroje"),  doc.  dr.  L.  Klimka

(„Mitologin6 Birut6s alko statinio interpretacija"), A.  Bliuj ien6   („Apskriti ka-
bu6iai kur§iu kulttiroje VIII a. pabaigoje-IX a."), dr. V.  § i in 6 n a s  (,,Nei§sprestos
lietuviu etnogenezes problemos I tdkstantme6io viduryje Rytu Lietuvoje"). Pasku-
tin? skaitymu diena dr.I.  Luk5ait6   papasakojo apie spaudai rengiama lietuviu
kalba M. Gimbutien6s knyga „Senoji Europa". Mokslo ir enciklopediju leidyklos vyr.
redaktorius Z.  Po c i u s  pasidalijo mintimis apie problemas bei sunkumus,1eidziant
§ia knyga. Perskaityta i§trauky i§ 5ios knygos. Vakarui baigiantis buvo parodyti A. Tar.-

vydo filmas „Atsisveikinimas su Marija Gimbutiene" ir habil. dr. V. Urbanavi6iaus
videofilmas „Namo...namie...". Renginiu ciklas baig6si vasario 2-zH.a: buvo aplanky-
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tas M. Gimbutienes kapas Petra§itinu kapinese (Kaunas) ir pad6ta ant jo g6liu. Vi-
su renginiu metu skambejo lietuviu liaudies dainos, kurias dainavo folkloriniai an-
sambliai ,,Jor6",  ,,Radasta", ,,0la", ,,Verdingis", ,,VISI".

Gintautas   Zabiela

KONFERENCIJA
„ETNINE  KULTORA ATKURTOJE  LIETUVOS  RESPUBLIKOJE"

1996 in.  sausio  26-27 d. Vilniuje,  Mokytoju namuose, vyko Lietuviu etnin6s
kultdros draugijos, Vilniaus etnines veiklos centro, Etnomuzikos instituto ir Etno-
kosmologijos muziejaus konferencija ,,Etnine kulttira atkurtoje Lietuvos Respubli-
koje: pakilimas ar nuosmukis?"

Konferencija izanginiu Zodziu pradejo N.  V e 1 i u s .  Posedyje ,,Etnine kulttira ir
valstybine kulttiros politika" prane§imus skaite: R.  Oz olas   -,,Lietuviu etnosas
ir tautin6s kulttiros politika atkurtoje Lietuvos Respublikoje", R.  Kl i in a s  -,,Po-
litiniai procesai ir etnine kulttira Pietry6iu Lietuvoje", E.  Pe trovas  -„Lietuvos
tautin6s mazumos ir ju etnin6 kultnra", A.  Motuzas   -,,Etnine kriks6ioni§koji
kulttira atkurtoje Lietuvos Respublikoje", V.  S a t k a u s k i e n 6  - „Etnokulttirin6s
veiklos organizacin6s formos §iandien"  (bendraautor61.  Kr i § 6 i ti n i e n 6 ).

Pos6dzio  ,,Etnine kulttira ir §iuolaikine visuomen6"  prane5ejai:  J.  A.  Krik§ -
topaitis   -,,Etnine savimone dabarties spastuose  :  ar pavyks i§sivaduoti i5 ju?",
P.  Kalniu s   -,,Etni§kumo vieta visuomeneje -etnines kulttiros i§likimo veiks-
nys",I. R.  Merkien6   -,,Lietuviu etnin6s kulttiros raida Seinu kra§te", V.  Vit-
kauskas  -„Tarmiu galutinio nykimo rezultatai", J.  Klimavi6ius   -„Kaip
stabilizuoj asi kalba".

Posedyje  ,,Etnines  kultdros  i§saugojimas``  prane§imus  skaite:  R.  Kulikaus -
kiene  -,,Dailivy.u amatu i§ spalvoto metalo i§takos", R.  Astrauskas   -,,Et-
nines muzikos i§saugojimas : geriausiojo modelio beie§kant", D.  Urbanavi6ie -
ne   -„Folkloro  archyvu problemos ir galimi ju sprendimo btidai",  G.  Zabie-
la   -,,Archeologijos paminklu ivalgymo patirtis ir perspektyvos".

Posedyje  „Etnine  kulttira  ir  ivietimas"  i§klausyti  §ie  prane§imai:  I.   Cepie-
n6s   -„Etnin6s  kulttiros  ugdymo vidurin6je  mokykloje ypatumai",  L.  Klim-
ko s  -,,Etnin6 kultdra auk5tosiose mokyklose", J.  Trinktino   -,,Etnokultriri-
nis auklejimas", A.  ¢esien6s   -,,Etnin6 muzika bendrojo lavinimo mokyklo-
se",  R.   Grumadaites    -,,Folkloras  pamokose  ir  uzklasin6je  veikloje",
A. Kau ki en6 s  -,,Etnines kulttiros d6stymas Klaip6dos universitete" (bendra-
autoris R.  Sliuzinskas).
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Posedyje ,,Etnines kulttiros gaivinimas" prane§inus skait6: V. R i in ku s  -,,Liau-
dies menas : ki6as seniau ir dabar", R. Ap a n av i 6 i u s  -,,Ka gaiviname: lietuviu
etnine muzika ar tik jos varda?", E.  Matulionien6  -,,Pseudotautinis kostiu-
mas``,  S.  Skrodenis   -,,Liaudies  daina:  kelias  ar kryzkele?", A.  Kirda   -
Etnine muzika radijo bangomis".

Pos6dyje  ,,Etnin6s kulttiros perspektyvos" klausyta §iu prane§imu:  E.  Pl i op -
lien6s   -,,Senieji simboliai §iuolaikinese iventese", G.  Kakaro   -,,Etnokos-
mologija -nauja integralios kulttiros aprai§ka Lietuvoje``, L.  Klimko s  -,,Bal-
tu kalendoriaus rekonstrukcijos perspektyvos``, J.  Vai§ktino   -,,Etnozinija -
nauja etnin6s kulttiros §aka", I.  S e I i u k a i t 6 s  - ,,Kra§totyros ekspediciju patirtis
ir perspektyvos".

Baigiamar.i Zodi tar61. R.  M e rk i e n 6 .  Ji pazymejo, kad konferencijoje vyravo
du pozitiriai i etnin? kulttira: etnine kulttira - nekintanti duotyb6, kuria siekiama
i§saugoti, ir nuolat kuriama atsinaujinanti kulttira. R.  Klimas   kalb6jo organiza-
cinio komiteto vardu.

Danguol6  S v i d i n s k a i t 6

PAMINETAS ADOLFAS SAPORA

1996  in.  vasario  13  d.  habil.  dr.  A.  Sapokai  btitu  sukake  90  metu.  Ta  diena
Lietuvos istorijos institute  ivyko i§kilmingas §ios datos minejimas.  Minejima pra-
d6jes prof. V.  M erkys   prisimine, kad iki pat Atgimimo pradzios Lietuvos istori-

V

kams A. Sapoka buvo uzdrausta mineti arba reik6jo min6ti jo darbus vien neigia-
mai. Tik 1988 in. buvo gautas pritarimas i§leisti A. §apokos ,,K6dainiu sutarti", o
veliau -pakartoti ir ,,Lietuvos istorija". Prelegentas pabrez6, kad §iandien istorijos
mokslui  reik6tu  perspausdinti  visus  reik§mingiausius  A.  §apokos  veikalus.  Prof.
A.  Tyl a  apivelge svarbiausius A. Sapokos biografijos ir mokslinio darbo momen-
tus. Dr. Z.  Kiaupa   paliete viena A. Sapokos gyvenimo epizoda -jo stazuotes
Prahoje ir Stokholme bei tu i§vyky istoriografinius rezultatus.  VDU doktorantas
A.  R a g a u s k a s  skait6 prane§ima apie A. Sapokos darbus Vilniaus istorijos klau-
simais, skelbtus daugiausia emigracijoje. Prof. 8.  D u n d u I i s  pasidalijo prisimini-
mais apie prie§kario lietuviu istorikus, o A. Sapokos stin6nas A.  § ap o ka  prisimi-
n6 susitikimus su savo dede.

Min6jimo metu veike A. Sapokos moksliniu darbu paroda.

Darius  Vilimas
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TARPTAUTINE KONFERENCIJA BALTARUSIJOJE

1996  in.  kovo  12-14  d.  Minske  (Baltarusija)  vyko  Etnokosmologijos  centro
„Kryvia"  bei  Baltarusijos  mokslu  akademijos  Istorijos  instituto  surengta  tarptau-
tin6  konferencija  „Baltarusija  transeuropiniu  rysiu  sistemoje  I  ttikstantmetyje".
Archeologai, istorikai, kalbininkai, etnografai, mitologai, menotyrininkai i5 Balta-
rusijos,  Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos perskait6  apie 50 prane-
§imu.  Audrius  Astrauskas   (Vilniaus universitetas) prane§ime  „Vidurio Lietu-
vos pilkapiai", remdamasis daugiausia savo tyrineto Marvel6s  (Kaunas)  kapinyno
radiniais,  apibendrino  duomenis  apie  5ia  laidojimo  paminklu  rdsi  teritorijoje,
kurioje  iki  tol jie  nebuvo  Zinomi.  Aleksiejaus  Luchtano  (Vilniaus  universitetas)

prane§imas  „V  a.  karas  Lietuvoje"  buvo  skirtas  tribriauniu  geleziniu  streliu  ant-
galiu  bei  kitos  su  kariniais  bei  smurtiniais  veiksmais  susijusios  medziagos  inter-
pretacijai,  kuri  liudija  V  a.  buvus  klajokliu  karo  Zygiu  i  dabartin6s  Lietuvos  teri-
torija.  Valdemaras   Sim6nas    (Vilniaus  universitetas)  prane§ime  „Siaur6s  rytu
Lietuva I tbkstantme6io antroje pus6je" aptare 5io laikotarpio laidojimo paminklu
issidestyma,  pateik6  ju  etnine  charakteristika.  Gintautas   Zabiela    (Lietuvos
istorijos institutas)  pirmininkavo vienam i§ pos6dziu bei perskait6 prane5ima „S6-
liai  -  brnk`5niuotosios  keramikos  kultdros  gyventoju  palikuonys".  Jame  i5kelta
hipotez6  apie  5iu  dvieju  kultriru  tarpusavio  sasajas,  apzvelgti  archeologiniai,  isto-
riniai, kalbiniai bei antropologiniai duomenys apie s6lius. Konferencijos pradzioje
buvo pagerbtas mirusiu  ankstesniu konferencijos dalyviu,  tarp ju  ir Zymaus  lietu-
viu  kalbininko Aleksandro Vanago,  atminimas.  I§leistos  konferencijos  tezes,  pra-
ne§imus  numatoma  i§spausdinti  atskiru  leidiniu.

Gintautas  Z a b i e I a

TARPTAUTINE ARCHEOLOGU KONFERENCIJA

1996 in.  balandzio  15-19 d.  Vilniuje,  Lietuvos istorijos institute,  vyko konfe-
rencija  „Lietuvos  ir  Vakaru  Norvegijos  archeologija:  §iandiena  ir  perspektyvos".
Pagrindiniai renginio organizatoriai buvo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos
skyrius ir Bergeno universiteto Istorijos muziejus. Tai bendradarbiavimo sutarties,

pasirasytos tarp Siu instituciju  1994 in., rezultatas. Organizuojant konferencija pri-
sid6jo Lietuvos archeologijos draugija bei Lietuvos nacionalinis muziejus.

Pagrindinis konferencijos tikslas - pasikeisti su kolegomis is Norvegijos infor-
macija apie archeologijos ir su ja susijusiu mokslo §aku laim6jimus ir tyrimu kryptis
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Lietuvoje  bei Norvegijoje.  Dalyvauti renginyje buvo  pakviesti  ne  tik archeologai,
bet ir su jais bendradarbiaujantys kitu mokslo §aku specialistai. Prane§imu proble-
matika nebuvo apibr6Zta, ta6iau i§ anksto susitarta, kad daugiau d6mesio bus ski-
riama  teorinio  pobtidzio  klausimams - tyrimu  metodikai,  archeologijos  mokslo
`§altiniu interpretacijos problemoms, bendradarbiavimo su kitomis mokslo §akomis
aspektams. Nemazai perskaitytu prane5imu buvo apzvalginio pobtidzio ir platesniu
diskusiju nesukel6, ta6iau netrdko ir probleminiu pasisakymu, atspindin6iu §iuolai-
kini pozitiri i mokslo problemas. Konferencijoje dalyvavo daug Zinomu savo sritics
specialistu ir i5 Norvegijos, ir i§ Lietuvos, taip pat nemazas btirys jaunesnes kartos
mokslininku.

Mokslin?  konferencijos  dali prad6jo  Bergeno universiteto profesorius  Sveinas
I n d r e I i d a s   prane§imu „Norvegijos archeologija: praeitis ir §iandiena". Jis trum-

pai apzvelg6 archeologijos mokslo raida nuo XIX a. vidui.io iki §iu dienu, taip pat
supazindino su 5iu dienu Norvegijos institucijomis, besirripinan6iomis archeologijos

paminklu  apsauga,  archeologiniais tyrimais,  archeologijos studiju  organizavimu  ir
vykdymu.  Kitame prane§ime  „Bergeno muziejus.  Pristatymas"  prof.  S.  In d reli -
d a s  supazindino su Bergeno muziejaus istorija, dabartine strukttira ir funkcijomis.
Jis ypa6 akcentavo ivairiu mokslo sri6iu mokslininku,  dirban6iu muziejaus padali-
niuose, bendradarbiavima, atliekant bendrus moksliniu tyrimu projektus. Lietuvos
archeologijos mokslo raida ir dabartine situacija apivelg6 Lietuvos istorijos institu-
to  Archeologijos  skyriaus  archeologas  Romas  J arockis ,  perskait?s  prane§imc|
„Lietuvos archeologija praeityje ir 5iandien".

Dauguma moksliniu prane§imu buvo skirta akmens amziaus tyrin6jimams. Ber-

geno universiteto Istorijos muziejaus archeologai atsiveze idomiu darbu, apr6pian-
6iu pa6ius ivairiausius 5io laikotarpio tyrimu aspektus. Dr. Asle Bruenas  01 s e n a s

prane5ime „Vakaru Norvegija ir Lietuva neolite: dvieju „periferiju" neolitinc`je Eu-
ropoje palyginimas"  sugretino neolito paminklu Lietuvoje ir Norvegijos virvelin6s
keramikos kulttira ekspansijos laikotarpiu, padym6damas vietiniu kulttiru reik§m?.
Jaunas mokslininkas Mortenas  R a in s t a d a s  perskait6 diskusini prane§ima „Kul-
ttiriniai ir teritoriniai regionai Vakaru Norvegijos neolite: §iandienos ar praeities da-
riniai?" Jis teig6, kad nustatant ribas tarp skirtingu Norvegijos neolito kulttirinii! re-

gionu daznai buvo remtasi „patogiais" argumentais bei empiriniais duomenimis, to-
d6l tos ribos galbtit sukurtos dirbtinai. Trondas RIungsethas  L¢ d a e n a s   studijoje
„Mezolitiniu akmens kirviu paplitimo interpretacija viename Vakaru Norvegijos re-
gione" pateik6 pavyzdi, kaip gali btiti interpretuojamas atsitiktiniu radiniu papliti-
mas atskirame regione. Elizabeth  Wa rr e n  prane§ime ,,Dideliu paminklu su storu
kulttiriniu sluoksniu interpretacija: pavyzdys i§ Vakaru Norvegijos v6lyvojo mezoli-
to" apivelg6 interpretacijos problemas, kylan6ias tyrinejant daugiasluoksnius pamin-
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klus. Savo pasisakyma ji iliustravo pavyzdziais i§ Kotedalen akmens amziaus gyven-
vietes, kurioje atlikti vieni didiiausiu ir kompleksi§kiausiu archeologiniu tyrimu Va-
karu Norvegijoje.  Davidas  Simpsonas   prane§ime  ,,Skaldytiniu rekonstravimas
kaip metodas. Apivalga" papasakojo apie iki §iol Lietuvoje dar netaikyta titnago skal-
dytiniu atktirimo metoda ir jo potencialias galimybes, tiriant akmens irankiu gamy-
bos technologija bei kitus akmens amziaus archeologijos klausimus.

Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas dr. Vygandas  Ju o dag a lvi s   sa-
vo  prane§ime  apibtidino  programa  ,,A]rmens  amzius  Pietu  Lietuvoje",  vykdoma
kartu su Lietuvos geologijos institutu. Jis padymejo, kad bendradarbiaujant su ko-
legomis i§ Norvegijos, archeologiniuose kasin6jimuose pradeta taikyti nauja fiksa-
vimo  sistema,  §iandien pla6iai naudojama Skandinavijos  §alyse.  Lietuvos  istorijos
instituto archeologe habil. dr. Rimute R i in a n t i e n 6  prane§ime ,,Tyrinejimai Sven-
tosios paminkluose 1986-1995 metais`` supazindino su §io unikalaus Lietuvos pa-

jtirio paminklo mediiaga ir jos svarba, sprendiiant apie neolitin6s visuomenes rna-
terialin?  kulttira  bei  tikio  sankloda.  Lietuvos  kulttiros  paveldo  Mokslinio  centro
bendradarbis dr. Algirdas  Girininkas ,  remdamasis Kretuono ezero akmens ir
Zalvario  amziu  paminklu  daugiame6iu  tyrimu  rezultatais,  prane§ime  ,,Akmens  ir
Zalvario amziu gyvenvietes Kretuono apyezereje" i§rei§k6 savo pozitiri i etnokultti-
rin? raida Lietuvoje. Lietuvos istorijos instituto archeologas Dziugas  B raz ai t i s

prane§ime  ,,Papi§kiu  IV gyvenvietes medziagos  analize  naudojant kompiuterines
duomenu bazes" pateike pavyzdiiu, kaip archeologiniu tyrimu i§vadas galima pa-
gristi statistiniais skai6iavimais.

Gelezies amzius Norvegijoje labiausiai asocijuojasi su vikingais ir ju palikimu:
unikaliais,  pasaulini  garsa  pelniusiais  radiniais.  §iai  temai  buvo  skirtas  Bergeno
muziejaus archeologes Sigrid  K al a n d   prane§imas ,,Vikingu laikotarpis Norvegi-

joje. Apzvalga". Bergeno istorijos muziejaus archeolog6 Bergljot  S olb e rg  skait6
prane§ima ,,Norvegijos apgyvendinimas ir visuomenes socialine strukttira tautu kraus-
tymosi laikotarpiu (400-550 in.)". Ji teige, kad remiantis I ttikstantme6io vidurio
gyvenvie6iu  archeologiniais  duomenimis  ir to  meto  laidojimo paminklais,  galima
nustatyti politinius ir ekonominius centrus, gyvavusius mazdaug iki VI a. vidurio.
Archeologas Saerenas  D i i n h o f a s  savo studijoje ,,200 metu archeologiniams Zval-

gymams" nagrin6jo, kaip kito archeologijos §altiniu baze per visa ju kaupimo laiko-
tarp! viename Siaures Danijos regione. Jis akivaizdziai parod6, kad §altiniu kaupi-
mas yra lemiamas ivairiu ir praeities, ir §iandienos veiksniu, o tai savo ruoztu turi
itakos archeologiniu tyrimu rezultatams.

Net trys Lietuvos mokslininkai pasakojo apie atskiru gelezies amziaus pamin-
klu kasin6jimus. Dail6s muziejaus archeologe Audron6  B liuj i en 6   supazindino
su  Uzpelkiu  kapinyno  tyrin6jimais,  Lietuvos  nacionalinio  muziejaus  archeologas
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Valdas  S t e p o n a i t i s  pasakojo apie III-V a. BaREiu gyvenviete, o Lietuvos isto-
rijos instituto bendradarbis dr. Vytautas  K a z a k e v i 6 i u s  supazindino su a§tut`ne-
riu  metu  kasin6jimu  rezultatais  V-VI  a.  Kalni§kiu  kapinyne.  Lietuvos  istorijos
instituto  archeologas AIgirdas  Varnas   prane§ime  „Kapai  su Zirgais  Lietuvoje"
kalbejo apie 5i laidojimo paproti per visa jo gyvavimo laikotarpi nuo seniausiu laiky
iki XIV  amziaus.  Dr.  Gintautas  Zabiela   pasidalijo patirtimi apie netradiciniu
archeologiniu tyrimu metodu - aerofotografijos, metalo detektoriaus ir biolokaci-
jos - taikyma. Jis pabr6Z6, kad naudojant §iuos metodus galima gauti reik§mingu
Ziniu apie praeiti ir beveik nepadaryti Zalos archeologijos paminklams.

Isklausius archeologu prane§imus, i§ry§k6jo kiek skirtingas Lietuvos ir Norve-

gijos mokslininku pozitiris i pati archeologijos moksla.  Lietuvos  archeologai tyri-
mu  duomenis  dazniausiai  steng6si  pateikti  tarn  tikroje  istorineje  plotmeje,  tuo
tarpu  norvegai  labiau  links  kelti  siauras,  neretai  specifines  problemas  ir  ie§koti
nauju keliu §ioms problemoms spr?sti. Toks pozitiris apskritai btidingas §iandienei
Vakaru Europos archeologijai, tod6l sve6iu prane5imai buvo i§klausyti su dideliu
susidomejimu.  Gaila, kad tarp klausytoju buvo mazai akademinio jaunimo; tikrai
buvo  ko  pasimokyti.

Kaip jau mineta,  be  archeologu,  konferencijoje  dalyvavo  ir kitu mokslo  §aky
specialistai. Apie  Bergeno istorijos muziejaus  Restauracijos  skyriaus  organizacija
ir  funkcijas  kalb6jo  5io  padalinio vadovas  Per-Inge  Kvamas ,  savo  pasakojima

pagyvindamas  humoro  nestokojan6iomis  pastabomis.  Jis  trumpai  supazindino  su
eksponatu konservavimo ir restauravimo metodais, tarn tikslui turima iranga. Lie-
tuvos restauratoriu laim6jimus pristat6 P. Gudyno restauravimo centro Archeologi-
jos  skyriaus  ved6ja  dr.  Laima  Vedrickien6,    kartu  pamin6dama  ir  kylan6ias
problemas.  Ji pasidziauge,  kad Vilniaus  universitete  prad6ti rengti profesionaltis
archeologai restauratoriai.

Glaudus  bendradarbiavimas  taap  Lietuvos  ir Norvegijos  paleobotaniky  prasi-
d6jo  kur kas  anks6iau  nei  tarp  archeologu,  daugiausia Bergeno  universiteto  ins-
tituto prof. Dagfinno  M o e  d6ka. Sis Europoje garsus mokslininkas vienas pirmu.u
i§kel6  minti,  kad Ziedadulkiu  santykio  kitimai  diagramose  gali  btiti  tiesiogiai  su-
sij?  ne  tik  su  klimato  kaita,  bet  ir  atspind6ti  Zmogaus  veiklos  poveiki  aplinkai.
Savo  ilgame6io  bendradarbiavimo  su  archeologais  patirti jis  apzvelge  prane§ime
Gamtos mokslu  metodu  taikymas  aplinkos  tyrimams:  keletas  pavyzdziu  i§  tarp-

disciplininiu projektu. Trumpa apivalga". Bergeno universiteto Botanikos instituto
bendradarb6 Kari Loe  Hj elle   tyrinejo,  kaip Ziedadulkiu  meginiuose  atsispindi
§iuolaikin6 Zmogaus veikla. Prane§ime ,,Siuolaikiniu Ziedadulkiu m6giniu naudoji-
mas interpretuojant kulttirine veikla Ziedadulkiu diagramose" ji kalb6jo, kaip tyri-
mu rezultatai gali briti pritaikyti praeities studijoms.
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Vilniaus  universiteto  Geologijos  fakulteto  prof.  Meilut6  Kabailien6    pra-
ne§ime  „Paleobotaniniai tyrin6jimai Lietuvoje,  rekonstruojant Zmogaus gyvenimo
aplinka ir ekonomines veiklos pobtidi", remdamasi naujausiais duomenimis i5 pa-

jtirio ir pietu  Lietuvos, parod6, kaip §ios problemos sprendziamos Lietuvoje, nau-
dojant  Ziedadulkiu  ir  diatom6ju  analiziu  duomenis.  Jauna  Vilniaus  universiteto
Geologijos  fakulteto  mokslinink6  Migl6  Stan6ikait6,    kuri,  beje,  stazavosi  ir
Bergeno universitete,  skait6 prane§ima  „Zmogaus veiklos p6dsakai Birzulio  eze-
ro  Ziedadulkiu  diagramose".  Analizuodama Ziedadulkiu  diagramas, ji  bands  re-
konstruoti  praeities  Zmoniu  gyvenimo  aplinka  §iame  archeologiniu  radiniu  tur-
tingame  regione.

