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MOSU JUBILIATAI

REGINA V O L KA I T E -K U L I KAU S K I E N i

Sulauke jubiliejaus, gr?Ziam6s atgal ir i savo ar savo kolegos gyvenima Zitirime
tartum nuo auk§tu laiptu Zemyn. Zvelgdami i R. Kulikauskien6s gyvenima ir darba
nuo a§tuoniasde§imties metu auREtumos (1996 in. rugs6jo 10 d.), diiaugiames ant
kiekvienos laiptu pakopos rasdami vis svaresniu darbu. Toks nuolatinis kopimas lydi
kiekviena tikra archeologa, nes kasmetiniai archeologiniu paminklu tyrin6jimai ne-
leidiia mtisu min6iai sustoti, o skatina ja verztis pirmyn, ie§koti. Archeologu §alti-
niai gltidi po Zeme ir ne visad pasiekiami tada, kai ju, rodos, labiausiai tau reik6tu.
Pasaulyje nuolat kuriami ir atrandami nauji tyrin6jimu metodai, kurie daznai ver6ia
atsigrezti atgal. Tod6l archeologai vel ir v6l grizta prie tu pa6iu temu, kaskart jas vis
papildydami. Taigi turi uzdavini visam gyvenimui.

Zvelgdami Zemyn nuo R. Kulikauskien6s gyvenimo laiptu auREtumos, rasime ne
viena toki uzdavini - temas, kuriu n6 viena per ilgus darbo metus nebuvo nustum-
ta i §ali, prie visu nuolat buvo griztama. Btidama tikra mokslinink6, Jubiliat6 nie-
kada nesijaut6 tarusi paskutini Zodi.

Nuo pirmojo R. Kulikauskien6s mokslinio straipsnio 1943 in. jau pra6jo daugiau
kaip puss §imtme6io.  Trumpai apivelgti visa jos ilgo darbo ivairove neimanoma.
Paminesiu tik keleta svarbiausiu jos darbo kryp6iu.

1940  in.  baigusi  Vilniaus  universiteta  ir  igijusi  istorikes  specialyb?,  R.  Kuli-
kauskien6 uzsibr6Ze nagrin6ti ta laikotarpi, kuris ribojasi su vadinamuju istoriniu
laiky pradzia, t.y. IX-XII amzius. Jai archeologija buvo daugiau nei vien juodas
darbas, siekiant i§siai§kinti tik ivairiu dirbiniu chronologija bei kilm?, ir ji tuo ne-
apsiribojo. Ta6iau kartu ai§kiai suvoke, kad be 5io darbo neimanomos jokios isto-
rin6s i§vados. Tod6l ir jos kandidatin6s disertacijos, apgintos  1950 in., tema buvo
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Materialin6 lietuviu kultdra IX-XII a. pagal laidojimo paminklu mediiaga". Dar-
bas liko  rankra§tyje.  Ta6iau jis buvo panaudotas knygoje  ,,Lietuvos  archeologijos
bruozai"  (1961  in.), ra§ant skyriu  „Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis".

Prad6ta darba R. Kulikauskien6 nuosekliai ir atkakliai tes6 toliau, kol jis 1968
in. virto knyga ,,Lietuviai IX-XII amziais", kaip disertacija daktaro laipsniui igyti,
ir 1970 in. buvo i5spausdinta. Ne viskas joje tilpo, ka autor6 nor6jo i§sakyti. Nepa-
kankamai i§samiai i§nagrin6tus klausimus R. Kulikauskiene v6liau i§plet6 ivairiuose
straipsniuose. Nemazai straipsniu ji para§6 apie to meto ginklus - kalavijus, kovos
kirvius,  ietigalius, skydus, 5alma, pla6iausiai juos apibtidindama  1981  in.  i§leistoje
keliu  autoriu  knygoje  ,,Lietuviu  materialin6  kulttira  IX-XIII  amziuje".  Nuolat
dom6josi ji ir kario Zirgo apranga. Be 1966 in. parengtos (kartu su R. Rimantiene)
studijos ,,Senoves lietuviu papuo§alai`` (serijos ,,Lietuviu liaudies menas" 2-oji kny-

ga), kurioje buvo pateikti graziausi Zirgo aprangos dalykai, ji perskaite tais klausi-
mais keleta prane§imu konferencijose, para§6 straipsniu, o  1971 in. i5leido atskira
studija ,,Lietuviu kario Zirgas".