Bergeno universiteto Zoologijos instituto paleozoolog6  dr.  Anne Karin  Hu f-
thammer   pasakojo apie min6toje Kotedalen  akmens amziaus gyvenviet6je ras-
tu  pauk§6iu  ir Zuvu  kaulu  tyrimus.  Mokslinink6  pabr6Z6,  kad  rti§in6  kaulu  sud6-
tis atspindi ne tik senoves gyventoju mitybos raciona;  kai kurios pauk56iu ir Zuvu
rTisys  gali  padeti  spresti  apie  gyvenviet6s  sezoni§kuma.  Buvo  atkreiptas  d6mesys,
kad  nepanaudojus  tyrimui  pa6iu  smulkiausiu  kauliuku  galima  gauti  iskreiptc|  rd-
§in6s  sudeties  vaizda.  Sis  prane§imas  skambejo  ypa6  aktualiai,  kadangi  kol  kas

pana§ris  tyrimai  Lietuvoje  neatliekami.  Paleozoologas  dr.  Linas  Daugnora    i§
Lietuvos  veterinarijos  akademijos  perskait6  prane§ima  „Ekonomin6  raida  baltu
Zem6se  neolite  ir  Zalvario  amziuje".  Remdamasis  paleosteologiniu  tyrimu  duo-
menimis,  jis  akcentavo  ekonomin6s  raidos  skirtumus  Rytu  ir  Vakaru  Lietuvoje,
teigdamas,  kad  vakarineje  dalyje  per6jimas  prie  intensyvaus  Zemes  dkio  ivyko
kur  kas  anks6iau.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto antropologu darbai jau seniai yra pel-
n?  tarptautini  pripazinima.  Apie  naujausius  laimejimus  kalbejo  antropologas  dr.
Rimantas  Jankauskas    prane§ime  „Zmogaus  skeleto  palaiku  i§  archeologijos

paminklu  tyrimai:  galimyb6s  ir ribos".  Jis  apivelg6 visa spektra moksliniu  tyrimu
metodu,  kurie  §iandien  taikomi  medicinin6je  antropologijoje  Lietuvoje,  taip  pat
supazindino  su  kai  kuriais  idomesniais  paskutiniu  metu  tyrimu  rezultatais.

Keturias konferencijos dienas buvo skaitomi prane§imai. Dvi dienos - skirtos
ekskursijoms.  Sve6iai  i§  Norvegijos  buvo  supazindinti  su  Vilniaus  senamies6iu,
Zemutin6s  pilies  kasin6jimais.  Jie  aplank6  Vilniaus  apylinkiu  archeologijos  pa-
minklus.  Sios  isvykos  metu  apie  Senuju  Traku  piliaviet6s  tyrimus  pasakojo  Vil-
niaus universiteto archeologas dr. Albinas  Ku n c e v i 6 i u s .  Archeologiniu pamin-
klu kompleksa Kernav6je apibddino Vilniaus universiteto doc. dr. Aleksiejus  L u c h -
t an a s .   Konferencijos metu vyko ir daug neformaliu susitikimu, kuriu metu buvo
diskutuojamos pa6ios  ivairiausios  mokslin6s problemos,  aptariamos  tolesnio  ben-
dradarbiavimo galimybes.
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Konferencijos dalyviai vieningai pripazino, kad renginys buvo visapusi5kai nau-
dingas ir isrei§k6 vilti, kad bendradarbiavimas tarp dvieju §aliu mokslininku t?sis ir
taps dar glaudesnis. Buvo nutarta neapsiriboti vien tik mokslines informacijos kei-
timusi, bet ir ie§koti galimybiu atlikti bendras moksliniu tyrimu programas.

`                                                                                              Dziugas  Brazaitis

KONFERENCIJA JUOZO URI}SIO 100-MECIUI

1996 in. geguz6s 17 d. Lietuvos istorijos institute ivyko konferencija Juozo Urb-
§io  100-me6iui:  „Lietuvos uzsienio politikos problemos  1918-1940 metais".

Prane§imus  skait6:  habil.  dr.  Regina  Zepkait6    (LII)  -„Atsiminimai  apie
Juoza Urb3i"; prof. dr. Aldona  G a i g a I a i t 6  (VPU) -„Juozas Purickis -Lietu-
vos uzsienio reikalu ministras 1920-1921 in."; doc. dr. Zenonas  Butkus   (VU) -

Pirmasis  sovietu  pasiuntinys  Lietuvoje  Akselrodas:  diplomatines veiklos  pusme-
tis"; dr. ¢eslovas  L a u r i n av i 6 i u s  (LII) -„Baltijos klauzul61921 in. -kas tai?

(1§ pacifikacijos paiesky tarp-ukario Europoje istorijos)"; doc.  dr.  Liudas  Tru s k a
(VU) -  „Antanas Smetona  apie  Lietuvos uzsienio politikos  orientyrus";  dr.  Ri-
mantas  M iknys  (LII) -,,Mykolo R6merio ind6lis, sprendiiant Klaip6dos klausi-
ma Hagos teisme 1931 in."; dr. Gediminas  Rudis   (LII) -„Juozo Urb§io vaidmuo
Lietuvos  derybose  su  SSRS  1939 in.  rudeni";  doc.  dr. Juozas  Skirius    (VPU) -
„JAV  poziriris  i  Lietuvos  pad6ti  po  1939  in.  spalio  10  d.  sutarties  su  SSRS";  dr.
Algimantas  K a s p e r av i 6 i u s   (LII) -,,Baltarusiu korta Sovietu diplomatiniame
Zaidime  su  Lietuva  1920-1930 in.";  dr.  Raimundas  Lopata    (LII,  TSPMI)  -
„Lietuvos uzsienio politikos elito charakteristika".

Diskusijose dalyvavo:  doc.  dr. L. Truska, A. Terleckas, V. Andriukaitis, R. Mork-
v6nas,  doc.  dr.  A.  Kulakauskas,  Vita  Urb§yt6.  Konferencijos  metu veik6  paroda
apie Juozo Urb§io gyvenima.

Cl,eslovas  L a u r i n a v i 6 i u s

KONFERENCIJA „ARCHEOLOGINIAI TYRINEJIMAI LIETOvOJE
1994 IR 1995 METAIS"

1996 05 21  ivyko Lietuvos istorijos instituto ir Lietuvos archeologijos draugijos
organizuota konferencija  ,,Archeologiniai tyrin6jimai  Lietuvoje  1994  ir  1995  me-
tais".  Dalyvavo  10 pranes6ju.
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A.  G i r i n i n k a s  prane§ime ,,Brik5niuotosios keramikos kilmes klausimu", rem-
damasis Kretuono ir Re5kutenu archeologiniu paminklu kompleksu naujausiu tyri-
n6jimu duomenimis, argumentavo brtik§niuotosios keramikos kulttiros vietines kil-
mes ir raidos §iose vietovese teorija. G.  Zab i e l a  (tema -,,Dovainoniu piliakalnio
tyrin6jimai") aptare gridvan6io i Kauno marias piliakalnio ir aplinkos kasinejimu
rezultatus. Apie Marveles kapinyno tyrinejimus - ,,Marveles archeologinei ekspe-
dicijai - 5 metai" prane§imus skait6 3 tyrin6tojai. A.  A s t r a u s k a s ,  M. 8 e r t a -
§ius,  A.  Bartkus   auditorijai referavo apie §i paminkla palikusiu gyventoju lai-
dojimo papro6iu kaita, santykius su kitais kra§tais, demografija, antropologija ir t.t.
L.  Vaitkunskiene   prane§ime  „D6l sidabriniu papuo5alu simbolikos"  pateik6
savita antkakl6s reik§m6s kitimo Zemai6iu Zemese interpretacija.  G.  Velius   in-
formavo apie XIII a.-XIV a. kapinyno Kernav6je kasinejimu rezultatus - ,,Ker-
naves-Kriveiki§kiu kapinyno tyrin6jimai 1994 ir 1995 metais". A.  Ku n c e v i 6 i u s ,
skait?s prane§ima „Senviu Traku piliavietes ir gyvenvietes tyrinejimai", klausytojus
supazindino su ikonografine medziaga, pilies irengimo, jos architekttiros ypatumais
bei §alia egzistavusios trumpalaik6s gyvenvietes kasinejimu rezultatais. D.  Lu c h -
t aniene   prane§ime  „Tyrinejimai Prezidenttiros teritorijoje  1995 metais"  aptare
kasinejimus, kuriu metu gauta duomenu apie neolito laikus siekian6ius gyvenimo

pedsakus, ypa6 intensyvius XV-XVII a., kuomet §i vieta buvo apgyvendinta ama-
tininku, tarnavusiu vyskupu poreikiams. Z. Baubonis perskait6 informacini prane-
5ima „Archeologiniu tyrimu leidimu i§davimo tvarka".

Konferencija buvo baigta Lietuvos archeologijos draugijos pirmininko A.  Ku n -
cevi6iaus    1995  in.  draugijos  veiklos  ataskaita.

chdra   Simni5kyte

KONFERENCIJA ,,LIETUVOS DVARU KULTORA"

Si  Lietuvos  dailes  istoriku  draugijos  organizuota  konferencija  ivyko  1996  in.
geguz6s  23-26  d.  Vilniaus  dailes  akademijoje.  Tai  pirmasis  1995  in.  isikerusios
draugijos  renginys.

Prane§imus joje skait6:  dr. Aiste  Paliu§yte   -,,Daile Birzu Radvilu dvare
XVII  a.  pirmoje  pus6je",  Mindaugas  Paknys    -  „K.  Z.  Paco  dvaro  rylys  su
Pazaislio bazny6ios statybos meistrais", dr. Grazina  M a r t i n a i t i e n e  - „Kontu-
5ines juostos LDK``, dr. Vytautas  Levandauskas   -,,Lietuvos dvarai klasiciz-

rl

mo ir romantizmo sandnroje", Kestutis  Labanauskas  -„Zymiausiu Lietuvos
parky §imtmetis:  Eduardo Andre ktiryba Lietuvoje", Dale  Puodziukien6   -
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Ponu namas - bajorijos gyvenimo bddo ir materialines kulttiros atspindys", AI-
dona  Snitkuvien6  -,,Grafai Ti§kevi6iai ir Raudondvaris", Egle  Luko§evi-
6itite  -,,Vaitku5kio  rdmai grafu  Kosakausky  fotografijoje``,  Vidmantas  Jam -
kauskas    -  „Juozapas  Antanas  Kosakauskas  ir jo  kolekcija",  dr.  Aleksandra
A I e k s a n d r a v i 6 i a t 6  - ,,Paezeriu dvaras: sentimentaliojo klasicizmo ivaizdiiai",
prof. dr. Vytenis  Rimkus   -,,Smulkiu.u Lietuvos dvareliu klausimu``, dr.  Rfita
Janonien6   -„Dtik§to dvaras -XIX a. kasdienio gyvenimo rekonstrukcijos
bandymas", Rasa  Janonyte  -,,Dvaru kulttiros irimo aprai§kos XIX a. vidurio
periodikoje", Laima  Ki aule ikyte   -„Lietuvos dvaru muzikos kulttira tautinio
atgimimo i§vakarese".

Prane§imus perskait6 ir §e§i sve6iai i§ Lenkijos, atstovav? Lenkijos mokslu aka-
demijos  Memo  institutui ir Lenkijos  dail6s istoriky  draugijai:  prof.  dr.  Tadeuszas
J a r o s z e w s k i s  -„Dvarininko sodyba Lenkijoje nuo XVIII a. pab. iki 1914 in.",
dr. Marianas  S oltys i akas  -,,Dvaro sodas ir parkas kaip Arkadija, arba rojus",
dr. Jerzys  Baranowskis   -,,Dvaras -tradiciju ir istoriniu atsiminimu vieta",
Piotras  Jamskis   -,,Zemloslavlio dvaras kaip §16ktu dailes mecenato pavyzdys
XIX-XX a. sandtiroje", dr. Marta  Le§niakowska  -,,Juzefo Piisudskio Zu-
lovas -vietos metafizika arba mintys apie mi§ko sutvarkyma" bei Jolanta  Ku -
ch arska   -,,Vilniaus ir Naugarduko apylinkiu dvarai Jano Bulhako ktiryboje".

Geguz6s 25-26 d. konferencijos dalyviai keliavo po Lietuva, aplanke Auk§tai-
tijos  ir  Zemaitijos  dvarus.

Rtita J a n o n i e n 6

PAMINETOS IGN0 KONCIAUS 110-OSIOS GIMIM0 METINES

1996 in. rugs6jo 10 d. Kauno technologijos ir vytauto Didiiojo universitetai orga-
nizavo konferencija VDU profesoriaus Igno Kon6iaus 110-osioms gimino metin6ms
pamin6ti. Jos data mazdaug sutapo su I. Kon6iaus ir jo sdnu Liudo ir vytauto palaiky
umose  pervezimu  i§  Cikagos  i gimtay.i kra§ta.  Rugsejo  7  d.  palaikai buvo  pagerbti
Vilniuje, §v. Jonu baznysios buvIsioje zakristijoje, o rugs6jo 8 d. palaidoti Rasp kapi--
n6se,  1946 in. mirusios profesoriaus Zmonos Marijos kape.

Dalyvaujant gausiam susirinkusi".u btiriui, Kaune, prie Karo ligonin6s g. namo
Nr. 7, buvo atidengta atminimo lenta. Cia kalb6jo KTU rektorius prof. habil. dr.
Kestutis Kri§6itinas, dr.  AIgirdas Kon5ius,  doc.  Jadvyga Dobrovolskaite-Tiknien6.
Lenta atideng6 prof. I. Kon5iaus provaikaitis Ignas Kon6ius. Rusvo granito plok§-
teje i§kalta:
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SIAME NAME /  1929-1944  M.  GYVENO / VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETO / PROFE-

SORIUS,  ZYMUS / FIZIKAS, / KRA§TOTYRININKAS, / VISUOMENES VEIKEJAS, / CERVENES TREM-

TINys  /  IGNAS  KONCIUS.  /  MIRE  1975   M.  /  PUINAME  (JAV)

KTU Elektronikos rtimuose konferencija izanginiu Zodziu pradejo prorektorius
doc.  Petras Bar§auskas, pirmininkavo doc.  dr. Albinas Tamasauskas.

Prane§imus skait6: dr. Eg16  Makaribnien6   (Fizikos in-tas) -„Ignas Kon-
6ius -vienas  Nepriklausomos  Lietuvos  fizikos  pradininku",  dr.  AIgirdas  Kon -
6ius    -„Atsiminimai  apie  t6va",  dr.  Angels  Kaulakien6    (Lietuviu  kalbos
in-tas) - „1. Kon6ius -pirmojo fizikos terminu Zodyno autorius", prof. habil. dr.
Vacys  Milius   (Lietuvos istorijos in-tas) -„1. Kon6ius -etnines kultfiros tyri-
n6tojas", doc. dr. Albinas  Ta in a S a u s k a s  (Kauno technologijos un-tas) -„Kau-
no universiteto likvidavimas  1940-1950 metais".

Savo prisiminimus  apie  I.  Kon6iu papasakojo bei remdamiesi §altiniu  duome-
nimis kalb6jo prof. Vytautas Ilgtinas, doc. Marijonas Marti§ius, dr. Julius Salkaus-
kas.  Baigiamzu.i  Zodi  tare  doc.  dr.  A.  Tama§auskas; jam  uZ  konferencijos  organi-
zavima  padekojo  dr.  A.  Kon6ius.  Po  konferencijos  pabendrauta  prie  kavos  ir
uzkandziu.  VTU bibliotekoje  ir Vilniaus  universitete  buvo  organizuotos  parodos
apie  I.  Kon6iu.

Vaeys  M i I i u s

PIRMOSIOS LIETUVISKOS KNYGOS JUBILIEJAUS MINEJIMAS
VOKIETIJOJE

1997  in.  sausi  sukanka  450  metu,  kai  Karaliau6iaus  (K6nigsberg)  universi-
teto  studentas  Zemaitis  Martynas  Mazvydas  para§6  „Katekizma".  Pirmoji  lie-
tuviska  knyga  buvo  i§spausdinta  Mazosios  Lietuvos  kulttiros  centre  Karaliau-
6iuje,  Hanso  Weinreicho  spaustuv6je  Prtisijos  hercogo  Albrechto  Brandenbur-

gie6io  le§omis.
Tarptautin6  mokslin6  konferencija  ivyko  1996  in.  birzelio  13-17  d.  Baltijos

akademijoje (Ostsee-Akademie; vadovas dr. Dietmaras Albrechtas) Travemiund6je,

prie Liubeko.  Dalis jos vyko Vitenberge, kurio universitete XVI  a.  studijavo mti-
su literattiros kerejai,  Reformacijos ideju skleid6jai:  didzialietuviai Abraomas Kul-
vietis,  Stanislovas  Rapolionis,  Jurgis  Zablockis,  Merkelis  Giedraitis,  mazalietuvis
Jonas Bretktinas ir kiti. XVI a.  pradzioje Vitenbergo universiteto d6stytojas Mar-

tynas Liuteris prad6jo Reformacijos say.tidi, kurio d6ka Mazojoje ir Didziojoje Lie-
tuvoje  atsirado prdsu ir lietuviu  ra§tija,  6m6 pl6totis tautin6s kulttiros.
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Konferencijai vadovavo §io jubiliejinio renginio organizatoriai - Baltijos aka-
demijos  studiju vadovas Burkhardas  Ollechas   ir Pirmosios  lietuvi§kos knygos
450-ties metu sukakties valstybines komisijos sekretorius prof. Domas  Kau n a s .
Dalyvius i§ Vokietijos (tarp ju buvo ir i§eiviu i§ Mazosios Li6tuvos dalies - Klai-

pedos kra§to), Lietuvos (apie 40 Zmoniu i5 RIaip6dos, Vilniaus), Lenkijos pasvei-
kino min6tos Valstybin6s komisijos pirmininko pavaduotojas prof. Bronius Genze-
lis, 8.  0llechas ir D. Kaunas. I konferencija buvo kviesti ir pagrindin6s Mazosios
Lietuvos dalies - Kaliningrado srities, arba Karaliau6iaus kra§to, - atstovai, bet
jie neatvyko. Prane§imus, pasisakymus diskusijose i§ vokie6iu, lenky i lietuviu kalbq
ir atvirk§6iai sinchroni§kai vert6 Vilniaus universiteto destytojai Irena Tumavi6itit6
ir Antanas Zamackas.

Pagrindini prane§ima  ,,Martynas  Mazvydas ir pirmoji lietuvi§ka knyga"  skaite

prof.  D.  Kaunas.   Dr.  Inge  Luk§aite   skaite referata ,,Reformacijos reik§me
lietuviu kultrirai ir ra§tijai``, prof. Zigmas  Zinkevi6ius   -,,Nuo Martyno Maz-
vydo iki Kristijono Donelai6io.  Biblija ir religine literatnra kaip lietuviu poezijos
pagrindas", dr. AIgirdas  M a t u I e v i 6 i u s  - ,,Karaliau6iaus universiteto studentai
i§ Mazosios ir Didziosios Lietuvos XVI a.-XIX a. I pus6je``. Vilniuje gimes ir po
karo 015tine gyvenantis prof. Mieczyslawas J a c k i e w i c z i u s  skaite referata tema
Lenky  itaka  Martynui  Mazvydui  ir kitiems  XVI-XVII  a.  1ietuviu  autoriams",

vokie6iai:  dr.  Friedemannas  Kltige   -,,400 metu  lietuvi§kai  Biblijai:  Johanno
Bretk6s (Jono Bretrfuno) gyvenimas" ir Hales universiteto dr. Gertruda  B en s e   -
"Hales pietistu poveikis prisu-lietuviu ra§tijai XVIII amziuje" (prane§imas skai-

tytas Vitenbergo evangeliky kunigu seminarijoje, buvusiame universiteto pastate;
beje, G. Bense Vitenbergo senamiestyje surado gatw?, kurioje XVI a. gyven?s stu-
dentas  S.  Rapolionis).  Prof.  8.  Genzelio   tema -,,Martyno  Mazvydo  knygu
reiksme lietuviu kulttirai ir pasaulezitirai", klaipedi§kiu dr. Jurgio  M al i § a u s ko   -
Mazoji Lietuva vokie6iu etnografijoje ir literattiroje", dr. Dalios  Ki s e I i ti n a i -

t6s   -apie  RIaip6doje rengiama nauja  evangeliky giesmyna, jos  ir dr.  Alberto
Ju 5ko s   0.is nedalyvavo) -apie lietuvininky gyvenima praeityje ir dabar. Mazo-
sios Lietuvos fotometra§tininkas Bemardas  Al e kn avi 6iu s   sureng6 turininga pla-
6ia fotoparoda apie mazlietuviu ra§ytojos Ievos Simonaityt6s gyvenina ir hiryba. Lie-
tuvos nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos darbuotoja Rasa  Bti dvytyt e   pa-
teik6 statistiniu duomenu apie vokiskas knygas bibliotekoje nuo XVII a. vidurio iki
dabarties. Jonas K a i r e v i 6 i u s  i§ Kauno papasakojo apie lietuviu liuteronu Bazny6ia
Lietuvoje §iandien. Lutzas  Wen au   i5 Lilientalio, Tolminkiemio kunigo, poeto Kris-
tijono Donelai6io t6vo brolio at§akos palikuonis, kurio senele August6 Donelaityt6

(1864-1941) gyveno t6vu kra§te Mazojoje Lietuvoje, parod6 skaidriu apie XVIII a.
K. Donelai6io bei v6lesniu laiku ir §iu dienu Tolminkiemi, Lazdyn6lius.
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Diskusijose  aktyviai  dalyvavo  Getingeno  universiteto  bibliotekos  darbuotojas,
lietuviu  ir  Lietuvos  patriotas,  kulttiros  istorikas  Arthuras  Hermannas,  Klaip6dos
universiteto Evangeli]qu teologijos katedros ved6jas prof.  Helmutas Arna§ius;  kal-
b6jo  ir  klaip6di§k6,  lietuvininku  bendrijos  „Mazoji  Lietuva"  seimelio  nar6  Rtita
Ma6itinien6  (garsaus  veik6jo  Dovo  Zauniaus  giminait6)  ir  Rtita  Paplauskiene,
Vokietijoje  gyvenantys,  bet  lietuvi§kai  nepamir§e  senoliai  i§  Klaip6dos  kra5to  -
mazlietuvis  Martynas  Tydeckas  (g.  1925  in.)  ir  vokietis  Erichas  Kussau  (g.  1911
in.),  Helmutas  Auschra,  kurio  prot6viai  ir  tevai  bent  nuo  XVIII  a.  pradzios  iki
1945  in.  gyveno  Tilzes-Ragain6s  apylink6se.

Algirdas  M a t u I e v i 6 i u s

TARPTAUTINE KONFERENCIJA „TAUTOS TREMTIS"

1996 in.  birzelio  14  d.,  kuomet visoje  Lietuvoje valstybines v6liavos  buvo  per-
ri5tos juodais kaspinais, Lietuvos istorijos institute vyko tarptautin6 moksline kon-
ferencija,  kurioje  dalyvavo  ir Jakutijos  mokslininkai,  tiriantys  sovietme6iu vykdy-
tus  Lietuvos  gyventoju  tremimus,  kiti  sve6iai  i§  atsiauraus  kra§to.

Laptevu jtiros  tremtiniu  brolijos  ,,Laptevie6iai"  (pirmininkas  Jonas  Markaus-
kas) inicijuota konferencija muzikiniu kdriniu prad6jo meno saviveiklininkai jaku-
tai. Veliau izanginiais prane§imais saleje i susirinkusius kreipesi savo vaikyst? prie
Laptevu jtiros  praleid?s  dabartinis  Lietuvos  §vietimo  ir  mokslo  viceministras  dr.
Jonas  Puodzius   ir Jakutsko lietuviu bendrijos pirminink6 Regina  Trofimen-
ko,   gimusi  prie  Laptevu jtiros lietuviu §eimoje.

Lietuvos istorijos instituto istorikai dr. Arvydas  Anus auskas   (,,Lietuvos gy-
ventoju sovietinis genocidas  1940-1958 in.") ir dr. Eugenijus  Grunskis   („Lie-
tuvos gyventoju tr6mimu  organizavimas")  savo prane§imuose  apibtidino Lietuvos

gyventoju  tr6mimus,  ju  vykdymo  mechanizma,  kraupia  statistika.  Apie  tr6mimu
vykdytojus kalb6jo dr. Liudas  Truska   („NKGB-NKVD -Lietuvos gyventoju
tr6mimo vykdytojai"). Birut6  8 u r a u s k a i t e  prane5ime ,,Patikslinti duomenys apie
suimtuosius ir i§tremtuosius 1940-1941 in." klausytojams pateike naujausius Rep-
resiji! tyrimo centro duomenis apie prie§kario tremtinius, kuriu dauguma ir atsidd-
r6 prie Laptevu jtiros. Ziauriausio tremimo, kokiu vadinamas 1941 in. birzelio tr6-
mimas,  tremtiniu lai§kus J.  Paleckiui analizavo dr.  Juozas  Banionis    („Pirmuju
tremtiniu lai5kai kaip istorijos §altinis"). Apie Jakutijoje  atsidtirusius lietuvius pa-
sakojo Jakutsko universiteto doc. Semionas  Goroch ovas   („Lietuvos tremtiniai
Jakutijos §iaur6je karo metais") ir aspirants Dosildana  S ivceva   („Apie lietuviu
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deportacijci i Jakutija"). Kaunietis AIgis  M a rkti n a s   perskait6 prane§ima „Lietu-
vos kariuomen6s kai.ininkai Sverdlovsko srities lageriuose".

Konferencijoje Seimo narys prof. Vytautas  L a n d s b e rg i s   gilinosi i sovietinio

genocido §aknis, i tr6m6ju nezmoni5kuma, tremiamuju tarpusavio pagalba (ir jaku-
tu,  ir lietuviu),  paliet6 tr6mimu tarptautini aspekta.

Pasisakymu  metu  kalb6jo  dveju  metu  Bykovo  ky§ulyje  atsidtirusi  ir Jakutijoje
tebegyvenanti D.  Piontkait6-Berezovskaja,   Tremtiniu grizimo fondo pir-
mininkas Vytautas  Cinauskas,  vie5nia i§ Jakutijos Agafija  Pticina   (kn. „Lie-
tuviai  prie  Laptevu jtiros"  (rusu  k.) viena  i§  sudarytoju),  Pranas  Sujeta,    AIgis
Geniu§as,   Jonas  Markauskas,   Mindaugas  Karpu§ka.

Delegacija i§ Jakutijos  atvez6  ne  tik knygi!,  bet  ir tre6ia filma apie  tremtinius
lietuvius  Jakutijoje,  o  btisimam  leidiniui  gavo  tremtinio  Alfonso  AIdriukai6io
atsiminimu  vertima  i  rusu  kalba.