1958 in. i§leidusi (su R. Rimantiene) ,,Senov6s lietuviu papuo§alu"  1-ar.a knyga
ir nemazai vietos  §iai  temai  skyrusi  kitoje savo  knygoje  ,,Lietuviai  IX-XII  am-
Ziais", ji dar nesijaut6 viska padariusi: per maza buvo pasakyta apie tu papuo§alu
vieta visoje to meto Zmoniu aprangoje.  Publikacijose ji nagrin6jo jau veliau rastu
ivairiu papuo§alu paskirti, ypa6 galvos dangos.  Pla6iau visa tai apibtidino  1986 in.
rusu  kalba  i§leistame  rinkinyje  ,,Senieji  Rytu  Europos  tautu  drabuziai",  skyriuje
Lietuviu  drabuziai nuo  seniausiu  laiky  iki XVII  a."  Si  tema ir iki  §iol jai  rtipi:

ant Jubiliates stalo guli surinkta, leid6jo laukianti knyga ,,Senov6s lietuviu drabu-
Ziai",  kuria  tikimes  netrukus  i§vysti.

RIta  labai  plati  tyrinejimu  sritis,  dominanti  Jubiliat?  iki  pat  §iu  dienu,  -
lietuviu  etnines  istorijos  klausimai.  §ia  tema  nagrin6ti  ji  prad6jo  jau  1940  in.
diplominiame darbe  ,,Rytin6s baltu ribos prie§istoriniais laikais".  Veliau dalyvau-
ta  ne  vienoje  baltu  konferencijoje,  ra§yti  straipsniai  lietuviu  ir  rusu  mokslo  ir
mokslo populiarinimo literattiroje, gindytasi d6l atskiru, archeologi§kai apibr6Zia-
mu,  kulttiru etnin6s priklausomybes.  Nelengvas  darbas  beveik de§imt metu buvo
uzgules Jubiliat? ir 10 autoriu, kurie renge 1987 in. i§leista studija ,,Lietuviu etno-

geneze". Teko dirbti ne tik su archeologais, bet ir su istorikais, antropologais bei
kalbininkais.

§alia atskiru gen6iu etniniu klausimu,  i§kilo ir bendri lietuviu tautos susidary-
mo, jos visuomenin6s santvarkos klausimai iki pat valstyb6s susiktirimo. Jau  1970
in. i§leistoje savo knygoje R. Kulikauskien6 bands rasti socialin6s diferenciacijos ir
klasiu formavimosi podymiu pagal kapu radinius, remdamasi ir negausiais to meto
rasytiniais §altiniais. rfyrin6tu piliakalniu (Apuol6s, Ipilties, Nemen6ines) duomenys
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nedaug gal6jo duoti medziagos prielaidoms apie prekybos bei amatu centro forma-
vima.si. Ie§kodama feodaliniu centru, ji 6m6 tyrineti Punios, Mai§iagalos, Kernav6s

piliakalnius.
Cia negalima n6  sumin6ti visi!  R.  Kulikauskien6s  i§tirtt! v6lyvojo  gelezies  am-

Ziaus  paminklu  ir  straipsniu  apie juos.  Visi jie  sura§yti  1996  in.  Lietuvos  mokslu
akademijos bibliotekos i§leistoje autor6s darbu bibliografineje rodykl6je, kuriai pla-
tu  ivada para§6  G.  Zabiela.

Zinome, kad Jubiliat6 iki §iol nepadeda plunksnos, vis grizta prie pagrindin6s
savo gyvenimo temos. Tai bus knyga apie IX-XII a. Iietuviu kulttira, kuri uzbaigs
Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus leidziama 5 tomu serija apie Lie-
tuvos archeologija, - tai v6lyvasis gelezies amzius Lietuvoje.

Jeigu greta §iu didziuju darbo kryp6iu nepamin6tume ir viso kito mokslininkes
ind6lio  i  archeologijos  moksla,  tai  nedovanotinai  nuskriaustume  Jubiliat?.  Tai
de§imt  metu  darbo  Vilniaus  universitete,  studentt!,  aspirantt!  ruo§imas,  daugyb6
straipsniu  enciklopedijoms,  konferencijos.  Nesvetimi jai  buvo  ir  kitu  laikotarpiu

paminklai,  ir paminklu  apsauga.  Visu  §iu  darbu  ivairove  16m6  ekspedicijose  pra-
leistos  vasaros.

Sveikindami Jubiliate, linkime ant gyvenimo pakopu, kurias jai dar lemta iveikti,

palikti  daug vertingu  darbu.  Kadangi  autoriui  didziausias  dziaugsmas  -  matyti
savo  darbus  i§spausdintus,  nuo§irdziai  prisidedam  ir  prie  to  link6jimo.

Rimut6  R i in a n t i e n 6

MECISLOVAS  JUCAS

Pries  70  metu,  1926  in.  balandzio  26  d.,  Vabaliu  vienkiemyje  prie  Sidabravo,
valstie6iu  Stefanijos  (Mandeikait6s)  ir Adolfo Ju6u §eimoje gime pirmagimis, pa-
krik§tytas  Me6islovu.  Pradzios  mokslus  i§6jes  gimtojo  kaimo  mokykloje,  1944  in.
vasarci  baig6  §eduvos  gimnazija.  Ir  dirbdamas  t6vu  nkyje,  ir  mokytojaudamas
Vosiliskyje  (Raseiniu r.),  svajojo  apie  auk§tasias  studijas.  1946 in.  istoj?s i Kauno
universitetq,  studijas baige  1951  in. jau Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos
fakultete.  Metus  padirbej?s  §ven6ion6liu  mokytoju  seminarijoje,  1952  in.  vasai.a
buvo pakviestas  i  Mokslu  akademijos  Istorijos  instituta,  i kuri po  studiju  ir buvo

gav?s paskyrimc|,  bet  tuo  metu  nebuvo  priimtas.  Netrukus  istojo  i  aspiranttira  ir
i§vyko rengti disertacija i SSRS mokslu akademijos Istorijos instituta Maskvoje, kur
daugiau  kaip  trejus  metus  itemptai  dirbo,  tyrinedamas  tema  „Lietuvos  Didzioji
Kunigaik§tyst6 XIV a. antroje pus6je~XV a. pradzioje ir lietuviu tautos kova d61
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nepriklausomyb6s". Toki pasirinkima, matyt,16m6 i5kilaus viduramziu Lietuvos po-
litin6s istorijos Zinovo ir studentijos m6gstamo profesoriaus Igno Jonyno autorite-
tas. Kita vertus, mokinys i§ savo mokytojo per6m6 ir tyrin6jimo, pagristo skrupulin-

ga pirminiu 5altiniu analize, metodz}. Ypatinga jauno mokslininko demesi archyvi-
niams dokumentams v6liau skatino ir akademikas Konstantinas Jablonskis, su ku-
riuo bendradarbiauta, publikuojant Lietuvos socialin6s istorijos §altinius.

1956 in.  pavasari,  s6kmingai apgyn?s  disertacija,  M.  Ju6as grizo  i Vilniu  ir vel
dirbo Istorijos institute:  1956-1957 in. -jaunesniuoju,  1957-1972 in. -vyres-
niuoju mokslo bendradarbiu,  1972-1985 in. - direktoriaus pavaduotoju bei sky-
riaus vadovu.  Jauna  perspektyvu  mokslininka  uivert6  naujais  darbais  ir  pasitily-
mais.  Ta6iau  kuri  laika  dar  „nepaleido"  disertacijos  tematika,  nor6josi  pl6toti

problemas,  ap6iuoptas gilinantis i XIV-XV a.  Lietuvos  istoriografija:  1959 in.  ir
1960 in.  i§6jo dvi knygel6s „Zalgirio mti§is" 1aidos.  1964 in. paskelbta pora studiji!
kolektyvin6je  knygoje  „Lietuviu  karas  su  kryziuo6iais",  1968 in.  pasirod6  monog-
rafija  „Lietuvos  metra56iai".  Ta6iau  M.  Ju6a  vis  labiau  trauk6  archyve  gulintys
senieji  XVII-XVIII  a.  aktai.  Juoba  kad  kartu  su  K.  Jablonskiu  reng6  spaudai
XVII  a.  Lietuvos  dvaru  inventorius  (1962),  o  po  akademiko  mirties  vadovavo
didel6s publikacijos - „Lietuvos valstie6iu ir miestelenu gin€ai su dvang valdyto-

jais"  (Ill  dalis,  1968)  -  rengimui.  Darbuodamasis  prie  5io  dokumentu  rinkinio,
M.  Ju6as jau  d6jo  §altiniu  pamatus  btisimam,  kaip v6liau  paai§kejo,  - pagrindi-
niam - savo darbui. Visa de§imtmeti paskyr?s agrariniu santykiu Lietuvos kaime
XVIII  a.  5altiniu  kaupimui  bei  tyririui,  1971  in.  rudeni  puikiai  apgyn6  daktaro
disertacijti,  kuria  1972  in.  paskelbe  atskira  knyga  „Baudziavos  irimas  Lietuvoje".
Siame  vcikale,  i§analizav?s  Lietuvos  agrarin6s  raidos  XVIII  a.  pabaigoje-XIX  a.

pradiioje ypatybes ir atskleid?s idomu rei§kini, kad palivarkuose d6l pigios lazo darbo
j6gos iki pat XIX a. penktojo de§imtme6io samdomasis darbas nebuvo naudojamas, o
valstie6iu tikiuose (ypa6 Zemaitijoje ir Uznemun6je) samda virto tikininkavimo siste-
ma jau XVIII a. pabaigoje, autorius pri6jo i§vadci, jog baudziavos panaikinimo id6ja
kilo i§ realiu Lietuvos tikio salygu. Taigi baudziavos irimas prasid6jo tikiniu santykiu
srityje, o dvarininky rengiami baudziavos panaikinimo projektai buvo ideologin6 bau-
dziavos irimo i§rai§ka. §i monografija, ypa6 didelio rezonanso sulaukes laisv".u Zmo-
niu problemos sprendimas, - tai jau mtisu istoi.iografijos klasika.