Stanislovas 8 u c h a v e c k a s

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS JUBILIEJUS

1996 in. Iiepos 5  d. buvo pamin6tas Lietuvos liaudies buities muziejaus 30-metis.

(Muziejus  ikurtas  1966  in.  sausio  1  d.)  Ta proga  Zemaitijos  sektoriuje,  Darb6nu
sodyboje, buvo pastatytas koplytstulpis. Prie koplytstulpio kalb6jo muziejaus iktir6-

jas, ilgametis jo direktorius Vytautas  S t a n i kti n a s .  Jis prisimin6 muziejaus ktiri-
mosi istorija, jame dirbusius muziejininkus.

Muziejaus  Ra6ki§kiu  koply6ioje  §v.  Mi5ias  uZ  muzieju,  uZ  muziejaus  darbuo-
tojus,  ypa6  uZ  mirusius,  laik6  Rum§i§kiu  klebonas  Stanislovas  Sileika.

Jubiliejaus  min6jimas  vyko  RIojimo  teatre.  Muziejininkus  sveikino  buv?  mu-
ziejaus  darbuotojai - Au§ra  Kargaudien6,  Stasys  Daunys,  muziejaus  projektuo-
toja  Birut6  Kugevi6ien6,  tuometinis  kultriros  ministro  pavaduotojas  Vytautas  Ja-
kelaitis  ir mtisu  muziejaus  nuolatinis pagalbininkas  prof.  Vacys  Milius.  Apie mu-
ziejaus  perspektyvas  kalb6jo  dabartinis  muziejaus  direktorius  Stasys  Gutautas.

Klojimo teatre vykstant oficialiajai daliai, Vilniuje, Prezidenttiroje, buvo iteiktas
Geclimino V laipsnio ordinas muziejaus iktir6jui Vytautui Staniktinui. Ordino itei-
kimas - visu Liaudies buities muziejaus darbuotoju darbo ivertinimas.

Sioms  i5kilm6ms  muziejuje  buvo  atidarytos kelios  naujos  ekspozicijos.  Muzie-

jaus etnografiniame miestelyje irengta pradin6s mokyklos klase ir mokytojo butas.
Mokyklos pastatas - XIX a. antros pus6s statinys, o jo interjeras - XX a. tre6io
ir  ketvirto  de§imtme6iu.  Miestelio  kar6emos  vezimineje  irengta  i§eiginiu  vezimu

483



paroda.  (Liaudies  buities  muziejuje  yra  didziausia  restauruotu vezimu  kolekcija
Lietuvoje.).  Muziejaus  sve6iai gal6jo  apzitir6ti baigiama  irengti gyvenamap.i nama
Dztikijos sektoriuje. §ioje, i5 Musteikos kaimo atkeltoje pirkioje apsistodavo atvy-
kes medzioti gamtininkas Tadas Ivanauskas.

Janina S a in u I i o n y t e

DVI KONFERENCIJOS ZEMAITIJOJE

1996  in.  rugpjri6io  2  d.  Pavanden6je  (Tel§iu  r.)  Zemai6iu  akademija  ir vietos
vidurine  mokykla  sureng6  konferencija  ,,Pavandenes  istorija  ir  kulttiros  pamin-
klai``  (pagrindinis  organizatorius  -  §ios  akademijos  pirmininkas  Adomas  Butri-
mas).  IS  ivairiu  Lietuvos  vietu  suvaziave  Zemai6iu  kulttiros  draugijos  nariai  bei
susirinke vietiniai miestelio gyventojai netilpo mokyklos saleje, tad buvo persikel-
ta  i  bazny6ia.

Konferencija  pradejo  Varniu  senirin6  Grazina  Letukien6,  pirmininkavo  Ado-
mas  Butrimas,  sveikino  Telsiu  mere  Danut6  Mileikien6,  Varniu  ir  Pavanden6s
klebonas  Jonas  Petrauskis,  Kauno  16liu  teatro  aktor6  Liucija  Zorubait6.

Prane§imus  skait6:  Viktorija  Daujotyt6    (Vilnius)  -,,Zodis  Pavandenei",
Adomas  Butrimas    (Vilnius)  -,,Senoji  Pavanden6s  apylinkiu  istorija",  AIg6
J a n k e v i 6 i e n e  (Kaunas) - ,,Pavandenes bazny6ios architekttiros i§takos", Gied-
rius  Suba6ius   (¢ikaga) -,,Pavandenes parapijos archyvas ir lietuviski XIX a.
antkapiu irasai", Dalia  Straukaite   (Siauliai) -„Apie Satrijos Ragana", Arvy-
das  Gelzinis   (Vilnius) -„1944 metu Kti6ios Pavanden6je".

Kun. Jonas Petrauskis aprod6 bazny6ios senosios taikomosios dail6s ktirinius.
Po pietu Moterai6io kalne Antanas  Lotuzis   kalb6jo apie §ios apylinkes kalvas
ir buvusius dvarus, aplankytas Sklepkalnis, kuriame buvo irengtas gretimo Sakeliu
dvaro  savininky  mauzoliejus  (pastaraisiais  de§imtme6iais jis  suniokotas,  o vieno
tos gimines atstovo,  Rainiu kankinio Sakelio, palaikai perlaidoti §ioje kalvoje).

Rugpjti6io  3  d.  Zemai6iu  kulttiros  draugija  ir  Zemai6iu  dail6s  muziejus,  isi-
keres plungi§kiu Oginskiu rtimuose, surenge konferencija „Ignui Kon6iui - 110"
(pagrindin6 organizator6 - „Zemai6iu Zem6s" redaktor6 Danute Mukien6).  Gau-
siai  susirinkusius  klausytojus  muziejaus  Istorijos  skyriaus  ved6ja  Stanislava  Ber-
Zonskait6  supazindino  su  sve6iais.  Sveikinimo  Zodzius  tare  Plunges  mero  pava-
duotojas  Romas  Matulis, muziejaus direktor6 Vida Turskyt6, Kulttiros ministeri-
jos  sekretorius  Vytautas  Bal6irinas,  Adomas  Butrimas,  Zemai6iu  kultdros  drau-
gijos pirmininkas  Stasys  Kasperavi6ius;  kankl6mis,  birbyne pagrojo ir Zemaiti§ky
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dainu padainavo  Plunges  folklorinis  ansamblis.  Izangos Zodi  tare  ir pirmininka-
vo Vacys Milius.

Prane§imus  skait6:  Povilas  Grigola   ir Stanislava  Berzonskait6    (abu  i§
Plunges)  -,,Ignas  Kon6ius  ir  Plunge",  Albinas  Tama§auskas    (Kaunas)  -
„Ignas Kon6ius - vienas i§ Nepriklausomos Lietuvos fizikos pradininky", Bronius
Vaitkevi6ius    (Vilnius;  jo  teksta  perskaite  Morta  Bauzien6)  -,,Prof.  Ignas
Kon6ius  -Savitarpin6s  pagalbos  vadovas  (1942-1944)",  Vacys  Milius    (Vil-
nius) -,,Ignas Kon6ius -kryziu  ir koplyt6liu tyrinetojas", Ale  Po6iulpaite
(Vilnius) -,,Igno Kon6iaus medzio droziniai", Viktorija  D auj otyte   (Vilnius) -
„Igno Kon6iaus „Zemai6io §nekos". Tarp prane§imu i§traukas is ,,Zemai6io 5neky"
tarmi§kai skait6 aktorius Vytautas  Ru m§ as.

Vienoje  muziejaus  saliu  buvo  atidaryta  I.  Kon6iui skirta paroda,  kurioje  eks-

ponuotos Algirdo Kon6iaus (Vilnius) ir Antano Pacevi6iaus (Adelaid6, Australija)
dovanotos  nuotraukos,  dokumentai;  jiedu  ir  paai§kino  §ia  ekspozicija.  Broniaus
Kviklio dukt6 Rtita Ku I i k a u s k i e n 6  kalb6jo apie tevo ir I. Kon6iaus bendradar-
biavima,  dovanojo muziejui ,,Mtisu Lietuvos" IV toma.

Keliomis ma§inomis buvo nuvykta i I.  Kon6iaus gimtine Purvai6iu kaime, kur

pakalb6jus  S.  Berzonskaitei,  A.  Kon6iui  ir  P.  Grigolai,  prie  gyvenamojo  namo
atidengta metalin6 lenta su ira§u:  SloJE SODVBOJE / 1886  M.  GIME FlzlKAs / IR EINo-
GRAFAs / pROFEsoRlus / IGNas KONclus.  Taip pat buvo  aplankytas  I.  Kon6iaus  tevu
Antano  ir Anastazijos  kapas  Kantau6iu  kapin6se,  prie kurio  sugiedota  ,,Amzina
atilsi"  ir  „Marija,  Marija".

Konferencija  uzbaigta  popiete  Zemai6iu  dail6s  muziejuje:  buvo  perskaitytas
Apolinaro  Bagdono  Zemai6iu himnas,  dainavo  ir grojo Sateikiu  etnografinis  an-
samblis, dalyviai buvo vai§inami alumi, kava, Zemaiti§ku sdriu, kastiniu ir spirgine.

§iu  konferenciju  proga  i§leistas  straipsniu  rinkinys  ,,Pavanden6"  („Zemai5iu

praeities" 6-oji knyga) ir prane§imu tez6s ,,Zemai6iu Zemes azuolas". Konferencijas
r6m6 Kulttiros ministerija, Tel§iu ir Plunges rajonu savivaldyb6s.

Vaeys  M i 1 i u s

VI TARP'IAUTINIS SLAV[7 ARCHEOLOGIJOS KONGRESAS NAUGARDE

1996  in.  rugpjti6io  26-31  d.  Rusijoje,  Naugarde,  ivyko  VI  tarptautinis  slavu
archeologijos kongresas. Sis renginys, vykstantis kas penkeri metai, vienija archeo-
logus, nagrinejan6ius slavu ir ju gretimu tautu istorijos klausimus. Kongrese daly-
vavo  apie  300  atstovu  i§  21  Europos  valstyb6s:  Austrijos,  Baltarusijos,  Belgijos,
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Bulgarijos,  Cekijos,  Estijos,  Jugoslavijos,  Latvijos,  Lenkijos,  Lietuvos,  Makedoni-

jos, Olandijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slov6nijos, Suomijos, §vedijos,  Uk-
rainos, Vengrijos, Vokietijos. Didziausia delegacija sudar6 Rusijos mokslininku gru-

p6. Kongreso dalyviai pasiskirst6 i 13 sekcijii, buvo rengiami kolokviumai ir apvalds
stalai; jungiant kelias  sekcijas buvo  nagrin6jamos  ivairaus  pobtidzio  problemos  ir
klausimai.

1§ Lietuvos kongrese dalyvavo Vilniaus universiteto Archeologijos katedros dar-
buotojai: dr. A. Luchtanas, dr. V. Sim6nas, Paminklu restauravimo instituto arche-
olog6 D. Luchtaniene ir Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus moksli-
ninkai  dr.  G.  Zabiela  ir L.  Kvizikevi6ius.

Visi Lietuvos atstovai skait6 prane§imus: dr. A.  Luchtanas   -„Viduramziu
miesto atsiradimas Lietuvoje" (sekcija „Ankstyvuju viduramziu miestas: prie§istore,
atsiradimas, funkcijos, evoliucija"). Remdamasis Kernav6s archeologiniu tyrimu me-
dziaga, autorius apibddino vietov6s archeologiniu paminklu kompleksc|, analizavo,
kaip Lietuvoje formavosi vienas i§ pirmuju miestu.

Dr. V.  § im6n as   (sekcija „Gentis, tauta, Zemes, istorinis-kulttirinis regionas")
skait6  prane§ima  „Lietuvos pajtiris  ankstyvaisiais viduramziais",  kuriame  paneig6
dabar pla6iai paplitusia prof.  V.  Sedovo  (Maskva)  tez?,  kad Ventos up6s baseine
nuo  VI-VII  a.  apsigyveno  slave  (venedu)  gentys.  Prane5ime  taip  pat  buvo  ap-
Zvelgtas  kulttiru  perimamumo  klausimas  ir  etnokulttirine  situacija  IV-VIII  a.

D.  Lu c h t a n i e n 6  (sekcija „Viduramziu kulttiros klausimai") prane§ime „Uni-
kalus keramikos radinys i§ Vilniaus" pristat6 archeologiniu tyrimu metu rasta falo
formos  piltuv6li,  aptar6  jo  paskirti.

Dr.  G.   Zabiela    (sekcija  „Miestas  ir  jo  apylink6s,  kaimas,  pilis,  tvirtov6")
skait6 prane§ima ,,Lietuvos medin6s pilys XII-XIV a.", kuriame aptar6 §iu stati-
nip atsiradima, raida, paskirti, i§skyre tris piliu pazinimo ir tyrimo etapus: pilies, jos
aplinkos  ir  regiono  gynybin6s  sistemos.

L.  Kvizikevi6ius   (sekcija „Numizmatika ir sfragistika") prane§ime ,,Preky-
biniai (prekiniai) §vininiai antspaudai -plombos" apibtidino sfi.agistin? mcdziaga,
rasta  tyrin6jant  Vilniaus  Zemutine  pill,  aptar6  L5vininiu  antspaudu  atsiradima  ir
naudojimt v6lyvi!ju viduramziu Europoje bei juose ispausti! Zcnklu motyviis, vaiz-
duliu kompozicijas.

Kongreso metu veik6 knygu paroda-pardavimas, Naugardo muziejus kongi-eso

patalpose  specialiai jo  dalyviams  suorganizavo  vienos  dienos  archeologiniu  radi-
niu ekspozicija.

Organizatoriai pasirtipino, kad visi miesto muziejai btitu atviri §io renginio da-
lyviams. Visi kongreso dalyviai buvo pakviesti nusifotografuoti prie paminklo Nau-

gardo Kremliuje. Kongreso sensacija tapo ivykis, kada, lankantis archeologiniu ka-
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sin6jimu vietoje, vienas i§ konferencijos dalyviu i§mestose Zem6se rado ra§ta, i§r6Z-
ta  ant  berzo  to§ies.  Archeologin6s  ekspedicijos  vadovu  duomenimis,  jau  penkta
§iais  metais.

Paskutin? kongreso dienq vyko baigiamasis plenarinis posedis, kuriame apiben-
drintas  kongreso  darbas,  susumuoti  rezultatai.  Kita  kongresa  numatyta  surengti
€ekijoje.

Kongreso  prane§imai  bus  i5leisti  atskiru  leidiniu.

Linas  K v i z i k e v i 6 i u s

KONFERENCIJA SALANTUOSE

1996 in.  rugs6jo  14 d.,  minint Salantu miesto  (Kretingos r.)  440 metu sukakti,
Cia  ivyko mokslin6 konferencija,  kurioje buvo aptarta Sios vietov6s bei jos apylin-
kiu  praeitis.

Prad6damas konferencija, jos organizatorius, Kretingos vyr. paminklosauginin-
kas Algirdas  M u I v i n s k a s  padymejo, kad Salantuose ir jo apylink6se iki Siol n6ra
didesniu pramon6s objektu. Del to, pranes6jo nuomone, Cia i§liko palyginti nema-
Zai  nesunaikintu  ivairiu senov6s paminklu,  kaip antai: vysk.  Motiejaus Valan6iaus

gimtin6s Nasr6nuose pastatu dalis, kur irengtas memorialinis §io Lietuvos §viet6jo
muziejus; vientisas, etnografiniu pozitiriu labai vertingas, net XVIII-XIX a. me-
nantis Jak§tai6iu kaimas; nemazai Zemai6iams bddingu mediniu koplyteliu, kryziu,

garsioji  Orvydu  sodyba  su  ten  irengta  unikalia,  §io  kra§to  ivairiapuse  praeiti  at-
spindin6ia  ekspozicija,  taip  pat  ivairiu  archeologijos  paminklu.

Apie viena dymesniu pastaruju paminklu grup? - Imbar6s piliakalni, jo seno-
ves gyvenviete ir ten senov6je buvusias pagoni§kas iventyklas - prane§ima skait6
archeologas  Vytautas  Daugudis,    kasinej?s  tuos  paminklus  1969,1978-1982,
1984,  1985,  1987 ir 1988 metais. Per ta laika piliakalnyje buvo i5tirtas 556 kv. in, o

rytin6je,  §iaures  rytin6je  bei vakarin6je jo  senosios  gyvenviet6s  dalyse  - 706  kv.
in  plotas,  kur  rastas  0,3-2  in  storio  I  ttikstantme6io  pr.  Kr.-III  a.  kulttirinis
sluoksnis  su  mediniu  statiniu  liekanomis  bei  ju  p6dsakais  ir  ivairiais  to  meto
akmens, molio, metalo daiktais, naminiu bei medziojamu gyvuliu kaulais, suangl6-

jusiais  kvie6iu,  mieziu,  rugiu,  avizu,  soru,  Zirniu  gridais.  Nustatyta,  kad  piliakal-
nio pietin6  dalis buvo  apgyventa jau  I ttikstantme6io  pr.  Kr.  antroje  puseje,  o jo
senoji gyvenviet6 -nuo pirm".u naujosios eros amziu kursiams priklausiusios ben-
druomen6s.  Minetais laikais piliakalnio aik§tel6s pakra§6iuose stov6jo ilgi, I.ki 4 in

plo6io stulpin6s konstrukcijos pastatai,  atrodo, suskirstyti i daugeli gyvenamuju su
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atviro tipo Zidiniais ju viduje ir nkiniu patalpu. Pazym6tina, kad tokio tipo pastatai
ir juose ar ju aplinkumoje randami daiktai (lipdytine keramika nery§kiai brtiREniuo-
tu  pavir§iumi,  moliniai  Djakovo  tipo  svareliai  ir kt.)  yra btidingi  ivairioms  baltu

gentims, gyvenusioms tuomet gana dideliuose, i§ dalies Vidurio ir daugiausia Rytu
Europos mi§kingos juostos plotuose: nuo pietiniu Baltijos jtiros pakran6iu vakaruo-
se  iki  dabartiniu  Maskvos  apylinkiu  rytuose  ir  nuo  de§iniojo  Vyslos  kranto  bei
Pripet6s pelkiu pietuose - mazdaug iki Padauguvio §iaur6je. Tiktai mazdaug nuo
I ttikstantme6io vidurio i §iu gen6iu apgyventas,  daugiausia rytines sritis, pradejo
aktyviau  skverbtis  i§  dabartiniu  pietiniu  Ukrainos  stepiu  ivairiu  klajokliu  gentys,
tarp kuriu buvo ir rytiniu slavu proteviai. Per daug §imtme6iu, mazdaug iki XIII-
XIV a. tas baltu gentis mineti klajokliai beveik galutinai asimiliavo. Turint galvoje
min6tus etninius procesus nurodytose srityse, prane§ejo nuomone, reik6tu ir atitin-
kamai modifikuoti dar neretai net iki §iol kai kuriu tyrinetoju propaguojama teigini,
jog 11 ttikstantme6io pradzioje lietuviu kunigaik§6iai vykde grobiki§kus dygius i rytu
slavu Zemes.

Aptariamajame prane§ime taip pat buvo nurodyta, kad I ttikstantme6io vidury-
je -11 tdkstantme6io pradiioje ant Imbares piliakalnio stovejo twirta medine pilis,
kurios gynybines sienos vidineje puseje buvo irengtas taip pat medinis, akmenimis
sutvirtintas  tikines-gynybines  paskirties,  tarsi  kazematu  tipo,  statinys.  Pastaruju
liekanu  randama  ir  daugelio  Europos  kra§tu  to  meto  medin6se  pilyse.  Geriau
i§like tokio tipo statiniai leido tiksliau nustatyti pastarvy.u buvima Imbares piliakal-
nyje ir kitose to meto lietuviu mediniu piliu vietose, kas i§ dalies veliau atitinkamai
atsispind6jo ir mtisu  (pvz., Traku) bei kitu Europos kra§tu mtirin6se pilyse.

Salia minetu Imbares piliakalnio bei jo senosios gyvenvietes kasin6jimu, prane-
§ime buvo trumpai aptartos ir ant piliakalnio bei jo aplinkumoje buvusiu pagoni§ku
§ventyklu vietos  (tarn tikri  akmenu kroviniai piliakalnio aik§teles pietineje  dalyje
pirmuju naujosios eros amziu sluoksnyje, I ttikstantme6io pr. Kr. akmenys su duo-
but6mis ir kt.), 1885-1886 in. Tado Daugirdo tyrinetu X-XI a. kapinynu duome-
nys. Visa trumpai aptarta ir prane§ime i§d6styta archeologin6 medziaga rodo, jog
metalu naudojimo laikais Salantu apylinkese jau tankokai gyventa anks6iau min6tu
vakariniu baltu gen6iu, o XII-XIII a. Imbares piliakalnio aplinkumoje grei6iausiai
jau buvusi miesto tipo gyvenviete, kuri, deja, del tuomet Cia susidariusiu kazkokiu
nepalankiu  salygu  toliau  nebesivyst6,  o  XVI-XVII  a.  ir v6lesniais  laikais  tokio
pavadinimo kaimas isihire naujoje vietoje, toliau i rytus nuo senosios piliavietes.

Trumpa, kondensuota ir turininga Salantu istorijos apzvalga konferencijoje pa-
teike jaunas vietos istorikas Paulius  Va n i u c h i n a s .

Idomiu duomenu apie buvusi Salantu dvaro administratoriu, kuris anks6iau yra
buves ir Rietavo dvaro Oginskiu orkestro dirigentu, 6eka Jozefa Ma§eka pateik6
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Plunges kra§totyrininke Eleonora  R av i ck i e n 6 ,  kuri taip pat nustat6 §io muziko
palaidojimo vieta Salantu kapinese.

Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis dr. Elmantas  Me ilu s   per-
skaite prane§ima apie XVIII a. antros puses Salantus ir ju gyventojus, kai §io dvaro
savininke buvo Ona Voinait6-Gorskien6. Prane§ejas nurode, jog Salantuose tuomet
buvo nemazai ivairiu amatininku, veike net 26 parduotuves.

Nemaza  nauju  duomenu,  remdamasi  archyviniais  §altiniais,  apie  XVII-
XIX  a.  Salantu  dvaro  pastatus  pateike  LII  etnolog6  habil.  dr.  Irena  Regina
Merkiene.

Vytautas  D a u g u d i s

TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS ,,LIETtJVOS METRIRA-3"

Siekdamas  atnaujinti  Lietuvos  Metrikos  tyreju  bei  skelbeju  ry§ius,  Lietuvos
istorijos institutas, finansi§kai remiamas Atviros Lietuvos fondo, organizavo tarp-
tautini simpoziuma  ,,Lietuvos  Metrika-3", kuris ivyko  1996 in.  rugs6jo 26-27 d.
Lietuvos  istorijos  institute.  Renginys  buvo  skirtas  paskelbti  Lietuvos  Metrikos
strukttiros bei istorijos naujausiu tyrinejimu duomenis, nagrin6ti kai kuriuos tyri-
nejimu bei skelbimo istorijos klausimus, pateikti ju istoriografine analize, supazin-
dinti  kolegas  su  Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  aktu  ir  dokumentu  §altino-

tyros  problemomis,  pasikeisti informacija apie  darbo  su  Lietuvos  Metrika meto-
dika,  ivertinti ja kaip  istorijos  §altini,  taip  pat pasidalyti  Lietuvos  Metrikos  skel-
bimo  patirtimi  bei  aptarti  su  tuo  susijusias  problemas.  I  simpoziuma  buvo  pa-
kviesta  mokslininku  i§  Baltarusijos,  Lenkijos,  Rusijos,  Ukrainos  ir  Lietuvos.

Simpoziumo metu prane§imus skait617 tyr6ju bei skelb6ju. Krzysztofas  Pi e t -
kiewiczius   (Poznan6)  apibtidino Lietuvos Metrikos 9-ay.a knyga i§  Radvilu ar-
chyvo, analizavo jos struktdra bei turini, pateike samprotavimu apie Metrikos kny-
gu sudaryma LDK kanceliarijoje ir pastabu apie btisimay.i 9-osios uzratymu knygos
leidima. Jtirat6  Kiaupien6   (Vilnius) aptare Vilniaus pflies teismo  1558-1559
metu knygos, patekusios i Lietuvos Metrika (Nr. 40), strukttirines ir informacines
ypatybes.  Min6tos  ypatyb6s  teikia  mediiagos  tyrin6ti  Lietuvos  Metrikos  knygas,
Lietuvos Metrikos susidarymo istorija bei LDK bajori5ku.u teismu raida. Henrykas
L u I e w i c z i u s  (Var§uva) supazindino auditorija su neseniai Krokuvos Cartoriskiu
bibliotekoje rasta Jeronimo Valavi6iaus ra§tin6s  1589-1595 in. knyga, kuria nori-
ma priskirti Lietuvos Metrikai. Irena  Valikonyt 6   (Vilnius) analizavo Lietuvos
didziojo kunigaik§6io 1529 in. Nuostatu Zemaitijos Zemei nuora§us Lietuvos Met-
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rikoje.  Michailas  Spiridovovas    (Minskas)  vertino  LDK  Metrika  kaip  gyven-
vie6iu  istorijos  5altini  (pagal  knyga  Nr.  225),  pateike  pastabu  d6l  Lietuvos  Met-
rikos publikavimo. Algirdas  Baliulis   (Vilnius) atkreipe demesi i Metrikos pub-
1ikavimo  darbu  eiga  Lietuvoje,  apibtidino  metodus,  minejo  publikacijas  ruo5ian-
6ius  mokslininkus.  Vytauto   Raudelitino    (Vilnius)  pranesime  aptarti  bei  ko-
mentuoti  naujausi  Lietuvos  Metrikos  leidimai.  Jurijus  Anchimiukas    (Mask-
va)  apibtidino  Lietuvos  Metrikos  Rumiancevo  nuora§a,  laikoma  Rusijos valstybi-
neje  bibliotekoje,  skirdamas  d6mesio  lietuvi5ku  5altiniu  leidybos  istorijai,  anali-
zuodamas mineto nuora5o rengimo priezastis,  tikslus, pateike Ziniu  apie  nuoraso
btikl?.  Jis nurode, jog v6lesnes Lietuvos  Metrikos dokumentu kopijos  (pvz.,  Mu-
chanovo rinkinio) buvo rengtos pagal Rumiancevo nuorasq. Zigmantas  Ki a u p a

(Vilnius)  kalbejo  apie  i  Lietuvos  Mctrikos  knygas  ira§ytus  naratyvinius  ar  para-
naratyvinius  tekstus  ir  svarste  apie ju  atsiradimo  ten  priezastis  bei ju,  kaip  isto-
rinio  §altinio,  informatyvumo  vert?.  Laimontas  Karalius    (Vilnius),  aptarda-
mas XVI a.  pirmos pus6s LDK muitu terminija, konkre6iais pavyzdziais analiza-
vo  ivairiu  terminu  prasm?,  juos  lygino.  Jis  r6m6si  daugiausia  nuostatais  mies-
tams,  muitininkams.  Pabreze,  jog  reikia  tikslinti  terminu  prasm?,  siekiant  deta-
liau  apra5yti  rei5kinius,  be  to,  numate  plesti  nagrinejama  objekta  geografiniu
aspektu.  Anna   Choro5kevi6     (Maskva)  apibtidino  neseniai  rastus  Vytauto
epochos dokumentus (diplomatin? korespondencija bei rusu kunigaik56iu ra5tus)
apie XV a. pradzios rusu-lietuviu santykius. Michailas  Kromas   (Sankt Peter-
burgas)  pateike  informacijos  apie  Rusijos  nacionalin6je  bibliotekoje  laikomus
Radvilu  aktus  (XVI-XVIII  a.),  sudarancius  P.  Dubrovskio  autografu  rinkinio,
„Vakaru rusu aktu" fondo bei kitu fondu dali. Sie dokumentai gali btiti panaudoti
tyrin6jant XVI a. Lietuvos karin? istorija, XVI a. antrojo ketvir6io rusu-lietuvju
santykius;  juose  esama  duomenu  apie  to  meto  Lietuvos  politini  elita,  dvaro  ap-
linka, Radvilu bei Go§tautu santykius, taip pat kanceliarijos veikla. Kristina  S o s -
novska    (Vilnius)  aptar6  senuju  aktu  informacines  sistemos  tobulinimo proble-
mas,  remdamasi  Lietuvos  vyriausiojo  dvasinio  tribunolo  dokumentu  pavyzdziu.
Prane56ja ivertino dokumentu btikl?, trumpai apivelge informaciniu sistemu, ivai-
riu rodykliu ktirimo istorija,  apibtidino darbo metodika.  Ramun6  Smigelskyt 6

(Vilnius) apibtidino pirmojo Respublikos padalijimo dokumentu publikavima XVIII
a.  pabaigoje-XIX  a.  pradzioje.  Andrzejus   Rachuba    (Var§uva)  analizavo  ir
lygino  Lietuvos kancleriu  ra5tines po Liublino  unijos,  apibtidino ju  kaitq.  Marga-
rita  By6kova    (Maskva)  atliko  XVI  a.  Lietuvos  bei  Rusijos  auk§6iausiuju  val-
dzios strukttiru lyginamaja analiz?, aptardama Lietuvos didziojo kunigaik§6io kan-
celiarijos  ir  Maskvos  valdovo  rastininku  veikla.  Ji  pabrez6, jog  LDK periferines
kanceliarijos galejusios veikti  autonomi5kai,  o  Rusijos valdzios sistema tapusi vis
labiau  centralizuota.  Edmundas   Rimsa   (Vilnius)  XVI  a.  Lietuvos  kanceliari-
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jos veikla nagrin6jo pagal privilegiju  rengima Radvilu miestams  (Birzams,  Kedai-
niams,  Nesvyziui).  Nurod6  §io rei§kinio priezastis, proceso  etapus.

Diskusijoje  „Lietuvos  Metrikos  leidybos btikl6  ir perspektyvos"  savo  nuomo-
n? parei§k6  dauguma konferencijos  dalyviu.  Susitarta aktyviau  keistis  informaci-

ja  su  uzsienio  kolegomis  Lietuvos  Metrikos  tyrin6jimo  ir kitais  svarbiais  mokslo
klausimais.

Agnius  U r b a n a v i 6 i u s

MOKSLO ISTORIKU KONFERENCIJA
TECHNIKOS MOKSLU RAIDA LIETOvOJE"

Si konferencija,  ivykusi  1996 in.  spalio  3  d.  Vilniaus  Gedimino  technikos  uni-
versitete  (VGTU),  -  viena  §ios  auk§tosios  technikos  mokyklos  40-6iui  skirtu
renginiu. VGTU prad6j?s kelia kaip Politechnikos instituto vakarinis skyrius, v6liau
tapo Vilniaus inzineriniu statybos institutu (VISI), o pries penkerius metus - Tech-
nikos  universitetu.  Per 40 gyvavimo metu parengta daugiau  kaip  25  ttikst.  ivairiu
specialybiu inzinieriu,  architektu ir ekonomistu.

Konferencijoje nagrin6ti  inzinieriii  rengimo  Lietuvojc  istorijos,  atskiru  techni-
niu  disciplinu genez6s ir raidos,  technikos paminklu  (tiltu, kanalu) reiksm6s klau-
simai,  taip  pat  i§kiliu  mtisu  kra§to  technikos  specialistu  krirybin6  ir visuomenin6
veikla.  Dalis prane§imu  buvo skirta  ,,gyvajai"  istorijai,  t.y.  kaip ktir6si §iuolaikiniti
inzinieriu rengimo sistema;  tarp prelegentu mat6me ir jos  autorius bei igyvendin-
tojus. Apie geotechnikos tapsmq kalb6jo prof.  J.   Simkus,   ergonomikos -doc.
K.  A.  Kaminskas,  inzinieriukelininkurengima-doc.V.  Jasulaitis,  trans-

porto specialistu -prof.  A.   Baublys,   geodezininku -prof.  M.   Kos6iaus-
kas.     Konferencijai  sveikinimci  ir  mokslini  straipsni  iL¥  Kanados  atsiunte  prof.
J.   Danys-Daniliauskas,    buv?s  Vytauto  Didziojo  universiteto  Statybos  ka-
tedros ved6jas. I§klausyta per 20 prane§imu. Ne viename ju grindziama mintis, kzid
mokslo ir technikos istorijos tyrimai iprasmina §ias ktirybos sritis  tautos kulttiroje.
Tad labai teisinga kulttirologo J.  A.  Greimo tez6:  „Galvojant  apie  tautos kulti-11.a„
tautos  ateiti,  kulttiriniu  ir technologiniu  kadru  ruo5imas  turi  btiti vienas  dalykas,
neskirstant i inzinierius ir humanitarus".

Konferencijos metu veik6 idomi technines literattiros -vadov6liii, monografiju
ir mokslo periodikos, i§leistos tarpukariu, paroda. Dalyviai gal6jo apzitir6ti atnau-

jintq  ir gerokai  i§pl6sta  VGTU muzieju  (ved6jas - doc.  dr.  Algimantas  Nakas).
Ekspozicijoje  atsisakyta  paradi§kumo,  paivelgta giliau  ir istori§kiau  i techni§kuju
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mokslu i§takas Lietuvoje. Jubiliejin6 sukaktis - i§ties gera proga atsigrezti i nueita
kelia, ivertinti laimejimus istoriniu pozitiriu. Tai daryti pad6s svartis jubiliejui skirti
leidiniai: „ J4/#z.czws fecfo#J.fog w#z.1;crsi.fcfczs J956-j996" (Vilnius: Technika); VGTU is-
torijai skirtas Zurnalo ,,Lietuvos mokslas" 1996 in. numeris (IV t., 10 kn.); kruop§6iai

parengtas, graziai i§leistas ir §ios konferencijos prane§imu rinkinys - ,,rccfe77z.kor
mods/ap rtz!.d¢ Lz.cfwvo/.c" (Vilnius: Technika). Bene didziausi §io reik§mingo leidybi-
nio darbo nuopelnai priklauso Vilniaus Gedimino technikos universiteto metra§ti-
ninkui doc.  dr. A. Nakui.

Diskusijose aptarin6ta daugiau problemu nei atskiru techni§k".u disciplinu isto-
rija.  Pletojant VGTU  rektoriaus  prof.  E.  K.  Zavadsko  mintis  apie mazos  tautos
kerybi§kumo reik§me, pasisakyta apie universitetinio pobtidzio auk§tosios techni-
kos mokyklos Lietuvoje tikslinguma, humanitarinius techni§kuju mokslu pagrindus

(prane§6jai:  akad.  prof.  A.   Kudzys,   prof.  J.   A.   Krik§topaitis,    doc.  dr.
J.   A.   Marti§ius,   doc.  dr.  V.   Pocius,    prof.  J.   Macevi6ius).  Tikimasi,
kad konferencija technikos mokslu istorijos klausimais taps tradicine  (1994 01  11
VTU konferencijoje buvo aptarti statybos auk5tojo mokslo raidos Lietuvoje klau-
simai). Istorin6 savimon6 btitina bet kurioje veiklos sferoje, kiekviena karta privalo
regeneruoti istorin? atminti. Mokslo ir technikos istorijos pazinimas padeda jaustis
istorijos proceso dalyviu, objektyviau vertinti asmenini indeli i moksla ir §vietima,
kartais atsikratyti sovietme6iu idiegto provincialumo komplekso; o studentams -
ugdytis pasididiiavimo jausma pasirinktar.a specialybe. Antra vertus, mokslo ir tech-
nikos istorija sudaro ateities darbu pl6totes prognozavimo bei planavimo pagrinda.

Libertas  K I i in k a

MOKSLINE KONFERENCUA ZEMAITIJO.S SIRI)YJE

1996 in. spalio 3-5 d. Varniuose ir Tel§iuose vyko mokslin6 konferencija ,,Tel-
5iai - Zemai6iu vyskupystes istorijoje", skirta Tel§iu miesto savivaldos paskelbimo
205-osioms ir Zemai6iu Tel§iu vyskupystes ikerimo 70-osioms sukaktims pamineti.
Konferencija renge Zemai6iu „Alkos" muziejus, Zemai5iu kultdros draugija ir Ze-
mai6iu akademija.

Renginiai prasid6jo Varniu Vysk. M. Valan6iaus vidurin6je mokykloje, kur susi-
rinkusiems  buvo  pristatyta  nauja  knyga  ,,Varniai".  Leidinys  parengtas  remiantis
1995 in. Varniuose vykusios Zemai6iu akademijos sesijos ,,Varniai -kulttiros mies-
tas" pranesimais, jos sudarytojai dr. A. Butrimas ir dr. V. Vaivada.
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Pristatant knyga dalyvavo dr. V. Vaivada, Zurnalo ,,Zemai6iu Zem6``  redaktore
D.  Mukien6,  Varniu  klebonas J.  Petrauskis.  Ra§ytojas  rezisierius  E.  Ignatavi6ius

perskait6 keleta i§trauku i5 M. Dauk§os ,,Postiles" ir C. Kudabos knygos ,,Septyni
keliai i§ Varniu"; gama retu, XVI-XVII a. ir Lietuvoje skambejusiu instrumentu -
liutne - pagrojo E. Ci6inskaite.

Spalio 4 d. renginiai persikele i Tel5ius, Zemaitijos teatro sal?. Pirmala konfe-
rencijos  diena prane§ejai  i5  Lietuvos  istorijos  instituto,  Kauno  Vytauto  Didziojo
universiteto, Mazosios Lietuvos istorijos muziejaus RIaip6doje, Zemai6iu muziejaus
„Alka" analizavo Zemai6iu Tel5iu vyskupijos ktirimosi bei gyvavimo klausimus.

Konferencija, prad6ta E.  Ci6inskaites liutne pagrotu ktirin6liu bei E.  Ignata-
vi6iaus perskaityta  i§trauka i§  a.  Kudabos  ,,Septyni  keliai  i§ Varniu",  pasveikino

prelatas  J.   Kauneckas,   kuris padym6jo, kad Lietuva jau bunda, nes apie Baz-
ny6ia, jos  istorin?  raida  kalba  ir  pasaulie6iai.  Konferencijos  atidaryme  taip  pat
dalyvavo Tel§iu  apskrities valdytojo pavaduotojas V.  Senkevi6ius,  rajono viceme-
re A.  Tamo§evi6iene.

Po sveikinimo kalbu konferencija ved?s dr.  V. Vaivada pakviet6 pirma prane-
§eja dr. A.  Pra5mantait?.   Jos prane§ime „XIX a. pirmosios puses kultdrinio

gyvenimo  situacija Zemai6iu vyskupysteje``  i5nagrinetas vysk.  Juozapo  Giedrai6io
V

vaidmuo,  pl6tojant  lietuvybe  Zemaitijoje  ir visoje  Lietuvoje.  Apie  Tel§iu  miesto
bernardinu vienuolyno  architekttirini  ansambli, jo  raida,  pradedant  XVI  amziu-
mi, kalb6jo Z.  Geniene   pranesime  „Tel5iu bernardinu vienuolynas". A.  Gel-
Zinis   detalizavo bernardinu  mokyklu  atsiradima ir i5plitima Tel5iu mieste.  Ve-
liau  buvo  i§klausyti  dr.  R.   Laukaityt6s    „Vienuolijos  Tel§iu  (Zemai6iu)  vys-
kupyst6je  XIX  a.  pab.-XX  a."  ir  dr.  A.  Pacevi6iaus    „1§ vienuoliu  bernar-
dinu biblioteku istorijos Zemai6iu vyskupysteje" prane§imai. Apie Zemai6iu  (Tel-
5iu)  vyskupystes  dvasininkijos  pazeminima  ir  sovietu  nusikaltimus  pokario  me-
tais kalb6jo K.  Misius   prane§ime  ,,Pokario rezistencija ir dvasi§kija Tel5iu vys-
kupysteje".  J.  Bucevi6itit6    prane5ime  ,,Parapiju veikla Tel5iu vyskupijoje  po
Antrojo pasaulinio karo" suformulavo parapijos samprata, nurod6 bazny6iu veik-
los ypatumus.

Vakare  konferencijos  dalyviai  ir sve6iai Zitirejo Tel§iu  Zemaites teatro  spektakli
K?stai6iu Zemai6iai" (scenarijaus autore M. Kudarauskait6, rezisiere L. Pocevi6iene).

Spalio  5-oji  buvo  skirta  Tel5iu  miest6  kulttirai  ir  istorijai,  5viesiausiems  5io  ir

praejusio §imtme6io Zmonems.
Pradzioje i susirinkusius kreip6si Tel5iu miesto senitinas A.  Vi t k e v i 6 i u s .   Jis

pad6kos ra5tais apdovanojo 5ios konferencijos reng6jus - Vakaru Lietuvos ir Prti-
sijos istorijos centro Klaipedoje darbuotoja dr. V. Vaivada ir Zemai6iu muziejaus
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„Alka"  darbuotoja L.  Valatkien? bei tautodailininka V.  K.  Savicki.  Konferencijos
dalyvius ir reng6jus taip pat sveikino KultTiros ministerijos sekretorius V. Bal6itinas.
Jis taip pat padekojo Baroko savait6s reng6jams Varniuose. V6liau buvo iL¥klausytas

prof. V.  D auj otytes   prane§imas „Zemai6iu vyskupyst6s samprata". RIausytojai
isgirdo Tel§iu miesto Vysk. V. Borisevi6iaus vidurin6s mokyklos mokytojos E.  S i d -
lauskien6s    prane5imq  „Silvestras Valinnas  ir Tel§iai"  bei  Zemai6iu  muziejaus
„Alka"  darbuotoju  I.  Ramanauskien6s   -„Poete Tekle  Kryzevi6idt6  Telsiu
literattiriniame gyvenime", L.  Valatkien6s   „Ziupsnelis i§ kulttiros veik6jo Fe-
likso  Milevi6iaus  gyvenimo",  L.   Martinavi6ien6s     „XX  a.  pirmosios  pus6s
Tel5iu muzikai", Z.  D a r g a i t 6 s   ,,Dail6s raida Tel5iuose XX a. pirmojoje pus6je",
E.  Spu dyt6 s    „Medzio  drodybos  tradiciju  tasa tel§i§kiu  tautodailininki!  dai.buo-
se", D.  K a r a I i e n 6 s   „Vitas Valatka -muziejininkas, archeologas, Zmogus" pra-
ne§imus. Konferencija baig6 dr. V. Vaivada prane§imu „Del dvieju, XIX a. sudarytu
XVI  a.  atlikto Tel§iu matavimo valakais, planu".

Konferencijos  metu  veik6  Zemai6iu  muziejaus  „Alka"  vyr.  fondu  saugotojos
E.  Spudyt6s  surengta paroda, kurioje paskutiniuju metu medzio  drozinius ekspo-
navo  A.  Gedvilas,  V.  Savickas,  P.  Duzinskas  ir kiti  Tel§iu  miesto  ir  rajono  tauto-
dailininkai.  Konferencijos  dalyviai taip pat  gal6jo pasig6r6ti Tel§iu miesto vaizdais
fotografiju parod6leje.

Konferencijos galutinis akordas buvo sekmadieni (spalio 6 d.) Tel§iu Katedroje
aukotos  Sv.  Mi§ios  miesto  §viesuoles  poet6s  Tekl6s  Kryzevi6itit6s  atminimui.  Po
5v.  Mi§iu  miesto  senosiose  kapin6se,  ant  poetes  kapo,  buvo  paiventintas  tauto-
dailininko  J.  Paulausko  sukurtas  koplytstulpis.

Laima M a r t i n a v i 6 i e n 6

LIETUVIU KUIJTOROS INSTITUT0 SUVAZIAVIMAS HIUTENFELDE

1996  in.  spalio  11-13  d.  Vokietijoje,  Hiutenfeldo  miestelyje,  Romuvos  (Ren-
hofo)  pilies Didziojoje  sal6je,  ivyko Lietuviu kulttiros instituto XVI suvaziavimas.
Pirma  diena  vyko  pokalbis  „Lietuva  pries  rinkimus".

Antrci diena instituto ved6jas Vincas  Bartusevi6ius   oficialiai atidar6 suva-
Ziavima. PraneL5imus skait6: dr. Janina  J a k e I a i ty t 6   (Greifsvaldas) -„Kai kui.ie
lietuviu diplomatin6s kalbos aspektai", Klausas  Berthelis   (Vuta) -„Sav?s at-
siminti  (Vilhelmo  Storostos-Vydtino  mintys  apie  triada -  individas -  tauta  -
Zmonija)", Dalia  Gargasait6   (Vilnius) -„Prof. A. Becenbergeris ir jo biblio-
tekos  likimas",  Vydas  Dolinskas    (Vilnius)  -,,Konfederacinis  bajoru  sajridis
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Lietuvos  Didziojoje  Kunigaik§tysteje  1768-1772  metais",  Arthuras  He rm an -
nas   (Bamentalis) -„Lietuvos evangeliku liuteronu bazny6ios struktdra  1918-
1930 metais".  Po prane§imu vyko  diskusijos.

Tre6ia diena vyko Lietuviu kulttiros instituto nariu susirinkimas, po to - eku-
menin6s pamaldos.

Suvaziavimo dalyviams koncertavo Manheime vie§ej?s M.  K.  ¢iurlionio memo

gimnazijos jaun".u smuikininku ansamblis su dviem mokytojais. Miesto sal6je ivyko
klaip6di§kiu folkloro, muzikos, operet6s ir klasikos ansamblio ,,Zvelsa" koncertas.

Dalia  G a r g a s a i t 6

KONFERENCIJA SIAULIU JUBILIEJUI

Kasmct  rugs6jo  m6ncsi,  minint  Saul6s  mti§io  metines,  §iauliuose  skelbiamos
miesto  dienos.  Ju  metu  vyksta  ivairtis  renginiai.

1996  in.  buvo  minimas  Saul6s mn§io  760-metis.  Vienas  miesto  dienu  renginiu

(spalio 20-oji) buvo konferencija „Siauliu istorijos tyrin6jimo problemos ir perspek-
tyvos", vykusi J.  Janonio gimnazijoje.

Konferencijos tikslas - Siauliu istorijos paveldo saugojimo, tyrimo ir publikavimo

problemu aptarimas. Prane§imus skait6 Siauliu pedagoginio instituto d6stytojai, „Au5-
ros" muziejaus, Lietuvos kra§totyros draugijos, 5iauliu valstybinio archyvo darbuoto-

jai: a.  S a I a t k i e n 6  - „Archeologiniai tyrinejinai §iauliuose", J. S i r e i k a  - ,,5iau-
liu universiteto ktirimas ir istorijos tyrinejimu galimybes", V  S i u k§ 6 i e n 6  -„Siau-
1iu istorijos palikimas „Au§ros" muziejuje", L.  P r a n i e n 6  -„Kra§totyra ir Siau-
liu istorinis paveldas", 8.  Jau t akis  -„Archyviniai dokumentai -istorijos §al-
tinis",A.Petrikauskas-„Siauliumiestovietinioregistrokulttirosvertyb6sirju
saugojimo problemos", S.  Ta u t a r i e n 6  - „Siauliu rajono paminklosaugos aktuali-
jos", 8.  Kiselien6   -„Siauliu istorijos d6stymo mokykloje problemos".

Diskusijose buvo sitiloma pana5ias konferencijas rengti kasmet, i§ anksto skel-
biant  btisimos  konferencijos  tema.  Ateinantiems  metams  pateikti  net  du  pasitily-
mai:  „Au§ros"  muziejaus  Archeologijos  skyriaus vedeja  8.  Salatkien6  pasitil6  su-
rengti konferencija „Siaulit! istorijos 5altiniai", SPI docentas J. Sireika -konferen-
cija „§iauliu istorija ir istorikai". I§rinkta konferenciju rengimo iniciatyvin6 grupe.
Manoma neapsiriboti tik §iaulie6iais, bet kviesti prane§6ju ir i§ kitu miestu. Taip pat
sitilyta leisti kasmetini leidini, kuriame btitu publikuojami Siauliu istorijos tyrin6ji-
mai.  Galvojama  ir apie  „Siauliii miesto  istorijos"  11  dali.  D6l  to kreiptasi ir i  Lie-
tuvos  istorijos  instituta.
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Konferencijoje buvo pristatyta tik ka pasirodziusi 5PI docento S. Valento knyga
„§iauliai:  vardas  poezijoje  ir vardo  poezija".  Joje  spausdinamos  XIII-XIV  a.
vokisku  ir  lotynisky  tekstu,  kuriuose  minimi  Siauliai,  i§traukos  ir ju  vertimai  i
lietuviu kalba, nagrinejama Saul6s mti§io apralymo ,,Eiliuotoje Livonijos kroniko-

je``  poetika.
Konferencijos dalyviai buvo supazindinti su turtingu J. Janonio gimnazijos mu-

ziejumi,  apsilank6  Jaunitinuose  (Joni§kio  r.),  kur buvo  pamin6tas  Saul6s  mti§io
760-metis.

VirginijaSiuk§6iene

KONFERENCIJA APIE DAIKTU SIMBOLIZMA

1996  in.  spalio  25  d.  Lietuvos  mokslu  akademijos  saleje  ivyko  konferencija
Daiktu simbolizmas senojoje baltu kulttiroje``. Ja sureng6 Kulttiros ir meno ins-

tituto Kulttiros istorijos skyrius (mokslinis vadovas - Vytautas Berenis).  Pagrin-
din6 konferencijos organizator6 - Elvyra Usa6iovaite. Po Kulttiros ir meno ins-
tituto  direktoriaus  Stasio  Juknevi6iaus    izanginio  Zodzio  prane§imus  skait6:
Marcelijus  Martinaitis   -,,Duonos ir maisto ir su juo susijusiu  daiktu sim-
bolines reiREm6s R. Granausko apsakyme ,,Duonos valgymas", Jonas  Mardos a   -
„Daiktai  -  simboliai  lietuviu  talkose  (XIX  a.  pab.-XX  a.  I  puss)",  Marija
Zavj alova   -,,Daiktu pasaulis lietuviu uzkalbejimuose"  (prane§eja -Rusi-
jos  MA Slavistikos  ir  balkanistikos  instituto  aspirant6,  jos  mokslin6  vadov6  -
baltiste  Lidija  Nevskaja),  Eg16   Patiejtinien6    -,,Vartu  simbolis  knygineje
LDK kulttiroje".

Po pietu pertraukos prane§imus skait6: Eugenijus Al i § a n k a  -,,Daiktas ir sim-
bolis poetiniame tekste", Audron6  Girdzijauskait6   -,,Daikto prasm6s kaita
dabartiniame teatre", Dalia R a in o n i e n e  - ,,Zvakes simbolika krik§6ioniu tradici-
joje", Virginija  M i ku t av i 6 i ti t 6  -,,Sinboline baldy reiREm6 valstie6iu inteljere",
Vida S a v o n i a k a i t 6  -,,Tekstil6s spalvu suvokimas Lietuvos kaime XX a.", Ignas
Narbutas   -,,Daiktai senuosiuose lietuvininku tikejimuose", Daiva  Vaitke-
vi6ien6   -,,Mitologinis duonos vaidmuo Lietuvoje".

Prane3imus apibendrine profesoriai Angel6 Vy§niauskait6 ir Vacys Milius gerai

ivertino konferencijos darba, pateik6 pastabu prane§ejams, i kurias pastarieji atsa-
k6. Konferencijos prane§imus numatoma paskelbti atskiru leidiniu.

Elvyra  U s a 6 i o v a i t 6
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KONFERENCIJA ,,TADAS KOSCIUSRA IR LIETUVA"

1996 in.  gruodzio  12 d.  Lietuvos istorijos institute  ivyko Lietuvos mokslininku
n-imu organizuota konferencija „Tadas Kosciu§ka ir Lietuva", skirta Tado Kosciu§-
kos gjmimo 270-osioms metin6ms pamin6ti.

Konferencijai vadovavo ir izangos Zodi tare akademikas Vytautas  M e r ky s  (Vil-
nius). Jis trumpai apibtidino Andriaus Tado Bonaventtiros Kosciu§kos  asmenyb6s
reik§m? ne tik Lietuvos, bet ir kitu ki.a§tu istorijai, jo itaka visuomenes, ypa6 Len-
kijos,  istorin6s  samones  raidai,  kulttirai  ir primin6,  kad  T.  Kosciu§ka  buvo  tap?s
legenda, kovos simboliu, skatinusiu modernios visuomen6s, nacionalines valstyb6s
ktirimasi.

Istorikas Rimantas  Jasas    (Vilnius),  didziqu.a savo gyvenimo dali tyrinej?s  1794
in.  sukilima, aptar6 svarbesnius Tado Kosciu§kos biografijos aspektus, karjeros eta-

pus,  pateik6  kai  kuriu ju  vertinimq,  polemizuodamas  su  kai  kuriais  ankstesniais
gretimt!  §alit!  istoriografiju  teiginiais.  Vokietijos bei caro  laiku  Rusijos istoriogra-
fijoje  vyravo  pozitiris,  jog  1794  in.  sukilimas  Zlugo.  R.  Jaso  nuomone,  Sis  ivykis
tur6tu btiti traktuojamas kitaip - i§ tiesu tai buves Lietuvos ir Lenkijos uzkaria-
vimas.  Pasak  5io  tyr6jo,  generolo  Tado  Kosciu§kos  veiklos  svarba,  jo  asmenyb6s
didel?  itaka  rodytu  ir  tai, jog  i§  71-eriu jo  pragyventu  metu  reik§mingiausi,  tarp-
tautini pripazinima jam peln?, buvo  11  metu,  kurie sutapo su generolo karine bei
visuomenine veikla.  Dr.  Juozas  Tumelis   (Vilnius), kalb6damas  apie Tado Kos-
ciu§kos  ir  Lietuvos  sasajas,  kriti§kai  analizavo  legendos  apie  §ia  personalija  kil-
me  bei  itaka  to  meto  (XVIII  a.  pab.-XIX  a.)  visuomen6s  samonei.  Prane§6jas
nurod6 legendos ktirejus Lietuvoje  ir Lenkijoje buvus nevienodo  socialinio  statu-
so:  Lenkijoje jie - auk§toji bajorija,  o  Lietuvoje - valstie6iai ir smulkieji bajo-
rai.  Mokslininko  tvirtinimu,  Tadas  Kosciu5ka  ilgiausiai  atsimintas  sukilimo vadas.
Be to, J. Tumelis aptar6 ir kai kuriuos sukilimo poveikio Lietuvos visuomenei  as-

pektus  (sukil6liu vadovyb6s universalai lietuviu kalba buv?s  impulsas  prad6ti  ofi-
cialiai  jq  vartoti;  i  valstyb6s  gyvenima  ir  gynimq  bandyta  itraukti  visus  sociali-
nius  sluoksnius;  atsirad?  savaranki5kos  Lietuvos valstyb6s  id6ju;  naujo  Zanro  -

publicistikos - lietuviu kalba pradzia rodziusi jau vykstant ir politinio bei visuo-
meninio,  ne  vien  administracinio,  gyvenimo  rai5ka).  Istorikas  Jonas   Dauj otas

(Kaunas)  savo  prane5imu  siek6  atskleisti Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  ka-
riuomenes  bei  Tado  Kosciu§kos  sasajas,  pateike  kriti§ka  pozitiri  i jo,  kaip  sukili-
mo  vyriausiojo vado,  pozicija  min6tosios  kariuomen6s  ativilgiu  ivairiais  §io  suki-
1imo  etapais.  Doktorant6s  Ramun6s  Smigelskyt6s    (Vilnius)  prane§ime  „Ta-
do  Kosciu5kos  vertinimas  Targovicos  laikotarpio  periodineje  spaudoje"  apivelg-
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tos laikra§6iu (,,Gazeta Narodowa i Obca", ,,Korrespondent Warszawski",  ,,Dzien-
nik Patriotycznych Polityk6w") publikacijos, kuriose buvo minimas Tadas Kosciu§-
ka.  Tyreja  analizavo  §iu  leidiniu  straipsnius  ir Zinutes,  pateikdama gausiu  citatu,
kurios  rode, jog  i§samiausiai  apibtidino  bei ypa6  teigiamai vertino  T.  Kosciu§ka
Gazeta Narodowa i Obca" ir „Korrespondent Warszawski" laikra§6iai. Anot pra-

ne§6jos,  §i  informacija  liudija buvus  dideli  to  meto  Lenkijos visuomenes  susiza-
vejima vyriausiuoju  sukilimo vadu.  Dr.  Feliksas  Sliesoritinas    (Vilnius)  apta-
re Tado Kosciu§kos veiklos po sukilimo svarbiausius momentus.  Jis pateike  duo-
menu apie Tado Kosciu§kos santyki su Rusijos imperijos, Jungtiniu Amerikos Vals-
tiju bei Pranctizijos auRE6iausiosios valdzios atstovais, apibtidino jo taxptautini pri-

pazinima ir politinius bei karinius nuopelnus  (pranctizu karininku uzsakymu bu-
vo paralyta knyga apie raitosios artilerijos taktika, ji iiversta i anglu kalba, leista
keleta kartv; be to, jo autoriteta noreje panaudoti ir Prancdzijos imperatorius Na-

poleonas Bonapartas, taip pat Rusijos imperatorius Aleksandras I), paminejo kai
kurias §io Zmogaus asmens  savybes.  Mokslininkas pabr6Z6 T.  Kosciu§kos reik§me
istorijai,  nurodydamas ji buvus Zinomiausia to  meto lenka pasaulyje  (Zem6s  ru-
tulio  trys  geografines vietos  pavadintos  T.  Kosciu§kos vardu).  F.  Sliesoritinas  at-
kreipe  demesi i neatsakytus iki §iol klausimus:  kod6l generolas T.  Kosciu§ka,  at-
sisakes  priesaikos  Rusijos carui,  niekada pries ta valstyb? v6liau  nekovojo  ir net

gavo  Rusijos pensija.
Prof. Vytautas Merkys tare baigiamay.i Zodi.

Agnius  U r b a n a v i 6 i u s

KONFERENCIJA ,,SENTIKIAI SIAURES RYTU LIETUVOJE:
TYRINEJIMAI IR PERSPEKTYVO S"

Lietuvos sentikiu tarpdisciplinarines tyrimu grup6s iniciatyva 1996 in. gruodzio
20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ivyko mokslin6 konferencija-semina-
ras ,,Sentikiai §iaures Rytu Lietuvoje: tyrinejimai ir perspektyvos (1996 in. Iiepos
men. Salako ekspedicijos mediiaga ir patirtis)". Konferencijos metu veik6 A. Pet-
ra§idno fotografiju paroda apie Ignalinos, Roki§kio, Utenos ir Zarasu rajonu sen-
tikius. Buvo klausomasi sentikiu baznytinio giedojimo (Z. Lebedevos daryti audio-

ira§ai).
Pirmajame posedyje pranesimus skaite: V.  Ciubrinskas   (VU Istorijos fck.) -

„Lietuvos sentikiu etnografinio tyrinejimo patirtis ir perspektyvos: 1996 in. ekspedi-
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cija Salake"; V.  Cekmonas,  N.  Morozova  (VU Slavu filol. katedra) -,,Sen-
tikiu Pskovo tarmiu fonetin6s ypatybes Roki§kio rajone"; J.  Novikovas   (VPU
Rusu literattiros katedra) -,,Sentikiu vogtin6s vestuv6s Zarasu kra5te"; R.  S i d e -
ravi5iu s   (VU Slavu literatriros katedra) -,,Informacija apie ,,Degu6iu metra§-
ti"; Z.  Lebedeva   (Lietuvos muzikos akademijos Muzikos istorijos katedra) -
Zenklinis giedojimas §iuolaikin6je sentikiu bendruomen6je".

Antrame pos6dyje Vilniaus universiteto  Istorijos fakulteto  doktorantai ir stu-
dentai istorikai,  etnologai bei folkloristai perskait6 7 prane§imus:  G.  Pota§en -
ko   -,,Sentikiu Pomoru Baznysia pokario Lietuvoje (1945-1953)"; R.  Trima-
kas   -,,Lietuvos sentikiu liaudies medicina``; L.  Gumuliauskait6   -,,Sen-
tikiai sovietu Lietuvoje"; A  Matulionyt6   -,,Sentikiai Lietuvoje iki 1915 me-
tu:  ka mena ju istorin6  atmintis";  J.  Sabaliauskait6   -,,Sentikiai Lietuvoje
1941-1945 metais"; D.  Cholopovas   -,,Lietuvos sentikiu laidojimo ir miru-
siu.u min6jimo papro6iai"; R.  Jelenskyt6   -,,Rusu sentikiu dvasin6s giesmes".
Prane§6jai atsak6 i V.  Miliaus, 8. Kerbelyt6s, V.  Cekmono, N.  Morozovos,  F.  Ku-
rakinos, J.  Mardosos klausimus. Komentuodamas sentikiu vestuviu papro6ius, Vil-
niaus sentikiu bendruomen6s iventikas V. Vasiljevas primin6, kad d6l teisiniu sen-
tikiu  apribojimu  XIX  a.  formaliems  santuokos  registracijos  dokumentams  gauti
jie buvo priversti kreiptis i sta6iatikiu dvasininkus.  Roki§kio rajono kultdros tary-
bos vedejas P. Blazevi6ius pla6iau dom6josi ,,Degu6iu metra§6io" strukttira, jo Zan-
ro specifika.

Popietiniame  posedyje  prie  apskrito  stalo  susitiko  konferencijos  dalyviai  ir
sve6iai,  tarp  kuriu  buvo  ir  sentikiu  bendruomen6s  atstovu  i§  Roki§kio,  Vilniaus,
Zarasu.  Diskutuota  d6l keleto  svarbesniu klausimu:  Salako  ekspedicijos  medzia-
gos  saugojimo  vietos  ir  paskirties;  knygu,  straipsniu,  publikaciju  apie  Lietuvos
sentikius bibliografijos sudarymo; svarbaus Lietuvos sentikiu literattiros kdrinio ir
istorijos  §altinio  -  „Degu6iu  metra§6io"  (sudarytas  1841-1853  in.  Degu6iuose,
Zarasu  r.)  - grazinimo  i Lietuva;  i§klausyti pasitilymai  d6l tokio pobfidzio  eks-
pediciju  organizavimo.  Kompleksin6s  sentikiu tyrimo  ekspedicijos i Siaur6s  Rytu
Lietuva surinkta mediiaga bus kaupiama ir laikoma VU Istorijos fakulteto Etno-
logijos kabinete.  Dauguma  apskrito  stalo  dalyviu pritare  sitilymui paruo§ti  reko-
mendacija Lietuvos  derybu  su  Rusija grupei,  kuri gal6tu itraukti  ,,Degu6iu  met-
ra§ti"  i  grazintinu  Lietuvai  kulttiros  paveldo  vertybiu  sara5a.

Skaitytus  prane5imus  konferencijos  organizatoriai  tikisi  i§leisti  atskiru  leidi-
niu.  Kita ekspedicija Lietuvos sentikiu taxpdisciplinarine grup6 planuoja sureng-
ti  1997 in. vasara Vidurio Lietuvoje.

Grigorijus P o t a § e n k o
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E k s p e d i c ij o s

ARCHEOLOGINIU PAMINKLU TYRINEJIMAI LIETUVOJE
1996 METAIS

1996 metais archeologinius paminklus tyrin6jo 12 istaigu: Lietuvos istorijos ins-
titutas (toliau - LII), Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (VU), Lietuvos
kulttiros paveldo mokslinis centras (KPC), UAB Paminklq restauravimo institutas

(PRI),  Kauno  paminklu  restauravimo  ir  projektavimo  institutas  (Kauno  PRPI),
Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM), Utenos kra§totyros muziejus (UKM), Ma-
Zosios  Lietuvos  istorijos  muziejus  (MLIM),  Piliu  tyrimu  centras  „Lietuvos  pilys"

(PTC),  Zemai6iu  muziejus  „Alka"  (ZMA),  Vakaru  Lietuvos  ir  Prtisijos  istorijos
centras  (VLPC),  Siauliu  „Au§ros"  muziejus  (SAM).

Archeologai  dirbo  123-ose  vietose.  Tyrin6ta  ir  ivalgyta  13  akmens  ir  bronzos
amziu paminklu  (i§tirta 628 kv.  in),  13 gelezies  amziaus gyvenvie6iu  ir piliakalniu

(i5tirta 1566,5 kv. in), 2 gelezies amziaus pilkapynai (i§tirti 3 pilkapiai, rasta  14 nede-
gintu ir 3 degintu mirusitriu kapai), 12 plok§tiniu kapinynu (i§tirta per 2500 kv. in, rasti
125 griautiniai, 13 degintiniu Zmoniu kapu ir 25 Zirgu kapai), 4 v6lyvojo laikotarpio
kapinynai  (i§tirta  272,5  kv.  in,  rasti  39  griautiniai  ir  7  degintiniai  Zmoniu  kapai),
daugiau kaip 50-yje vietu tyrin6tos viduramziu epochos gyvenviet6s, piliaviet6s, dvar-
viet6s  ir  miestai  (i§tirta  daugiau  kaip  3300  kv.  in),  15  objektu  Zvalcvy, ta,  tirta  18
neai5kios paskirties objektu.

Pateikiamas  tyrinetu  paminklu  sara§as.  Nurodoma  paminkla  Zvalgiusi  ar  tyri-
n6jusi  istaiga, vadovas(ai), vykdytu  darbu  apimtis ir rezultatai.

1. Akmens ir bronzos amziu paminklai

1.  Grti d a . Var6nos r., Marcinkoniu sen. LII (vad. R. Rimantien6) Grddos 3-oje
akmens  amziaus gyvenviet6je,  Kabeliu kaime,  i§tyr6  65  kv.  in.  Aptiko  nuo  12  iki
20 cm storio kultdrini sluoksni. Surinko 1194 titnaginius radinius, nemazai kerami-
kos §ukiu. Gyvenviet6 datuojama viduriniojo neolito laikotarpiu ir priskiriama Ne-
muno kultdrai.

2   Kabeliai.  Varenos  r.,  Marcinkoniu  sen.  VU  (vad.  T.  Ostrauskas)  2-oje
akmens amziaus gyvenviet6je  i5tyre 60 kv.  in.  Buvusio ezero pakra§tyje  aptikti du
mezolito ir velyvojo paleolito kulttiriniai sluoksniai. Vir§utinis, mezolitinis, sluoks-
nis  datuojamas  Borealio  laikotarpio  antrqja puse.  Apatinis,  mezolitinis,  sluoksnis
datuojamas Preborealio laikotarpiu, o jo radiniai artimi Kudlajevkos ir Stavinogos
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kultriru stovyklaviet6ms. Siame kulttiriniame sluoksnyje aptikta gyvuliu kaulu, me-
dzio  dirbiniu.  Velyvojo  paleolito  titnaginiai  radiniai  pi.iskiriami  Svidru  kulttirai.
Gyvenviet6s  teritorijoje,  terasoje,  aptikta  bronzos  amziaus  pradzios  gyvenviet6s
1-adiniu.

3.  Ma rgiai.  Var6nos  r.,  Kaniavos  sen.  KPC  (vad.  E.  Satavi6ius)  „Sala" vadi-
namoje  akmens  amziaus  gyvenviet6je  i§tyr6  20  kv.  in.  Aptiko  nuo  20  iki  80  cm
storio  kultnrini  sluoksni.  Rado  per  1700  titnaginiu,  keramikos  ir  kaulo  dirbiniu,
datuojamu IX tdkst. pr. Kr.-XIV-XV a.

4.   Pasieniai.  Vilniaus  r.,  Buivydi§kiu  sen.  KPC  (vad.  E.  Satavi6ius)   1-oje
akmens  amziaus  gyvenviet6je  i§tyr6  24  kv.  in.  Aptiko  iki  50  cm  storio  kulttirini
sluoksni. Rado per 400 titnaginiu radiniu. Gyvenviet6 datuota ankstyvuoju mezoli-
tu. rtyrimu metu rasta keramikos ir pavieniu titnaginiu dirbiniu, priskiriamu bron-
zos-gelezies amziams.

5.   R6ku6iai.  §ven6ioniu  r.,  §ven6ion6liu  sen.  KPC  (vad.   E.   §atavi6ius)
1-oje  akmens  amziaus  gyvenviet6je  i5tyr6  24  kv.  in.  Aptiko  sunaikintc|  kult[irini
sluoksni.  Surinko per 300  ivairiu  titnaginiu  radiniu,  datuojamu  paleolitu-anksty-
vuoju mezolitu.

6.  R a g i n 6 n a i .  Radvili5kio r., Pakalni§kiu sen.  KPC (vad. 8. Dakanis)  sp6ja-
mame  pilkapyne, vienoje  i§  triju  kalveliu,  i§tyre  42 kv.  in.  Aptiko  apie  7 in  skei.-
smens,  90 cm  auk56io Zem6s ir akmenu sampila,  apdeta  dideliu  akmenu vainiku.
Rado Zmogaus kaukol?, ornamentuota kalkakmeni ir dvi gltidinto titnaginio dirbi-
nio nuoskalas.  Nustat6,  kad pilkapis priklauso bronzos amziui.

15tyr6 15 kv. in vagos nusausinto ir uzlyginto RIaulupio, juosusio I ttikst. antros

pus6s  senov6s  gyvenvietes  §iaurini  pakra§ti.  Aptiko  buvusio  upelio  vagos  vieta.  I
§iaui.?  nuo jo  Zio6iu  rado  senov6s  gyvenviet6s  liekanu:  degesingos  Zem6s,  Zidiniu
akmenu  ir grubl6tos keramikos §ukit!.

7.  ReL5kut6nai.  Sven6ioniu  r.,  §ven6ion6liu  sen.  KPC  (vad.  A.  Girininkas)
Re§kut6nu  kaime  tyrin6jo  akmens  ir bronzos  amziu gyvenviet?.  15tyr6  100 kv.  in.
Aptiko ankstyvojo, viduriniojo, v6lyvojo neolito ir bronzos amziu radiniu.

8.  Sudota.  §ven6ioniu  r.,  Sven6ion6liu  sen.  KPC  (vad.  E.  §atavi6ius)  1-oje
akmens  amziaus  gyvenviet6je  i§tyr6  8  kv.  in.  Aptiko  iki  60  cm  storio  kulttirini
sluoksni.  Rado per 100 titnaginiu radiniu ir puodu §ukiu.  Gyvenviet6 datuota ne-
olito laikotarpiu.

9.  Sudota.  Sven6ioniu  r.,  Sven6ion6liu  sen.  KPC  (vad.  E.  Satavi6ius)  2-oje
akmens amziaus gyvenvieteje ir Sudotos IV pilkapyno teritorijoje istyr6 per 60 kv. in.
Aptiko  per  100  cm  storio  kulttirini  sluoksni.  Rado  daugiau  kaip  200  titnaginiu,
keramikos dirbiniu, o VI a. kapuose - pavieniu degintiniu kaulu.
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10.   Turloji§k6.  Marijampoles  r.,  Kalvarijos  sen.  VU  (vad.  A.  Merkevi-
6ius)  tyrinejo  archeologini  kompleksa.  §e§iose  vietose  i5tyre  154  kv.  in.  Rado
keturiu  senoves gyvenvie6iu  ir dvieju kapu liekanu,  datuojamu senuoju bronzos
amziumi.

11.  Var6ne.  Varenos r., Var6nos sen.  VU  (vad. T.  Ostrauskas)  2-oje gyven-
vieteje  i§tyre  36  kv.  in.  Aptiko velyvojo  paleolito  Liungbiu-Bromes  tipo  ir vely-
vojo mezolito  Janislavskiu  tipo  stovyklavie6iu  kulttirinius  sluoksnius.  Aptiko  tit-
nago radiniu.  I§tyr6 pusiau Zemines tipo pastato, priklausan6io velyvajam mezo-
litui,  liekanas.

12. Ve rb i § k 6 s . Vilniaus r., Rie§6s sen. KPC (vad. E. Satavi6ius) 1-oje akmens
amziaus gyvenvieteje i§tyr6 20 kv. in. Aptiko nuo 3 iki 10 cm storio kulttirini sluoks-
ni. Rado 10 titnaginiu dirbiniu ir medzio gabalu. Gyvenviet6 datuota mezolito pa-
baiga.

2. Piliakalniai ir gelezies amziaus gyvenvietes

1.  Bak§iai.  Alytaus  in.  LNM  (vad.  V.  Steponaitis)  tess  senoves  gyvenvietes
tyrinejimus. I§tyr6 770 kv. in. Aptiko iki 50 cm storio kulttirini sluoksni, datuojama
III-IV a. Rado nemazai ivairios keramikos, kitu radiniu.

2. 8 ryz g i a i . Roki§kio r., Juodup6s sen. KPC (vad. P. Tebelskis) spejamo Bryz-

giu piliakalnio teritorijoje i§tyre 70 kv. in. Rado nedideli Zidini, stulpavietes, lipdy-
tiniu puodu §ukiu. Tyrinejimu metu nustatyta, kad §ioje vietoje buvusi I ttikst. se-
noves gyvenviete.

3. Brtiz6   (Kriemala). Kauno r., Raudondvario sen. KPC (vad. E. Ivanauskas)
senov6s gyvenviet6je i§tyr6 10 kv. in. Aptiko sunaikinta kultririni sluoksni su XIV-
XV a.  radiniais.

4.  Daugeli§kiai.  Raseiniu r., Ariogalos  sen.  KPC  (vad.  A.  Strazdas) pilia-
kalnyje  ir jo  aplinkoje  i§tyre  7  kv.  in.  Aptiko  piliakalnio  pylimo  liekanu.  Rado
nemazai molio tinko gabalu. Datavimas neai§kus. §alia piliakalnio senov6s gyven-
vietes nerado.

5. Ke rn av 6 . Sirvintu r., Musninky sen. VU (vad. A. Luchtanas) Pajautos sl6-
nyje  i§tyr6  100 kv.  in.  Aptiko  apardyta neolito,  bronzos  ir senojo gelezies  amziu

gyvenvie6iu kulttirini sluoksni, taip pat XIV a. miesto pastato liku6iu.
6. L i e p o r i a i . Siauliu in. SAM (vad. 8. Salatkiene) tes6 Lieporiu I-osios gyven-

viet6s tyrin6jimus.  I§tyie nuo  1995 in.  Iikusius 50 kv. in ir naujame plote  133 kv. in.
Baigtame  tirti  plote  aptiko  nuo  10  iki  80  cm  storio  kulttirini  sluoksni.  Rado  16
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gelezies rddos kasimo duobiu, triju gelezies lydimo krosneliu liekanas, du §ulinius
su medinemis konstrukcijomis, apie 40 moliniu lipdytines keramikos §ukiu, nemazai

gyvuliu kaulu, akmeniniu trintuvy, akmenini skiltuva ir kt. Surinko apie 60 kg gar-
gaz6s gabalu.  Gyvenviet6 datuojama I ttikst. viduriu.

7.   Pakalni§kiai.  Radvili§kio  r.,  Pakalni§kiu  sen.  KPC  (vad.  8.  Dakanis)

pilkapyne  esan6ios  kalvos,  kuri vadinama  RIeboni§kiu  kalnu-Piliakalniu,  aik§-
teleje ir jos papedeje i§tyre 9 kv. in. Aptiko spejamo pastato pamatiniu akmenu
ir  molio  sluoksniu.  Rado  I  ttikst.  datuojamu  puodo  §ukiu  bei  molio  tinko  ga-
baleliu.  Tiriant  biolokaciniu  metodu  (E.  Prancevi6ius)  nustatyta,  kad  kalva  si-
metri§kai juose  5  tvoros,  o  aik5teleje  stovejo  2 pastatai.  Kalvos  papedes  aik§te-
leje,  taip pat apjuostoje tvora, stovejo 6 pastatai, nuo kuriu kalvos vir§tines link
ved6  takas.

8. P I a t e I i a i . Plunges r., Plateliu sen. VLPC (vad. VL. Zulkus) Sventorkalniu
vadinamoje senoves gyvenvieteje, §iauriniame kalvos §laite, i§tyre 77 kv. in. Aptiko
XVI-XVII a. statinio liekanas, pavieniu XIV-XVII a. radiniu.

9.  Ragin enai . Radvili§kio r., Pakalni§kiu sen. KPC (vad. 8. Dakanis) speja-
moje  piliakalnio  gyvenvieteje  i§tyre  11,5  kv.  in.  Aptiko nuo  20 iki  100  cm storio
kulttirini sluoksni. Rado Zidiniu vietu, stulpaviet?, apdegusiu akmenu, molio tinko,

gyvuliu ir iveriu kaulu, lipdytos ir Ziestos keramikos. Kultnrinis sluoksnis datuoja-
mas I tdkst. antr".a puse-II ttikst. pradiia.

10.  Re§kut6nai .  Sven6ioniu r., Sven6ion6liu sen. KPC (vad. A.  Girininkas)

piliakalnyje i§tyre 60 kv. in. Aptiko pastatu, Zidiniu liekanu. Radiniai ir piliakalnio
kulttirinis sluoksnis datuojami III-IV a.

11.  § e i my n i § k e I i a i . Anyk§6iu r., AnyRE6iu sen. LII (vad. G. Zabiela) pilia-
kalnio  aik§teleje,  i §iaures vakarus nuo  anks6iau  tyrinetu plotu,  i§tyre  133 kv.  in.
Rado iki 70 cm storio XIII-XIV a. kulttirini sluoksni. Aptiko krosnies liekanu,
stulpavie6iu. Surinko Ziestos keramikos, gyvuliu kaulu, arbaletiniu streliu antgaliu,
verpstuku, Zalvariniu papuo§alu liekanu. Taip pat rado reta XIV a. pabaigos lietu-
vi§ka moneta.

12. V e I a i 6 i a i . Kretingos r., Kartenos sen. LII (vad. G.Zabiela) tyrinejo griti-
van6io piliakalnio aik§teles liekanu §iaurine dali. I§tyre 111 kv. in. Aptiko iki 50 cm
storio I tdkst. pr. Kr.-II ttikst. pradzios kulttirini sluoksni. Rado akmenu grindini,

pastato liekanu, keramikos 5ukiu.
13.   Zard6.  Klaipedos  in.  MLIM  (vad.  J.  Genys)  Zvalgomu.u  archeologiniu

tyrin6jimu metu senoves gyvenviet6s pakra§6iuose i§tyr6 25 kv. in. Aptiko  180 cm
storio 11 ttikst. pradiios kulttirini sluoksni.
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3. Gelezies amziaus pilkapynai

1.  Be r6iti n ai .  Panev6Zio r.,  Panev6Zio  sen.  LII  (vad.  S.  Urbanavi6ien6)  t?s6

pilkapyno tyrinejimus.  I§tyre 2 pilkapius.  Rado maziausiai 6 griautinius mirusiuju
kapus, datuojamus IV-V a. ir 1  degintini kapq be ikapiu.  Sio kapo chronologija
nenustatyta.

2.  Paalksniai.  Kelm6s  r.,  Karkl6nu  sen.  VU  (vad.  M.  Michelbertas)  i§tyre
viena senojo gelezies amziaus pilkapi. Aptiko dvieju velyvojo gelezies amziaus de-

gintiniu  kapu  liekanas,  a§tuonis  XV-XVI  a.  griautinius  kapus.  Surinko  ivairiu
IX-XIV a. papuo§alu, darbo irankiu, kitu buities daiktu.

4. Gelezies amziaus plok§tiniai kapinynai

1.  Dirziai.  Pakruojo r.,  Zeimelio sen.  PTC  (vad.  i.  Stri§kien6) Zvalg6 Zvyro
karjero ir senienu ie§kotoju ardoma kapinyna.  I§tyre  108 kv. in. Rado  18 IX-XI a.
kapu ir 202 VI-XI a. radinius.  Mirusieji laidoti nedeginti.

2.   Kalni5kiai.  Raseiniu  r.,  Ariogalos  sen.  LII  (vad.  V.  Kazakevi6ius)  t?s6
kapinyno  tyrin6jimus.  Rytineje  ir  pietrytineje  kapinyno  dalyse  i§tyre  377  kv.  in.
Rado  28  griautinius  V-VI  a.  kapus,  taip  pat  aptiko  kelias  neai§kios  paskirties
duobes su XI-XIII a. Ziestos keramikos 5uk6mis.

3.  Gen6ai   Ill.  Kretingos  r.,  Kurmai6iu sen.  LII  (vad.  J.  Stankus)  kapinyno
tei.itorijoje, 60 in i §iaur? nuo  1993-1995 in.  tirtu plotu, i§tyr6  108 kv.  in. Aptiko
7 akmenu vainikus, kuriuose rasti 4 griautiniai kapai, i§ ju 3 kapai datuojami 11-
111 a. 40-78 in i pietus nuo  1993-1995 in. tirtuju plotu i§tirti 48 kv. in.  Radiniai
datuojami v6lyvuoju gelezies amziumi.

4.  G6luva.  Raseiniu  r.,  Ariogalos  sen.  KPC  (vad.  E.  Ivanauskas)  kapinyno
teritorijoje i§tyr611,8 kv. in. Aptiko 5 XV a. ir 2 XVI a. griautinius Zmoniu kapus.
Taip pat aptiko griautiniu Zirgu kapi!. Suardytuose IX-XIV a. degintiniuose Zmo-
niu kapuose rado pavieniu radiniu.

5.  Kreiven ai . Silut6s r., Pagegiu apyl.  VU (vad. V. Simenas) kapinyne i5tyr6
65  kv.  in.  Rado  8  griautinius  VI-VIII  a.  kapus  ir  3  degintinius  Zmoniii  bei  2

griautinius Zirgu kapus,  datuojamus IX-XI a.
6.  Kulautuva.  Kauno  r.,  Vilkijos  sen.  KPC  (vad.  E.  Ivanauskas)  deginimo

apeigu ir 2-ojo kapinyno vietoje i§tyre 500 kv. in.  Rado tre6ia ir dali ketvirto XIV a.
kapotu sidabriniu papuo§alu lobiu. Taip pat aptiko pavieniu apdegusiu IX-XIV a.
radiniu.  I§tyr6 dvi XVII-XIX a. pradzios pastatu vietas.
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2-ojo  kapinyno  teritorijoje  metalo  ie5kiklio  pagalba  rado  5  XIV  a.  sidabriniu

papuo§alu  lobius,  surinko  pavienil!  IX-XIV  a.  radiniu  buvusil!  Zmoniu  ir Zirgu
kapuose.  Nustat6 kapinyno teritorija.

7.  Mar-vel6.  Kauno  in.  VU  (vad.  A.  Astrauskas)  tes6  kapinyno  tyrin6jimus.
I`€tyr6 950 kv. in. Aptiko 39 senojo ir velyvojo gelezies amziaus kapus, 23 v6lyvojo

gelezies  amziaus Zirgu kapus.
8.  Slengiai. Klaip6dos r.,  Gargzdu sen.  VLPC (vad.  R.  Banyt6) Slengiu ka-

pinyno  apsaugos  zonoje,  §alia  velyvu,  iki  5iol  naudojamu  kapinai6iu  pietrytin6s
tvoros, i§tyr6 35 kv. in.  Rado pavieniu archeologiniu radiniu, buvusiu I-11 ttikst.
kapuose.

9.  R a g u v i § k i a i . Kretingos r., Zalgirio sen. KPC (vad. P. Tebel§kis) kapinyno
teritorijoje i§tyr6 70 kv. in. Kapinynas datuojamas X-XIII a. Rado pavieniu radi-
niu suardytuose kapuose.

10. Tr ti b a ki a i . Skuodo r., Skuodo sen. LII (vad. G. Zabiela) naujai surastame
kapinyne i§tyre  11,5  kv. in.  Suardytuose X-XIII a.  degintiniuose kapuose aptiko

pavieniu Zalvariniu papuo§alu.
11.  Vidgiri ai.  Silut6s r., Rambyno sen.  VU (vad. V.  §im6nas) t?s6 kapinyno

tyrin6jimus.  I§tyr6 250 kv. in. Aptiko 21 griautini V a. antros pus6s-VI a. kapa ir
8 apvalias  100 cm skersmens  duobes, kuriose buvo archeologiniu radiniu.

12. i 6 r o n y s . Traky r., Rtidi5kiu sen. LII (vad. G. Zabiela) apardytoje kapiny-
no  dalyje  i§tyr6  12,5  kv.  in.  Rado  apie  10 degintiniu XIII-XIV a.  kapu liekanu.
Surinko keramikos, geleziniu  bei Zalvariniu dirbiniu, darbo irankiu.

5. XIV-XVIII a. kapinynai

1.  Didieji   Liki§kiai.  Alytaus  in.  LII  (vad.  E.  Svetikas)  kapinyno  vietoje
i5tyre  105  kv.  in.  Rado  19 griautiniu XVII a. pab.-XVIII a. pr.  kapu ir 7 degin-
tinius kapus be ikapiu.

2   Grinki5kiai.  Alytaus  r.,  Simno  sen.  KPC  (vad.  A.  Strazdas)  kapinyno
vietoje i§tyre 20 kv. in. Sunaikintuose kapuose rado Zmoniu kaulu ir radinii!, kurie

gali btiti datuojami XVII-XIX a.
3.  Lu ks n 6 n a i . A]ytaus r., Alytaus sen. KPC (vad. A. Strazdas) kapinyno vie-

toje i§tyre  10 kv.  in.  Rado 7 kapus,  datuojamus XVII-XVIII a.
4.   Rukliai.  Utenos  r.,  Daugailiu  sen.  UKM  (vad.  D.  Ribokas)  t?se  Ruk-

liu  XIV-XVII  a.  kapinyno  tyrin6jimus.  I§tyr6  137,5  kv.  in.  Rado  13  kapii  su

ikapemis.
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6. Viduramziu gyvenvietes, piliavietes, dvarvietes ir miestai

1.  Anyks6iai:
LII (vad. G. Zabiela) Anyk§6iu senamiestyje, A. Baranausko a. 14, laiptu i rtisi

vietoje, i§tyr6 10,5 kv. in. Rado iki 150 cm storio XVIII-XX a. kultdrini sluoksni,

pavieniu keramikos §ukiu.
§altupio g.  4,  Baranausko  a.  6,  LII  (vad.  G.  Zabiela)  telefono kabelio trasos

vietoje i§tyre 8 kv. in. Rado 60 cm storio XIX-XX a. kulttirini sluoksni.
2.  Asmalai.  Utenos  r.,  Kukti§kiu  sen.  KPC  (vad.  J.  Bal6itinas)  kapinyno  ir

senov6s gyvenvietes vietoje i§tyr6 36 kv. in. Kapu nerado. Aptiko tik perarta XVII-
XVIII a. kaimavietes kulttirini sluoksni. Surinko XVI-XVIII a. monetu, XVII-
XVIII a. keramikos 5ukiu.

3.  J on 6n ai . Vilniaus r., Suzioniu sen. KPC (vad. A. Strazdas) dvarviet6s vie-
toje  i§tyr6  3  kv.  in.  Aptiko  iki  110  cm  storio  kulttirini  sluoksni  ir  XVI-XIX  a.
radiniu.

4.  Joni§kis:

KPC (vad. G. Alelitinas) centrin6je miesto aik§t6je i§tyre 27 kv. in. Aptiko nuo
80  iki  160  cm  storio  kulttirini  sluoksni.  Rado  XVI  a.  pabaigos-XIX  a.  puodu,
kokliu, 16k§6iu fragmentu. Aptiko VII-VIII a. kapa.

Urbanistikos paminklo pakra§tyje i§tyr6 13 kv. in. Aptiko nuo 50 iki 80 cm storio
kulttirini sluoksni. Radiniai datuojami XVIII-XIX a.

5.  Jurbarkas
KPC (vad. G. Alelitinas) miesto teritorijoje i§tyre 10 kv. in. Aptiko apardyta nuo

40 iki 160 cm storio kultnrini sluoksni. Rado XVII-XIX a. puodu ir kokliu frag-
mentu, XVIII a. antros pus6s-XIX a. pirmos puses monetu.

6. Kaltanenai.  §ven6ioniu r., Kaltan6nu sen. KPC (vad. J. Bal6itinas) dvar-
vieteje  i§tyr6  22 kv.  in.  Aptiko  suardyta XVII  a.  antros pus6s kulttirini  sluoksni.
Rado monetu ir keramikos §ukiu.

7.  Kaunas:
LII ir Kauno PRPI  (vad. J.  Stankus ir A. Juknevi6ius) Kauno senamies6io 22

kvartale, sklypo Palangos g.  10 rytin6je pus6je, i§tyr6 50,5  kv. in. Aptiktas iki  170
cm storio XV-XVII a. kulttirinis sluoksnis.

Kauno PRPI  (vad. A. Va§kelis)  Vilniaus g.  5  sklype i§tyr6  135  kv.  in. Aptiko
nuo 30 iki 40 cm storio XV a. kultririni sluoksni. Rado nemazai Ziestos keramikos
§ukiu, metaliniu dirbiniu fragmentu, sidabrine moneta. Greta kiemo grindinio, me-
dinio  pastato  asloje,  aptiko  keturis  varinius  Zetonus,  kaldintus  155...  in.,  1570  ir
1577  in.
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Kauno  PRPI  (vad.  A.  Va§kelis)  buvusiame  Bernardinu vienuolyno  konvento
pastate i§tyr6 46 kv. in. Aptiko nuo 40 iki 60 cm storio XVI-XVIII a. kulttirini
sluoksni. Atideng6 du XVI-XVIII a. grindu lygius, Cia stovejusiu krosniu pama-
tus,  surinko  XVI-XVII  a.  buitines  keramikos  §ukiu  ir kokliu  fragmentu.

Konvento  kieme  i§tyr6  17  kv.  in.  Aptiko  nuo  170  iki  210  cm  storio  kulttirini
sluoksni,  datuojama XV a.  pab.-XIX a. viduriu.  Nustate buvusio kiemo lygius.
Rado buitin6s keramikos §ukiu, kokliu fragmentu.

8.  Kernav6.  Sirvintu  r.,  Musninky  sen.  VU  (vad.  A.  Luchtanas)  miestelio
teritorijoje, tarp naujosios baznydios ir senosios klebonijos, vandentiekio trasos vie-
toje, i§tyr6 20 kv. in. Aptiko XV-XVIII a. kulttirini sluoksni.

9.  Klaipeda:
MLIM (vad. J.  Genys) Sukileliu g.  12 risiuose i§tyr6 98 kv. in. Aptiko iki  160

cm storio XVIII-XIX a. kulttirini sluoksni. Rado XVII a. radiniu.
VLPC  (vad.  Vl.  Zulkus)  RIaip6dos  piliaviet6s  teritorijoje  ir  Princo  Fridricho

poternoje  i§tyr6  240 kv.  in.  Atideng6 XVI-XVIII  a.  pamatus  ir mtiro  liekanas.
Rado XIV-XVIII a. radiniu.

10.  Linkuva.  Pakruojo r., Linkuvos sen. LII  (vad.  L.  Kvizikevi6ius) ivairiose
miestelio vietose i§tyr6 55 kv. in. Aptiko  iki 130 cm storio XVIII-XX a. kulttirini
sluoksni. Rado keramikos, monetu ir kitu radiniu.

11.   Pazaislis.  Kauno  in.  KPC  (vad.  A.  Strazdas)  dvarviet6s  vietoje  i§tyre
7  kv.   in.   Aptiktas  sunaikintas  kulttirinis  sluoksnis.   Rasti  radiniai   datuojami
XVII-XIX  a.

12.  Plateliai.  Plunges  r.,  Plateliu  sen.  VLPC  (vad.  Vl.  Zulkus  ir A.  Kola)
Plateliu  ezero  dugne,  senoves tilto vietoje,  i§tyr6  64 kv. in.  Rado XVI-XVII  a.
tilto konstrukciju liekanu, keramikos §ukiu.

13.  S e n i ej i  Tr a k a i . Traky r., Traky sen. VU (vad. A. Kuncevi6ius) piliavie-
t6s §iaurin6je ir §iaur6s rytu pus6je i§tyre 50 kv. in.  Rado XIV a. pilies gynybines
sienos  mtiro  liekanu.

Senoves gyvenvieteje i§tyr6 80 kv. in. Rado iki 100 cm storio kulttirini sluoksni
ir  XIV  a.  radiniu.

14.  Siesikai.  Ukmerg6s  r.,  Siesiku  sen.  PRI  (vad.  V.  Gri§inas)  i  §iaur?  nuo
centriniu dvaro rimu i§tyr6 30 kv. in. Tarp §iaurinio rnmu fasado ir ezero kranto
aptiko numanomo parapeto pamatu liekanu bei terasos plytini grindini. Apvalaus
5iaur6s vakarinio bok§to viduje  aptiko  iejima i§  bok§to  i  risi.  Tyrimu  metu  rado
XVII  a.  antros  puses  Siesiku  §eimos  herbiniu  kokliu  fragmentu.

15.  Stanislava.  Kauno  r.,  Vilkijos  sen.  KPC  (vad.  A.  Strazdas)  dvarviet6je
i5tyr6 10 kv. in. Aptiko iki 60 cm storio kulttirini sluoksni. Rado XV-XVII a. radiniu,
taip pat atsitiktiniu IX-XIV a. radiniu.
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16.  §e duva.  Radvili§kio  r.,  §eduvos  sen.  LII  (vad.  L.  Kvizikevi6ius)  ivairiose
miestelio dalyse i§tyr6 47 kv. in. Aptiko suardyta XVII-XIX a. kulttirini sluoksni.
Rado keramikos.

17.  Trakai
KPC (vad.  G. Alelitinas)  Karaimu g. 57 sklype i§tyr6  15  kv.  in. Aptiko  170 cm

storio kulttirini sluoksni. Rado XVII a. pirmos pus6s keramikos, kokliu fragmentu..
Pagal trasa nuo §urfo i vakarus aptiko  100 cm storio XIX a. kulttirini sluoksni,  o

i §iaure nuo gyvenamojo namo - 10-20 cm storio kulttirini sluoksni.
18.  Tytuv6nai.  Kelm6s r., Tytuv6nu sen.  KPC (vad.  G. AleliTinas) Tytuvenu

dvarviet6je i§tyr6 5 kv. in. Aptiko nuo 40 iki 60 cm storio kultririni sluoksni.  Rado
XIX a.  keramikos.

19.  Ukmerg6
KPC  (vad.  G.  Alelirinas)  i§tyr6  5  LIV.  in.  Aptiko  apardyta  nuo  50  iki  100  cm

storio kulttirini sluoksni.  Rado XVIII-XIX a. keramikos.
20.  Vi evi s . Traku r., Vievio sen. KPC (vad. E. Ivanauskas) Vievio dvarvieteje

i5tyr6  100 kv.  in. Aptiko suardyta kulttirini sluoksni.  Rado XVI-XIX a.  radiniu.
21.  Vilnius:

PRI (vad. V. Daminaitis) po Sv. Pranci§kaus ir Bernardinu bazny6ios prieangiu
1978 in.  aptiktoje kriptoje i§tyr611 kv. in.  Rado 52 mirusiuju kapus. Nustat6, kad
kripta pozeminiu tuneliu buvo sujungta su Sv. Onos bazny6ia. Kriptoje laidota nuo
XVI  a. pabaigos iki XIX a.  Rado 5e5ias XVII-XIX a. monetas.

PRI  (vad. V.  Daminaitis) J6zuitu gimnazijos teritorijoje i§tyr6  16 kv. in.  210-
370  cm  gylyje  nuo  dabartinio  Zem6s  pavir§iaus  aptiko  XVI  ir  XVII  a.  akmenu

gi.indini. J6zuiti! vienuolyno didziajame kieme 250 cm gylyje aptiko apskritimo for-
mos  nenustatytos  paskirties  plytu  konstrukcija.  Sp6jama,  kad  §i  konstrukcija  gali
btiti amatininko juvelyro krosnies liekanos.

PRI (vad. V. Vainilaitis) Pilies g. 26, „Signataru namo" vidiniame kieme ir §iau-
riniame korpuse  i5tyr6  70 kv.  in.  Aptiko  iki 350 cm storio kultdrini sluoksni.  Ati-
dengti 2 iki §iol nezinomi XVI a. rtisiai. Kieme kultdrinis sluoksnis buvo suardytas.
Pietineje kiemo dalyje rasti XVI-XVIII a. 1aiptines pamatai buv? uzpilti gruntu.
Rasta XVI-XVII a. radiniu.

PRI  (vad.  V.  Vainilaitis)  Rotu56s aikst6je Zvalgom!ju  archeologiniu tyrin6jimu
metu i§tyr6 15 LIV. in. Aptiko 100 cm storio XV-XVI a. kulttirini sluoksni. Siaur6s

rytu aik§t6s dalyje atideng6 XVI a. mtirinio pastato fragmentus, o §alia - t-o paties
laikotarpio akmenu grindinio fragmentus.

PRI  (vad.  T.  Po§ka)  Gaono g.  4 pastato viduje i§tyr6 200 kv.  in. Aptiko  160-
250 cm storio kulttirini sluoksni.  Rado XV-XVII a.  keramikos, kokliu.
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PRI  (vad.  T.  Po§ka)  Augustijonu  g.  i§tyr6  16  kv.  in.  Aptiko  iki  200  cm  stol.io
kulttirini sluoksni.  Rado XVI-XVII a. keramikos ir koklii!.

PRI  (vad.  R.  Zukovskis)  Totoriu  g.  18  i§tyr6  40  kv.  in.  Aptiko  250  cm  storio
XVI-XVII  a.  kulttirini  sluoksni.  Rasta  krosnies  liekanu  ir  mediniu  grindiniu
fragmenti!.

PRI (vad. R. Zukovskis) teritorijoje tarp Rinktin6s ir Zveju gatviu i§tyr6 120 kv.
in.  §alia Neries up6s aptiktas 250 cm storio XV-XVII a. kultdrinis sluoksnis.

PRI  (vad.  D.  Luchtanien6)  Liejyklos  g.  8-Totoriu  g.  26  pastatu  komplekse
ivalgomuju tyrin6jimu metu i§tyre 52,6 kv. in. Aptiko suardyta kultnrini sluoksni.
Rado  XIX  a.  grindini.  Izemio  nepasiek6  d6l  gruntinio vandens  ir  teritorijos  uZ-
Statymo.

PRI  (vad.  D.  Luchtanien6)  Lietuvos  Respublikos  Prezidenttiros  teritorijoje,
Universiteto  g.  6,  Totoriu  g.  28  ir  Daukanto  a.  3/8,  i§tyr6  512  kv.  in.  Salia  esan-
6ioje  parko  teritorijoje  aptiko  300  cm  storio  XVI-XVII  a.  kulttirini  sluoksni.
Daukanto a. aptiko suardyta kulttirini sluoksni. Rado mediniu kanalizacijos irengi-
niu liekanu. Totoriu g., prie§ais Kra§to apsaugos ministerija, aptiko XVII a. pabai-

gos-XVIII a. mtirinio pastato fragmentu.
PRI (vad. S. Sarcevi6ius) Tilto g.  1/2 i5tyr6 7,5 kv. in. Aptiko nuo 290 iki 340 cm

storio XVII-XX a. kulttirini sluoksni.  Rado to paties laikotarpio mediniu uzsta-

tymu fragmentu.
PRI (vad.  S.  Sarcevi6ius) Suba6iaus g.11  t?s6 anks6iau aptiktos amatininko-puo-

dziaus tikin6s duob6s tyrimus. I§tyr6 apie  16 kv. in. Surinko XIV a. pab.-XV a. pr.

Puodu  L¥ukiu.
PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius)  Pilies g.  10 i§tyr6 6 kv.  in. Aptiko nuo  140 iki  150 cm

storio  XV-XVIII  a.  kultririni  sluoksni.  Rado  to  paties laikotarpio  grindinio  lie-
kanu  bei  XV  a.  mediniu  pastatu  fragmentu.

PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius)  Traku  g.  9,  Pranci§konu  bazny6ios viduje  ir  §vento-
riuje,  i§tyr6  37  kv.  in.  Siaurineje  bazny6ios  navoje  atideng6  i6jima  i  rtisi,  i§tyr6
tris jo  skliautuotas  patalpas-kriptas.  Rado viena  XIX  a.  kapa.  Aptikto  XVIII-
XX  a.  kulttirinio  sluoksnio  storis  siek6  375  cm.  Jame  rasti  dvieju  gotikiniu  rti-
siii  fragmentai.

PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius)  Traku  g.  2,  rytinio  korpuso  patalpu  viduje,  i5tyr6
16 kv. in. Aptiko nuo 330 iki 380 cm storio XVI-XX a. kultdrini sluoksnj.  Rado
XVIII-XIX  a.  grindu,  krosnies  fragmentu.

PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius)  Traku  g.  2,  vakarinio  korpuso  patalpu  viduje,  prie
buvusios miesto gynybin6s sienos i§tyr612 kv. in. Aptiko nuo 300 iki 310 cm storio
XIV  pab.-XVIII  a.  kultdrini  sluoksni.  Rado  XVI-XVII  a.  grindu,  gynybines
sienos  sutvirtinimu,  krosnies  liekanu.
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PRI (vad. A. Vaicekauskas) Arsenalo g. 3, Senojo Arsenalo kiemo pietrytin6je
dalyje, i§tyr6 50 kv. in. Aptiko 350 cm storio kultdrini sluoksni. Rado XIV-XV a.
medinio uzstatymo horizontu.

PRI (vad. A. Vaicekauskas) Didiiojoje g.  18 i§tyr6 46 kv. in. Aptiko iki 360 cm
storio kulttirini sluoksni. Rado XV-XVII a. uzstatymo fragmentu.

PRI (vad. A. Vaicekauskas) ivalgomu.u tyrinejimu metu Didiiojoje g. 39/1  i§-

tyr6 8,5  kv.  in. Aptiko iki  160 cm storio kulttirini sluoksni.
PRI  (vad.  A.  Vaicekauskas)  ivalgomiH.u tyrin6jimu metu Vilniaus g.  12 i§tyr6

3,9 kv. in. Aptiko nuo  195  iki 205 cm storio XIX-XX a. kulttirini sluoksni.
PRI  (vad.  V.  Gri§inas)  Pilies  g.  10  i§tyr6  60  kv.  in.  Aptiko  iki  200  cm  storio

XV-XIX a. kulttirini sluoksni. Rado ikastos Zemin6s su Zidiniu liekanu. Ant grin-
du ir Zidinyje aptiko Ziestos keramikos §ukiu.

PTC (vad. V. Urbanavi6ius) Vilniaus Zemutin6s pilies ir Valdovu rimu terito-
rijoje bei jos aplinkoje i§tyr6 daugiau kaip 750 kv. in. Aptiko VIII-XVII a. kultti-
rini sluoksni. Rado XIII-XVII a. mtiriniu pastatu liekanu, taip pat plok§tuminiu
ir loviniu  kokliu,  importin6s buitin6s keramikos,  spalvoto bei  raftyto  stiklo  frag-
mentu. Radiniai datuojami XV-XVII a.

49.  Videni§kiai.  Moletu  r., Videni§kiu  sen.  PRI  (vad. V.  Gri§inas)  Baltu.u
Augustinu vienuolyno teritorijoje, §alia §iaures vakarinio vienuolyno korpuso sie-
nos, i§tyre 27 kv. in. Aptiko dvi sienas bei iejima i rtisi. Kieme, §alia iejimo, rastas
akmeninis XVII a. grindinys su latako liekanomis. Prie vienuolyno §iaur6s vakaru
kampo aptikti XIX a. rekonstruotu kontraforsu fragmentai.

7. Zvalgomosios ekspedicijos

1.  Didieji   Ib6nai.  Kauno r., Vandiiogalos sen. LII (vad. A. Varnas) Zval-

gomoji ekspedicija Didiivy.u Ibenu kaimo apylinkese, kaimo §iauriniame pakra§tyje,
aptiko iki §iol nezinoma, ta6iau dabar jau sunaikinta XII-XIV a. kapinyno su Zirgu
kapais vieta.

2   Cesukai.  Var6nos  r.,  Merkin6s  sen.  KPC  (vad.  A.  Strazdas)  dvarviet6s
vietoje Zvalgom".u darbu metu surinko radiniu, datuojamu XVI-XVIII a.

3. Ju o dz i a i . Silal6s r., Kaltinenu sen. KPC (vad. A. Strazdas) ivalg6 naujojo
kapinyno teritorija. Aptiko V-VI a. radiniu.

4.  Kai§iadoriu   r.  KPC (vad. A. Girininkas) §iaurin6je Kai5iadoriu raj. pu-
seje Zvalgomvy.u archeologiniu tyrinejimu metu aptiko 4 iki §iol nezinomus arche-
ologinius objektus.
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5.  Kauno PRPI  (vad.  A.  Va§kelis)  Dauk§os g.  archeologines priezitiros darbu
metu aptiko nesuardyta 116 in ilgio, nuo 120 iki 300 cm storio XV-XIX a. kul-
tdrini sluoksni. Nustat6 buvusios gatv6s lygi, rado medinio ir akmeninio grindiniu
liekanu. Apatiniame XV a. horizonte rado  174 dirbinius: kokliu bei nemazai bui-
tines keramikos §ukiu.

6.  L i n k u v a -Va i Z g a n t a i .  Pakruojo r., Linkuvos sen. LII (vad. L. Kvizike-
vi6ius) suarto senkapio vietoje, Zem6s pavir§iuje, aptiko IX-XI a. radiniu, titnagini

gremztuka ir XVI a. moneta.
7. Laukuva . §ilal6s r., Laukuvos sen. LII (vad. A. Varnas) miestelio teritori-

joje tiesiamo kabelio trasos vietoje, aptiko XVIII-XIX a. kulttirini sluoksni.
8.  Li§kiava.  Var6nos  r.,  Merkin6s  sen.  KPC  (vad.  A.  Strazdas)  dvarvietes

vietoje Zvalgomuju darbu metu surinko XVI-XVIII a. radiniu.
9.  Senieji   Trakai.  Traky  r.,  Traky  sen.  VU  (vad.  A.  Kuncevi6ius)  ivalg6

buvesios parapijos kapiniu vieta.  Rado senov6s kapu, mediniu bazny6ios pamatu
liekanu.

10. S e n i ej i  Tra kai . Traku r., Traky sen. VU (vad. A. Kuncevi6ius) piliavie-
t6s teritorijoje atliko geofizinius tyrimus, o Galv6s ezere atliko povandeninius ival-

gomuosius  archeologinius  tyrimus.  Aptiko  senu.u  mediniu  tiltu  i§  Salos  pilies  i
Karaimu sala ir taxp Karaimu ir Baznyt616s salu vietas.

11.   Tel§iai.  ZMA  (vad.  D.  Karaliene,  L.  Valatkien6)  senamiestyje  steb6jo
kasama teritorija ir statomus  objektus.  Aptiko  sumai§ytus kulttirinius  sluoksnius.
Radiniai datuojami XIX-XX a.

12.Varniai.Varniusen.ZMA(vad.D.Karalien6,L.Valatkien6)senamiestyje
steb6jo kasama teritorija naujiems objektams. Aptiko iki 235 cm storio sumai§ytus
kulttirinius sluoksnius. Rado XIX-XX a. radiniu.

13.  Veliuona.  Jurbarko  r.,  Veliuonos sen.  LII  (vad.  L.  Kvizikevi6ius)  sena-
mies6io teritorijoje,  darzuose, Zem6s pavir§iuje aptiko XVI-XVII a.  keramikos,
kokliu, papuo§alu, monetu.

14.  Vilnius:
VU (vad. A. Kuncevi6ius) Pilait6s piliakalnyje atliko ivalgomuosius archeologi-

nius tyrin6jimus, gridvan6iu §laitu tvirtinimo darbus, geofizinius tyrimus.  Nustat6,
kad tai XVI a. antros pus6s-XVII a. pirmos puses dvaro vieta. Rado §io laikotar-
pio kokliu, keramikos.

LII (vad. A. Varnas) archeologin6s priezitiros metu Verkiu parko §iaurin6je ir
centrin6je dalyse, dujotiekio ir §iluminiu trasu vietose, ties dabartiniais vartais, ap-
tiko XVIII-XIX a. pozeminio komunikacinio tunelio dali. Salia Botanikos insti-
tuto rasti XIX a. vartu pamatai.

511



8. Neai§ktis paminklai

1. Ar i in a i 6 i a i . Radviliskio r., Auk§telky sen. KPC (vad. 8. Dakanis) sp6jamame
kapinyne i§tyi.6 40 kv. in. Aptiko senu kaimo kapinai6iu, sunaikintu XX a., vieta.

2. Birzeles   (Zilainiai). Radvili§kio r., Sidabravo sen. KPC (vad. 8. Dakanis)
spejamame kapinyne i§tyr6 31,5  kv.  in. Archeologiniu radiniu nerado.

3.  D askonys . Alytaus r., Daugu sen.  KPC (vad. A. Strazdas)  senov6s gyven-
viet6s vietoje  i§tyr6  10 kv.  in.  Kulttirinio  sluoksnio nerado.

4. D v a r 6 6 n a i . Alytaus r., Daugu sen. KPC (vad. A. Strazdas) senov6s gyven-
viet6s vietoje  i§tyr6 3  kv.  in.  Kulttirinio sluoksnio nerado.

5.  Gaudu6iai.  Kretingos  r.,  Kartenos  sen.  KPC  (vad.  8.  Dakanis)  sp6jamo

piliakalnio  aik§tel6je  bei  jos  pap6d6je  i§tyr6  39,5  kv.  in.  Kulttirinio  sluoksnio
nerado.

6.  Eikoti§kis.  Zarasu  r.,  Degu6iu  apyl.  LII  (vad.  A.  Simni§kyte)  sp6jamo
kapinyno  teritorijoje i§tyr6 26 kv.  in.  Palaidojimu nerado.

7. R a g u v a . Panev6Zio r., Raguvos sen. LII (vad. S. Urbanavi5ien6) spejamame

pilkapyje, vietos Zmoniu vadinamame Zako kalneliu, i§tyre 20 kv. in. Archeologi§-
kai vertingo sluoksnio, kapu bei radiniu nerado.

8. S e n a   Pa § am i n 6 . §ven6ioniu r., Sven6ion6liu sen. KPC (vad. J. Bal6innas)
senov6s gyvenvietes vietoje istyr6 30 kv. in. Aptiko XX a. antroje pus6je stov6jusios
sodybos p6dsakii.

9.  Senoji   |piltis. Kretingos r., Laukzem6s sen. LII (vad.  G.  Zabiela) kapi-
nyno vietoje istyr6  10 kv.  in.  Kapu nerado.

10.  Kukliai.  §ven6ioniu  r.,  Kaltan6nu  sen.  KPC  (vad.  J.  Bal6itinas)  senov6s

gyvenviet6s  vietoje  i§tyr6  22  kv.  in.  Kulttirinio  sluoksnio  neaptiko.
11.  R a g u v i § ki a i . Kretingos r., Zalgirio sen. KPC (vad. P. Tebel§kis) sp6jamo

kapinyno vietoje i§tyr6 50 kv.  in.  Archeologiniu  radiniu nerado.
12.  Re ke t 6 . Kretingos r., Salantu sen.  KPC (vad.  P. Tebel§kis) sp6jamo pilia-

kalnio teritorijoje istyr6  14 kv.  in.  Kulttirinio  sluoksnio  ir radiniu neaptiko.
13. Tetervinai. §al6ininku r., Pabar6s sen. KPC (vad. P. Tebel§kis) i§tyre     30

LIV.  in.  Kulttirinio  sluoksnio neaptiko.
14. Va r a k a I i a i . §ven6ioniu r., §ven6ioniu sen. KPC (vad. J. Bal6itinas) seno-

v6s gyvenvietes vietoje i§tyr6  33  kv.  in.  Kulttirinio sluoksnio neaptiko.
15.  Vilnius.  PRI  (vad.  T.  Po§ka)  Mindaugo  g.13  i§tyr6  22 kv.  in.  Kulttirinio

sluoksnio  neaptiko.
16.  Utena.  (vad. D. Luchtanien6) Maironio g. 3, Policijos komisariato are§ti-

n6s statybos vietoje, ivalgomuju tyrinejimu metu i§tyr618,5 kv. in. Archeologi§kai
vertingo kulttirinio sluoksnio nerado.
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17.  Zasinas. Silales r., Silales sen. KPC (vad. A. Strazdas) lobio radimo vie-
toje i5tyr6  10,5 kv. in. Lobio liekanu nerasta.

18.  Zidkeli§k6s.  Roki5kio r., Jtizintu sen. KPC (vad. P. Tebel5kis) istyre 50
kv. in. Archeologiniu radiniu nerado.

Arvydas A s a d a u s k a s

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO
1996  METU  ETNOGRAFINES  EKSPEDICIJOS

Lauko tyrimai prasidejo geguz6s, baig6si spalio menesi. Dvide§imtyje Lietuvos
ir dviejuose Latvijos rajonuose dirbo  11 grupiu. Temu vykdytojai, kaip paprastai,

patys sprende, kur ir kokiu metu jie atliks lauko tyrimus ir i kuria grupe isijungs.
Grupiu vadovu ir ju dalyviu darbo ataskaitos nevienodai informatyvios, d6l to 5ioje
apivalgoje n6ra galimybes nuodugniai ir nuosekliai aptarti ju visu darbo rezultatus.
Mtisu uzduotis - pateikti duomenis apie ekspediciju laika, grupiu sud6ti ir pagal
galimyb? apie kiekvieno temos vykdytojo surinkta medziaga bei jos reik§m? etno-
loginiams tyrimams. RIekvieno vadovo grupiu darbas pateikiamas vienoje vietoje.

vyriaus. in. b. Irenos Reginos Merkienes vadovaujamos grupes geguz6s 6-10 d.
dirbo Jurbarko ir Kauno rajonuose (dalyvavo LII vyr. labor. Danguole Svidinskaite,
VDU ir LII doktorant6s: vyr. labor. Asta Lek.avi6idt6, vyr. labor. Vida Savoniakai-
t6,  asist.  Rasa  Pauk§tyt6),  geguz6s  27-31  d.  -  Kedainiu  ir  Panevezio  r.  (vyr.
Iaborantai, VDU ir LII doktorantai: A. Lekavi6idte, V. Savoniakaite, Z. 8. Saknys),
birzelio  10-14 d. - Taurag6s ir Silut6s r.  (vyr. labor. Jurgita Duma§itite, VDU
ir LII doktorant6s A.  Lekavi6idt6, V.  Savoniakait6,  in. b.  Z.  8.  Saknys),  rugs6jo
16-20 d.  - Varenos  ir  Sal6ininku  r.  (vyr.  labor.  D.  Svidinskaite,  VDU  ir  LII
doktorant6s: vyr. labor. A. Lekavi6itite ir asist. R. Pauk§tyte, in. b. Z. a. Saknys),
spalio 7-11 d. -Birtry r. ir gretimuose Bausk6s bei Jekabpilio rajonuose Latvijoje
(in. b. V. Savoniakaite, vyr. Iaborant6s: VDU ir LII doktorant6s A. Lekavi6itit6 ir
Aurika Tarasovaite bei VDU ir LII doktorant6 Rasa Ra6idnait6).

Irena-Regina M e r k i e n e  rinko duomenis pagal programa ,,Lietuviu papro6iu
atlasas.  D.  1".  Daugiausia  laiko  skirta  temai  ,,Lietuviu  kalendoriniai  papro6iai".
Asmeni§kai apklausti 68 Zmones, uzra§yta 252 lapai informacijos, pasiskolinta per-
fotografuoti 43 nuotraukas. Lauko tyrimu metu klausin6ta ivairaus amziaus, tauty-
biu ir tik6jimo Zmoniu:  ir vietiniu gyventoju,  ir atsikel6liu i5 kitu valstybiu.  Buvo
siekiama issiai§kinti papro6iu savitumus ir ju poky6ius, veikiant kitos tautos kulttirai
ir kitoms konfesijoms bei i§radingoms asmenybems.  Bandyta nustatyti,  kaip kito
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§eimos papro6iai XX a. antroje pus6je, ir tu pakiting sasajas su Zmoniu p-asaule-

jauta bei pasaul6voka, etinemis bei estetin6mis pazitiromis. Tuo tikslu buvo patei-
kiami klausimai apie fizines realijas ir metafizinius dalykus.

Nustatyta, kad dalis bendruomeniniu papro6iu, kaip parapijos elgetu §elpimas

per Visu §ventuju §vente, nepasiturin6iu ir neigaliu kaimynu r6mimas, kaimo sody-
bu lankymas,  sveikinimas su  ivent6mis per Kd6ias ir Velykas, kaimynu plakimas
kadagiu per Verbu Svent?, kaimo geguzin6s maldos (moj¢vos), kryziu lankymas su

giesm6mis  per  kyz!.¢w#¢s  dienas,  kiti  su  religija  susije  paprotiniai  kalendoriniai
apeiginiai veiksmai XX a. antroje puseje beveik visai sunyko. Sovietme6iu kunigu
vardymas kal6doti - lankyti ir Sventinti parapijie6iu namus, renkant aukas bazny-
6iai ir jos tarnams i§laikyti, bei primygtina ateizacija panaikino bendruomeninius
baznytinio kaledojimo bruozus. Tuo pa5iu metu sunyko ir kita bendruomenin6 gal-

pos forma - kaimo varguomenes vaiku keJGdo/.I.m¢s - kiau§iniu pra§ymas savait?
pries  Velykas  kaimynu  namuose.  Ilgiau  i§liko jos  kitas  pavidalas -  velykew.mczs
antrar.a ir tre6iay.a Velyku diena, nes prarado i§maldos reik§me ir virto geranori§ku
dovanu rinkimu arba keitimusi kiau§iniais.

Pastebeta, kad tirtuose rajonuose XX a. a§tuntame de§imtmetyje prad6ta rengti
folklorines Joniniu §ventes, o atgavus Nepriklausomybe vienur kitur bandoma at-

gaivinti ankstesniu kartu kriRE6ioni§kus papro6ius, ta5iau Zmon6s ne visur pasiruo§e
juos priimti. Dazniausiai persirengiama trinis karaliais. Jie, kaip ir seniau, ivesta
kreida vir§  gyvenamojo  namo  angu  ra§o  tris  kryziukus  (anks6iau  tiketa,  kad  §ie
kryzeliai saugo nuo perhinijos) ir pirmasias Karaliu vardo raides.  §tai Simkai6iu
miestelio (Jurbarko r.) vyrai giedodami per Velykas lank6 kaimynus, bet ne visur
buvo suprasti.

Surinkta duomenu apie sakramentaliju - §v. Agotos duonos, Sekminiu §vesto
vandens,  Devintiniu vainik6liu,  iv.  Stepono  avizu,  Triju  Karaliu  kreidos  reik§m?
amziaus grup6ms. Pasteb6ta, kad labai skiriasi atskiru kartu informacija apie vieti-
nius kalendorinius papro6ius, su jais susijusias sakramentalijas ir ju panaudojima.
Skiriasi ir amziaus grupiu §ventin6 veikla. Senyvi Zmones gana daznai perteikia savo

patirti ir t6vu pasakojimus, jauni - beveik vien tik savo patirti.
Nustatyti XX a. pr. kalendoriniu iven6iu papro6iu elementu ir su jais susijusiu

realiju tradicinis panaudojimas ir jo kitimai. Daug reik5mes kaimuose ir miesteliuo-
se teikiama va§kin6s, ypa6 iventintos per Grabny6ias, Zvak6s iviesai. Ja uzdega ant
stalo, eidami Kti6iu vakarien6s (gesina pavalge), ant kapu per Visu Sventu.u ivent?
ir pakartotinai - per V6lines. Zvak6s Zibinamos prie mir§tan6iojo ir per laidotuves,
kol velionis guli namuose, kai jis fotografuojamas kieme, sugrizus gedulingu pietu -
kol giedamos giesmes. Prie mirusiojo Zvakes degina poromis.
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Pastebeta, kad vyresnio amziaus Zmones (gim? iki 1930 in.) iki §iol sureik§mina

per iventes naudojama augmenija ir ivesta vandeni. XX a. pradzioje nepriklauso-
mai nuo to, kad su kadagiais ar berzeliais nebuvo atliekamos baznytines apeigos,
jiems teikta simboline sakramentalijos verte.

Surinkti  duomenys  leidzia  palyginti,  kick  sakramentalijos  buvo  naudojamos
atskirais laikotarpiais. XX a. pirmoje puseje per Verbas pirmasis atsik6les neiven-
tintu kadagiu nuplakdavo (#wverbwodrvo) Zemiau juosmens tebemiegan6ius §eimos
narius bei kaimynus ir taip pelnydavo velykini marguti. Taip pat plakdavo k¢/Gdo-
foj¢z.  (Jurbarko r.), kurie uZ tai per Velykas buvo vaisinami ir gaudavo kiau§iniu.
Margu6iu gaudavo antrqja Velyku diena vcfyhawfo/.¢z. (Taurages r.), dazniausiai kriRE-
tat6vius lankantys vaikai. Taurag6s r. uzra§ytas kituose Lietuvos rajonuose nei§pli-
tes paprotys: sulauke 10-12 metu vaikai ateidavo velykauti paskutini karta. Siam
atsisveikinimui podG atne§davo  krimztz. vyno.

Nustatyta,  kad  XX  a.  antroje  pus6je  sumenkejo  verbos  paskirtis  namin6se
apeigose. XX a. pradiioje ja smilke namus, gridus, i§genamus gyvulius; dabar senu

papro6iu kai kurios §eimos verbos kadagiu pasmilko tik mirusal.i. Labai sutrump6jo
verba. Nustojo plakti kadagiu.

Uzra§yta duomenu  apie ivairia velykine Zaluma. Jie rodo, kad XX a.  pirmoje
puseje pries Velykas inde suzeldinti mieziai tur6jo ne tik iki §iol kai kur i§likusia
estetin?  puosybine,  bet  ir  apeigine  vert?.  SuZ6l?  mieziai  su  velykai6iu  viduryje
buvo  statomi  ant  Velyky  stalo.  Po  iventes  Zelmenis  padalindavo  karvems,  kad
duotu  daugiau  pieno,  arkliams, kad btitu  stipresni ir sveiki,  gaidiiui,  kad  labiau
giedotu.

Patikslintas  per  Jurbarko  r.  einantis  dvieju  arealu  paribys,  kuriame  apeigini
berzelio  naudojima  dabartiniai  gyventojai  sieja  su  dviem  skirtingomis  laiko  di-
mensijomis.  Girdiiu k.  gyventoja teig6, kad per Dievo Ktino §vente  (Devintines)
bazny6ia  i§puo§davo  berzeliais.  Namie juos  statydavo  abipus  duru  ir kambaryje,
ant stalo. Po §ventes tu berzeliu pelenus i§barstydavo darzuose, kad geriau augtu
bulves  ir  darzoves,  Simkai6iu  k.  -  berzais  puo§6si  per  Sekmines.  Sudzitivusius
laik6  sauga  nuo  peliu:  sumesdavo  darzineje  ir  apkraudavo  §iaudais  bei  §ienu.

Nustatyta,  kad  Jurbarko  rajone  persipyn6  dvi  karviu  vainikavimo  dienos  -
Sekminiu  §e§tadienis  ir  sekmadienis.  Cia  pirma karta  i§girsta  apie  ragu vainika-
vima karkliuko lankeliu su viduryje ismeigtu kadagiu, uzra§yti unikaltis prisimini-
mai apie piemenu paproti per Sekmines rinkti i§ savo taapo jauniki ir jaunar.a ir
pami§k6je kelti jiems vestuves, kuriose dalyvaudavo visi kaimo vaikai. Sic duome-
nys leidzia kelti hipotez?  apie ankstyvesni platu, iki pat Lietuvos §iaurry6iu nusi-
tesusi areala, kuris kadaise ap6m6 nemaza Vakaru Europos dali ir susiliejo su §iuo
metu  sumodemintu  Sekminiu  karaliaus  rinkimo  arealu.

515



Lauko tyrimu duomenimis, daugelis kaimo ir miesteliu gyventoju iki §iol mano,
kad velykinis  ivestas vanduo  i§tisus  metus  negenda.  Per  Velykas juo  §lakstomas
butas ir visi pastatai taip, kaip tai daro kunigas - i§ vir§aus §lakstykle (fuzzpy/zt) -
ar tiesiog pasiausdami i§ delno. §v?stu vandeniu §lakstomi pradedami arti laukai,
pirma karta pavasari laukan genami gyvuliai. Viena kita moteris teige, kad §vestu
vandeniu ginasi nuo perhinijos - i§girdusi griaudiiant, apeina ratu sodyba ir ja
ap§laksto.  Kai kurie  semi Zmones katalikai iki §iol i§geria gurREni  ivesto vandens

pries Velyku pusry6ius; jaunos §eimos to nepraktikuoja. I§liko tradicinis supratimas,
kur d6tinas per metus nepanaudotas §vestas vanduo: jis pilamas ant kapu, namo
pamatu, i §ulini, re6iau - sugirdomas gyvuliams.

Saugose uzra§yta daugelyje vietu i§ atminties i§nykusiu savitu liuteronu papro-
6iu, praktikuotu XX a. pirmoje pus6je: Velyky rytmeti, kol saul6 dar nepatekejo,
reikia parsine§ti vandens i§ upelio, kuris teka i rytu pus? (manyta, kad Sis vanduo
negenda);  antra  karta  tekan6iai nuotakai  ant  galvos  dedama tik puss  iprastinio
jaunosios mirtu vainiko; mirusysis §arvojamas tarsi eitu miegoti - vienmar§kinis,
uzklotas antklode.

Suzinota daug ivairiu iven6iu patiekalu, ju receptu, apie tu patiekalu paplitima
XX a. pirmoje puseje ir XX a. antroje puseje ivykusius pakitimus (avizini kisieliu
pakeite krakmoliniai uogu kisieliai, paivairejo aguonu patiekalu, naminius valgius
pakeite pirktiniai), aprafyta valgymo ir susedimo prie stalo tvarka.

Surinkta mediiaga parode, kad Siauriau Nemuno Zemupio, kai kuriu pagyvenu-
sip Zmoniu nuomone, velykiniai kiau§iniai bdtinai turi btiti margi. Margindavo va§-
ku ir daze i§ anksto uzmerktu svogdnu luk§tu, azuolo ar uosio Zieves nuovirais. Jo
pasilikdavo ir Atvelykiui. Uzdaresniuose Jurbarko r. mi§kingu vietoviu kaimuose
XX a. pimoje puseje kiau§inius dadydavo ir per Sekmines. Idomu tai, kad Cia XX a.
antroje puseje §ventiniu kiau§iniu nevalgydavo, laikydavo visus metus, o sugedusius
sudegindavo.

Uzra§yta ivairiu duomenu apie Kti6iu papro6ius. 1§ ju matyti, kad XX a. viduryje
didejo susvetimejimas tarp §eimos ir samdytos §eimynos bei pa6ioje §eimoje. Prie
stalo tikio §eimininkas dalindavo kal6dai6ius. Viena sulauz?s duodavo pirmiausia
savo §eimos nariams, paskui tarnams. Be to, kiekvienas gaudavo po kal6daiti, kuri
suvalgydavo vienas pats. Dabar dazniausiai kaledai6ius lauzo ir juos dalina vyriau-
sias §eimoje asmuo, ta6iau kitoms Kti6iu apeigoms vadovauja asmuo, turintis di-
dziausia itaka §eimoje. Visoje tyrinetoje teritorijoje i§liko Kti6iu papro6iu, siejan6iu
gyvuosius ir mirusius §eimos narius. Jiems po Kri6iu vakarien6s paliekama valgiu,
padedama leREt6. Kai kur atskira ivari leREte, §auk§tas ir §akute padedama kiekvie-
nan palaidotam §eimos nariui. Visose amziaus grupese rasta Zmoniu, manan6iu,
kad vakarieniauti grizta tie, kurie tuose namuose mire ar juose buvo pa§arvoti.
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Nemazai suzinota apie pomirtinio gyvenimo supratima. Uzra§yta tikejimu, kad

per §ermenis mirusiojo veld stovi jo galwigalyje ir viska mato (Jurbarko r.) arba tris
dienas btina mirusiajame  (Kauno  r., K6dainiu r.),  stovi gale koju  (Panev6Zio r.);
v616s pasirodymas sapnuose - tai ko nors pralymas; paskutinio palaidotojo v616
saugo kapiniu vartus ir kol ji kantriai saugo, niekas nemir§ta. Nustatyta, kad visoje
tirtoje teritorijoje buvo Zinomas mirusiojo laikymo btidas namuose, apie kuri uZuo-
minu  yra  Vulfstano  pasakojime  apie  ais6iu  laidotuves:  po  pa§arvotu  mirusiuoju
statomi dubenys ar kibirai su sniegu ar vandeniu. Manoma, kad vanduo sutraukia
bloga kvapa. Pirma karta Lietuvoje pavyko uzradyti duomenu apie tai, kad po mi-
rusiuoju buvo padetos dilgel6s (Vadokliai, K6dainiu r.); jos dedamos, jei griaudzia

perhinija (Saugos, Silutes r.), bijantis, kad velionis nepameltu.
Uzrafyta unikali informacija apie paproti, siejanti XX a. 5ermenis su archeolo-

giniu  palaidojimu  Lietuvoje  duomenimis:  §arvojant mirusiji po juo  buvo  pad6tas
i§tvertas dalgis, ant kritin6s - duonos riek6 (K6dainiu r.), Taurages r. i karsta po
mirusiojo nugara - specialus galastuvo fomos plieno gabalas. Iki §iol naudojami
ivairis metaliniai daiktai: Kauno ir Var6nos r. - ant kritin6s dedamas magnetas,
ivairiuose rajonuose po truputi plinta velionio ¢eminimas - pa§arvojus prie ma-
Zojo  pir§telio  ri§amas  laidas,  kurio  antrzu.i  gala  i§veda  per  langa  lauk  ir  pakasa.
Plinta ir daugiau bridu mirusiojo blogam kvapui pa§alinti: prie ktino statomi inde-
liai  su  druska,  po karstu - su salietra, visos ktino  angos uzkam§omos  kamparo
spirite suvilgyta vata ir pan.

Lauko tyrimai parode, kad iki 5iol Zmoniu atmintyje i§liko ir kai kuriais atvejais
XX a.  antroje pus6je buvo naudojama similine magija lietui sukelti  (Var6nos r.),
suzinoti, kas bus jaunikis  (Var6nos r.; Aknysta  (Latvija).

Pasteb6ta naujai plintan6iu religines kilm6s papro6iu. Vienas i5 ju - Juodainiu k.

(Panev6Zio  r.)  1996 in.  nuo Triju Karaliu per kaima  einanti Marija  ke/I.¢w73z.#kG.  I
Juodainius atvezta Sv. Mergel6s Marijos statula kas trys dienos perkeliama i kitus
namus ir juose susirink? kaimynai meldziasi. Tikima, kad statula atne§a laime. Teko
steb6ti ir aprasyti §eimos atsisveikinimo su Marija  ke/I.¢w#z.#ke  apeigas.

Pokario  metais  vykusi  gyventoju  migracija  ir  ivairiais  keliais  -  per  spauda,
mokykla, radija ir televizija - plintanti informacija prisid6jo prie nauju, kosmopo-
litiniu dalyku isitvirtinimo kalendoriniuose papro6iuose. Tai po eglute visiems §ei-
mos nariams padetos pirktin6s Kal6du dovanos, ivairis pirktiniai dazai Velyky mar-

gu6iams, pirkti vietines gamybos ir importiniai iventiniai valgiai ir kt.
Informacijos gausa ir galimyb6 ja pritaikyti savo reikm6ms jaunus Zmones ska-

tina kurti naujus individualius kulttiros rei§kiniu elementu junginius ir sudaro sa-
lygas persipinti ivairios kilm6s kulttiros rei5kiniams.
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Surinkti duomenys leidzia patikslinti XX a. pirmos puses kalendoriniu §ven6ii}

papro6iu paplitimo ribas, ju sasajas su Zmoniu pasaul6jauta, nustatyti, kaip XX a.
antroje pus6je kito Zmoniu pasaul6voka.

Jurgita D u in a § i ti t 6 ,  naudodama I. R. Merkien6s klausimu lapus: „Velin6s -
mirusi".u §vent6", apklaus6 5 Zmones, „Svestas ir nepaprastas vanduo" - 2, pagal
i. 8. Saknio klausimus „Jaunimo brandos apeigos" -5 Zmones, pateik6 perfotog-
rafuoti 21  nuotrauka.  Surinkti  duomenys  rodo,  kad Taurag6s ir Silut6s rajonuose
Visu Sventuju diena Zmon6s pasninkavo, 6jo i bazny6ia ir kapines, ne§6 elgetoms

pinigu  ir  maisto.  Apklaustieji  teig6,  kad  kapai visuomet  buvo  puo§iami  g616mis,
egliu ir pu§u §akomis. Kai kuriu nuomone, V6liniu isvakar6se v6les grizta namo ir

gali pasirodyti Zmon6ms. Uzra§yta duomenu apie evangeliku liuteronu konfirmacija.
Rasa  Pa u k§ tyt 6  rinko duomenis programai ,,Lietuviu papro6iu atlasas. D.1"

tema ,,Gimtuviu ir krik§tynu papro6iu paplitimo arealai". Naudodama savo sukur-
tus klausimu  lapus  „Gimtuviu papro6iai"  ir  „Krik5tynu papro6iai", ji  apklaus6 34

vyresnio  amziaus moteris  ir uzra§6  125  lapus informacijos.
Lauko  tyrimu  metu  daugiausia  d6mesio buvo  skiriama krik§tynu  papro6iams:

krik§tynu eigai, krik§tat6viu parinkimui, pageidaujamiems ju btido bruozams, t6vu
ir krik§tat6viu  elgesiui krik§tynu  diena,  pribuv6jos veiksmams.  Var6nos  bei  Sal6i-
ninku rajonuose uzra§ytas apeiginis  „bobut6s ko§es" valgymas bei i§kilminga „bo-
but6s i§vezimo"  apeiga. Traku r.  R.  Pauk§tyt6 uzra§e unikalu pasakojima moters,
kurios  mama buvo  garsi pribuv6ja.  Ji pateik6 vertingu Ziniu  apie  pribuv6jos pi-o-
fesin?  veikla,  jos  elgesi  su  gimdyv6mis,  santykius  su  kitais  kaimo  Zmon6mis.

Uzra§yti  bendruomeniniai  krik§tynu  veiksmai  pades  pla6iau  atskleisti  kaimo
bendruomen6s  reik§m?  §eimos gyvenime.  Surinkta medziaga leidzia nustatyti  kai
kuriuos  regioninius  krik§tynu  papro6iu  savitumus.

Vida  S a v o n i a k a i t 6  rinko duomenis programai „Lietuvos etnokulttiriniai are-
alai ir ju dinamika. D. 1". Remdamasi savo sudarytu klausimu lapu „Audiniu ra§tai
ir  spalvos",  ji  apklaus6  65  Zmones,  uzra§6  164  lapus  informacijos,  kuria  papildo

grafiniai pie§iniai. Daug d6mesio buvo kreipiama i liaudi5ka tekstil6s ra§tu kilm6s
ai§kinima,  skirtinga  technika  atliktu  dirbiniu  ra§tus,  ju  formu  bendruosius  ir  sa-
vitus bruozus. Rinkta mediiaga apie audinio simbolin? reik§m?. Uzfiksuota savitu

V

XX a. augaliniu ir gyvtininiu tekstil6s ra§tu. Silut6s ir Taurag6s rajonuose uzralyta
nauju  duomenu  apie  audiniu naudojima  Seimos  papro6iuose.  Surinkta  medziaga

pad6s  i§aiskinti,  kiek itakos  kaimo  moteru tekstilei tur6jo  profesionalusis menas,
pa6iu  aud6ju  ir  audiniu  vartotoju  grozio  supratimas.

Danguol6  Svidinskait6   programai „Lietuviu papro6iu atlasas. D.1"  rinko
duomenis apie iv?sto, uzkalb6to, §altinio bei kitokio vandens naudojima papro6iuo-
se,  lietaus  kvietima  ir  sapnu,  kuriuose  sapnuojamas  vanduo,  reik§mes.  Uzra§yti
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atsakymai i I.  R.  Merkien6s klausimu lapa „Svestas ir nepaprastas vanduo" bei jo

papildyma.  Apklausta 39 Zmones, pateikta 94 lapai informacijos.
Zilvytis  Bernardas  Saknys    atliko  lauko  tyrimus  pagal  programa  „Lietuviu

papro6iu atlasas. D.  1". Apklausta 40 Zmoniu: 25 vyrai ir 15 moteru (60% informa-
toriu  gime  iki  1920  in.,  25%-  1921-1930  in.,  15%  -  1931-1935  in.).  Tarp
apklaust".i! 36 lietuviai, 2 lenkai (vienas kalb6jo tik baltarusi§kai), 2 vokie6iai; i§ ju
33 katalikai, 7 evangelikai liuteronai. Uzra5yta 94 lapai informacijos. Nufotografuo-
ta 36 kadrai.  Per ekspedicija gautos 6 fotografijos, i§ ju trijose vaizduojamos Triju
Karaliu vaik5tyn6s.

Z.  8.  Saknys,  tesdamas jaunimo  bendruomeniniu  papro6iu  tyrimus,  taip  pat
klausin6jo  apie jaunimo  susiejimus prie  darbu,  bendravima §eimoje, jaunimo  pa-

protin?  teise,  padoraus  elgesio  stereotipus, jaunimui  reik§mingus  burtus  ir  prie-
tarus.  22 pateik6jai  pasakojo  apie vienkiemiu,  17 - gatviniu  kaimu,  1  - dvaro
papro6ius. Panev6Zio ir K6dainiu rajonuose daugiausia duomenu gauta apie gatvi-
niu kaiml!  papro6ius.  Limeikiu kaime  (Raguv616s par.)  uzra§yta  informacija  apie
kaimo vaik§tynes  pakiemiais  per  Sekmines,  Baronu  k.  (Suba6iaus  par.)  - saviti
Triju  Karaliu vaik§tyniu  papro6iai,  Anci5k6s  parapijoje - labai  retas  burtas vai-
kinui  privilioti.

Var6nos  ir Sal6ininku  rajonuose  Z.  8.  Saknys surinko  daug unikalios  medzia-

gos.  Raku k.  (Var6nos r.) uzra§ytas gudu kalba vaiko, gyvulio ir druskos uzkalb6-
jimas,  Mardasave  ir No§ktinuose - labai  retai  aptinkama vyriausiojo berno  ins-
titucija  (iki  §iol  Zinomi  tik  8  apra5ai).  Pirma  karta  uzra§yti  duomenys  apie  mer-

ginu grupini drobiu balinima Valkininku parapijoje, taigi ir Rytu Lietuvoje.  Z. a.
Saknio lauko  tyrimu metu pirma karta Lietuvoje fiksuotas  apeiginis jaunimo Zai-
dimas, Zaistas kelias dienas pries rugiapjtit6s pabaigtuves:  i§ rugiu varpu,  rugiage-
liu ir krikaliu nupintu vainiku mergina vainikuodavo jai patikusi vaikina ir §okda-
vo apie ji. Veliau juo vainikuodavo kitus vaikinus. RIekvienas i§ ju ratelio viduryje

pa§okdindavo  jam  patikusia  mergina.
§ilut6s ir Taurag6s rajonuose i.  8.  §aknio tyrimus  sunkino tai, kad Cia mazai

pagyvenusiu Zmoniu. Tose vietov6se buvo tyrin6jamas skirtingu tautybiu ir konfe-
siju  tarpusavio  saveikos  poveikis  jaunimo  bendravimo  papro6iams.  Konfesi§kai
mi5rioje  Taurages  r.  vakarin6je  dalyje  pastebeti  gana  saviti jaunimo  bendravimo

papro5iai,  besiskiriantys  nuo  kataliki§kos  Zemaitijos  ir  liuteroni§ko  RIaip6dos
kra5to.  Surinkta unikali  mediiaga,  apklausus vieninteli Benininkuose  (prie  Pag6-

giu) gyvenusi katalika Jurgi Falkz}. i. 8. Saknio nuomone, ji leidzia pasekti dvieju
konfesiju kontaminacija Zmogaus pasaulejautoje.  Nors  duomenu pateik6jas netu-
r6jo jokiu  ry§iu  su  liuteronu bazny6ia ir laik6  save kataliku, jis nezinojo,  kad per
adventa ir gav6nia dera susilaikyti nuo linksmybiu.
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Z.  8.  Saknys taip pat uzra§e unikalu iki §iol lietuviu  etnologineje literattiroje
nemineta  krik§tynu  ,,Zasinuko  pe§imo"  paproti.  Jis  nustate,  kad  iki  §io  amziaus
susiformaves jaunimo socialinio statuso keitimo paprotys apie XX a. viduri perejo
i krik§tynu papro6ius ir igijo nauja iniciacine vert?. Ja jis prarado paskutiniaisiais
metais ir tapo pramoginiu krikstynu elementu.

Aurika  Ta r a s ov a i t 6   apklaus6 7 Zmones apie vietiniu gyventoju etnine, kon-
fesin? ir teritorin? savimon?.

Asta L e k av i 6 i ti t 6  rinko duomenis pagal savo sudarytus klausimu lapus tema
Moteru ir merginu galvos danga bei §ukuosenos XIX a. pab.-XX a. I pus6je``. Ji

apklaus6 51 pateik6ja ir uzra§6  131  lapa informacijos, nufotografavo 4 etnografi-
nius objektus, gavo dovanu 7 ir pasiskolino perfotografuoti 2 fotografijas. Surinkta
mediiaga  teikia  Ziniu  apie  kasdiene  ir  §ventine  plauku  priezidra,  §ukuosenas  ir

galvos  danga,  su  5iais  dalykais  susijusius  papro6ius  bei  prietarus.  Pasteb6ta,  kad
Jurbarko ir Kauno rajonuose moterys Zino labai daug skareliu pavadinimu, kuriais
nusakoma  skareliu  medziaga,  ju  vert6  ir  gamybos  vieta,  Zinomi  ivairis  skareliu

ry§ejimo btidai.  Lauko tyrimu metu nor6ta surinkti duomenu  apie konfesinius ir
etninius  plauky  priezitiros  savitumus  ir  galvos  dangos  d6v6sena.  Apie  tai  gauta
duomenu i§ lietuviu, latviu ir lenku.

A. Lekavi6int6 liepos 1-15 d. Var6nos rajone vadovavo grupei VPU studentu-
praktikantu (dalyvavo L. Kodis, J. Leonavi6itit6, L. Paltanavi5ius, R. Rtite, K. §in-
kenas),  kurie  pagal  tyrejos  sudarytus  klausimu  lapus  taip  pat  rinko  Zinias  apie
moteru ir merginu galvos danga bei §ukuosenas.

Si grup6 tyr6ju Matuizu senitinijoje apklause 34 Zmones, gimusius 1920-1932 in.

(33  lietuv6s,  1  lenke; visos katalik6s).  Uzra§yti 255  lapai informacijos, nufotogra-
fuota  12 skareliu ir ju ry§6jimo pavyzdziu.  Gauti 58 atsakymai i klausimu lapus.

A.  Lekavi5itit6  lauko  tyrimu  metu  stengesi  nustatyti  etniniu  kultdru  sayeikas
galvos  puo§yboje.  Radusi  tarp  lietuviu  savita  dvieju  skaru  d6v6sena vienu  metu,
tyrinetoja sieja tai su baltarusiu moteru itaka.  Pastebeta keletas lenkiu ir lietuviu
galvos  dangos  d6v6senos  skirtumu.

Grup6s dalyviai A. Lekavi6itit6s pavedimu taip pat surinko ir pateik6 Lietuvos
istorijos instituto Etnologijos skyriaus rankra§tynui etnografin? informacija i§ Skuo-
do r. (uzra§yti 2 atsakymai - 9 lapai informacijos), Plunges r. (4 atsakymai - 18
lapu), Ukmerg6s r. (7 atsakymai - 26 lapai), Mol6tu r. (4 atsakymai - 12 lapu),
Ignalinos r. (2 atsakymai - 8 lapai), Sal6ininku r. (2 atsakymai - 6 lapai), Sakiu r.
(2 atsakymai - 9 lapai).

Vyr.  in.  b.  Lauros  Kazlauskienes    grup6  (dailininkas  I.  Kazlauskas,  vyr.
labor., VDU ir LII doktorantas V. Tum6nas) liepos 22-26 d. Anyk§6iu, Jonavos,
Kai§iadoriu, Ukmerg6s rajonuose rinko medziaga pagal programa ,,Lietuvos etno-
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kulttiriniai arealai ir ju  dinamika.  D.  1". Apklausti 9 Zmones  ir uzralyta 30 lapp
informacijos apie ivejyba Neries baseine. Dailininkas nupie§e 9 pie§inius.

Vytautas  Tumenas   rinko duomenis apie juostas ir ju naudojima.
Vyr. in. b. Janinos Morkdnien6s vadovaujamos grup6s geguz6s 20-25 d. dirbo

Traku ir Kai§iadoriu rajonuose (vyr. labor. Danguol6 Svidinskait6, vyr. labor., VDU
ir LII doktorante Auksuole Cepaitiene, dail. Rita Pilkaite-Butviliene), birzelio 4-
8 d. - Jurbarko, Kelmes, Raseiniu, Tel§iu rajonuose (asist. I. Sidi5kiene, vyr. labor.
D. Svidinskaite, dailininkes K. Deveikyte ir R. Pilkaite-Butviliene), rugpjti6io 19-
23 d. Anyk§6iu, Kedainiu, Panevezio, Ukmerges rajonuose (asist. I. Sidi§kiene, vyr.
labor.  D.  Svidinskait6,  dail. K.  Deveikyt6).

J.  M o r kti n i e n e  rinko mediiaga apie liaudi5kos odminystes technologija Lie-
tuvoje pagal programa  „Lietuvos etnokulttiriniai arealai ir ju dinamika.  D.  1".  Ji
naudojosi savo sudarytais klausimais. Apklausti 33 duomenu pateikejai, uzra§yta 82
lapai (164 p.) informacijos, nufotografuota apie 100 etnografiniu objektu. Dailinin-
kes R. Pilkaite-Butviliene ir K. Deveikyte nupie§e 56 pie§inius, kuriuose parodyti
darbo irankiai ir darbo procesai.

Lauko tyrimu metu J.  Morktiniene stengesi i§siai§kinti, kuo skyresi lietuviu ir
totoriu  odu  i§dirbimo  btidai,  naudotos  medziagos,  irankiai  ir  ju  tipai  XIX  a.

pab.-XX a. pirmoje puseje. Buvo siekiama nustatyti su odminyste susijusiu kul-
ttiros rei§kiniu paplitimo ribas.  Surinkta medziaga rodo, kad Lietuvoje  amatinin-
kai namie i§dirbdavo Zaliamin? (suktine) senesniu stambiu raguo6iu oda; i§ arkliu,
suaugusiu galviju ir ver§iuky, aviu ir ozky odu dare juchta ir chroma. Darbui buvo
naudojami  nesudetingi  irankiai,  vyravo  augalines  mediiagos  ir  perimta  i§  savo
§eimos  technologija.

Auksuol6  Cepaitiene   rinko duomenis apie verpima -kaimi§ka tradicija,
jos  tasa  mtisu visuomeneje  ir su verpimu  susijusias  realijas.  Lauko  tyrimu  metu
padaryti 26 tradicines verpimo technikos apra§ai, kurie sudaro 120 lapu informaci-
jos. Surinkti duomenys apie naudojamus pluo§tus, verpimo btidus, darbo irankius,
darbo  pasidalinima tarp  ly6iu, verpimo vert?,  skirtumus  tarp  kaimi§kos verpimo
kulttiros  Nepriklausomoje  Lietuvoje  ir  sovietme6iu.  Taip  pat  uzra§yta  Ziniu  apie
megztu dirbiniu mada XX a. antroje puseje ir jos sasajas su sitilu verslu.

Irma  §idi§kien6    dirbo  J.  Morktinienes  grupeje,  be  to,  rugpjti6io  5-9  d.
viena rinko medziaga Radvili§kio r. apie lietuviu moteru tautinius drabuzius XX a.
pirmoje puseje pagal programa  ,,Lietuvos  etnokultdriniai  arealai  ir ju  dinamika.
D.  1".  Tyrimu  metu  bandyta  nustatyti,  koks  buvo  kaime  tautiniu  drabuziu  pres-
tizas,  kaip  kaimo  moterys  suprato  tauti§kumo  rai§ka  juose,  kick jos  norejo  ir
paj696  tokius  drabuzius  isigyti.  Apklausti 44 Zmones.  Uzra5yta  18 lapu  informa-
cijos,  nufotografuota  35  objektai,pasiskolinta  perfotografuoti  6  nuotraukos.

521



Vacys  Miliu s  liepos 1-15 d. rinko medziagq Prienu rajone (dailininke Marta
Vosylitit6).  Apra§ytos 4 kapin6s,  nufotografuota  115  ivairiu  etnografiniu  objektu,
M.  Vosylidt6  nupie§6  67 kaltinius kryzius  ir kaltines  bei  suvirintas  kapu  tvoreles.
Lauko tyrimu metu surinkti duomenys apie kataliku, evangeliku, taip pat senasias
Skriaudziu bei  dabartines Veiveriu kapines.  Apra§yti ju  elementai:  tvoros, vartai,
varteliai, takai, Zeldiniai, kapai. V. Miliaus nuomone, paminklai, kapai ir ju pi-ieziti-
ra Prienu rajone tokia pati, kaip ir visoje Lietuvoje. Skriaudziu evangeliku p7.£7skcz-

pr.7zcs jau galima laikyti nu6jusiomis i istorija, nes beliko 14 prizitirimu kapu. Tebes-
tovi standartiniai betoniniai kryzeliai ant dviem eilem i§rikiuotu Pirmojo pasaulinio
karo vokie6iu  kareiviu  kapu.  Po  1957 in.  5iose  kapin6se  nebelaidojama.  Senosios
Skriaudziu kapin6s visai sunykusios. Vienintelis ju liudininkas - akmeninis nebe-
i5likusio kryziaus pagrindas.

I§tirtieji  kaltiniai  kryziai  dvieju  tipu  -  stiebiniai  ir  reminiai.  Stiebiniu  kryziu
labiausiai i§puostas pagrindas ir kryzma, r6miniu, be to, i§puo5ta erdv6 tarp r6mu.
Populiariausias S pavidalo ornamentas. Naujas Zemas kapu tvoreles vietiniai meist-
rai suvirina i§  dvieju horizontaliu vamzdziu, kuriuos jungia vertikaltis strypeliai ir
tarp ju  ikomponuoti apskritimai ar tulpiu Ziedai.  Ie§kota duomenu apie geleziniu
kaltiniu kryziu meistrus ir ju darbus. Rasta medziagos apie kalvi Juoza Martynaiti,
kuris  kale  kryzius  XX  a.  pirmame  ketvirtyje.  Pasteb6ta,  kad  Veiveriu  kapin6se
§iuo metu laidojama, atgreziant mirusi".u kojas i kapiniu vartus. Uzra§yti prisimi-
nimai apie neseniai naujam palaidojimui kasant duob? rasta skobtini karsta,be to,
suzinota,  kad  anks6iau  laidota  veidu  i  bazny6ia.

Programai ,,Seima ir etniniai procesai. D. 2" P.  Kalnius   rugs6jo  1-30 d. su

vyr. Iaborantais S. Daubaraite ir A. Tely6enu bei laborantu V. Narbutu Sal6ininki!
ir Vilniaus rajonuose rinko duomenis apie 380 §eim!, ai§kindamiesi, kokia reik§m?
tautin6ms  mazumoms  integruojantis  i  Lietuvos  gyvenima  tur6jo  Seima.  Lauko
tyrimu preliminarris duomenys patvirtino ankstesne prielaida, kad L5iuo metu tau-
tiniu  atzvilgiu  mi5rios  §eimos,  kuriose  vienas  i5  sutuoktiniu  yra  lietuvis,  vietinei
visuomenei  daro  dvejopa,  gana  prie§taringa  itaka.  Pirmiausia  jos  padeda  tauti-
nems mazumoms lengviau integruotis, antra - slopina mi§riose §eimose gyvenan-
6iu  lietuviu  tautin?  orientacija.

Visa  ekspediciju  metu  surinkta  medziaga  papild6  Lietuvos  istorijos  instituto
Etnologijos  skyriaus  rankra§tyna  ir  sudarys  svaru  pagrinda  tolesniems  Lietuvos
etnines  kulttiros  tyrin6jimams.

1996  in.  etnografiniu  lauko  tyrimu  metu  asmeni§kai  pasteb6jau,  kad  Zmo-
n6s  v6l  nuo§irdziai  pasakoja  apie  save,  nedvejodami  atsako  i  klausimus  ir  sten-

giasi  pad6ti,  kai  ie5kome  duomenu  pateikeju.  Vienas  svarbiausiu  kliuviniu  -
ekspedicijos  vyksta  per  pati  darbymeti  ir  daznai  randame  tu56ius  namus.  Rei-
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k6tu  pagalvoti  apie  lauko  tyrimu  organizavima  Ziema,  kai  kaimo  Zmogui  lai-
kas  n6ra  toks  brangus.

Pirmasis  pasizvalgymas  Latvijoje  parod6,  kad  britina  t?sti  ir  uzsienio  lietuviu,
ir  gretimu  tautu  lyginamuosius  etnin6s  kulttiros  tyrimus,  sutelkiant  kaip  galima
didesnes paj6gas.

Irena Regina  M e r k i e n e

Po nakvynes  Pabddvie€iq k.  (Zygai6iu  sen., Taurages r.)  1996 06  14.
15  kair6s  i  de§ine:  Instituto  vairuotojas  Stanislovas  Kvak5ys,  tikinink6  Vilma  Duma5itit6,  Asta

Lckavi6itite,  Zilvytis  Bcrnardas  Saknys.  dkininkas  Mikas  Duma§ius  ir Vida  Savoniakait6.  Foto  Ircnos
Reginos  Mcrkien6s.
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