Nors pagrindin? savo darbo krypti M. Ju6as yra apibtidines dviem Zodziais:  „vals-

tybe  ir valstie6iai",  bet jo  moksliniu  tyrimu  sritis  plati  ir  chronologiniu,  ir  teminiu
pozitiriais. Kita vertus, jis m6gsta grizti prie, atrodytu, jo paties jau i§narplioti! proble-
mu.  Ir,  svarbiausia,  atranda,  kz|  pasakyti nauja.  Antai  1990  in.  i§6jo  puiki,  i§  esm6s
naujai parafyta monografija apie Zalgirio mti§i. Joje autorius pateik6 lietuvi§ka poziti-
ri, nes pasaulyje vis dar vyrauja lenky istoriografijos sukurta koncepcija.
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Jau monografijoje ,,Lietuvos metra§6iai" i§kel?s hipotez?, kad romeni§koji lietu-
viu kilm6s teorija buvo sumanyta, siekiant pateisinti LDK sukerima, autorius tebe-
ie§ko  nauju  argumentu  jai  pagristi.  Min6toje  knygoje  aptares  Lietuvos  didziuju
kunigaik§6iu metra§6io ry§i su vytauto kartinavimu, i§analizaves kitus §altinius, ne-
seniai v6l grizo prie pastarosios problemos tyrino. 1970 in. isleid?s knyga ,,Nuo Kr6-
vos sutarties iki Liublino unijos``, ir veliau daug demesio skyre LDK fikimui po Liub-
lino unijos, Lietuvos seineliu veiklai, lietuviskojo parlamentarizmo istorijai. Gana daz-
nai M. Ju6ui tenka grizti ir prie ivairiu Vilniaus universiteto istorijos etapu tyrino.

1970 in. savo Alma Mater prad6jes d6styti Lietuvos istorija, nuo 1985 in. rudens
atsisake darbo institute ir visas j6gas paskyr6 profesoriaus (Sis mokslinis vardas jam
buvo suteiktas  1976 in.) darbui. D6stytojo bei jaunuju mokslininky darbu vadovo
patirtis, be abejo, turejo itakos ir vadoveliu rafymui. Jau 1978 in. rusu kalba i§leis-
toje Lietuvos istorijos sintezeje M. Ju6as pabande originaliai pateikti XVI a. LDK

politini bei socialini modeli pagal Lietuvos statutus, pakartota ir  1985  in.  pasiro-
dziusios  lietuvi§kosios  sintez6s  pirmajame  tome.  Nepaprastai  svarbi,  prana§avusi
naujo  mtisu  istoriografijos  etapo  pradiia,  buvo  1988  in.  M.  Ju6o  kartu  su  Inge
Luk§aite ir Vytautu Merkiu para§yta nediduk6, bet reiREmingo turinio, o svarbiau-
sia  -  pirmoji  -  pokario  Lietuvoje  spausdinta  Lietuvos  (o  ne  Lietuvos  TSR!)
istorija.  Ir anks6iau ne viename straipsnyje spaudoje bei pokalbiuose su jaunimu,
apmastydamas nelengva istoriko likima, M. Ju6as yra drasiai propagav?s mokslinin-
ku  uzdavini  siekti  istorines  tiesos:  ,,didiiausia  beda,  jei  istorikas  i§  anksto  savo

paties sugalvotai ar - dar blogiau - kitu padiktuotai min6iai pagristi specialiai
pritempia bei surikiuoja faktus".

M. Ju6as, isitikines, kad istorija tyrin6ti bdtina ,,i§ pirminiu - sunkiausiu, bet
kartu vertingiausiu ir tiksliausiu §altiniu", kvietima ¢d /o»fcs pirmiausia taiko sau.
Veik puss amziaus besit?sian6ios nauju §altiniu paie§kos Lietuvos ir uzsienio doku-
mentu  saugyklose,  gausiai dokumentuoti,  todel  argumentuoti ir i§samtis tyrineji-
mai, pateikti penkiose monografijose, keliose knygose bei vadoveliuose, para§ytuo-
se kartu su kolegomis, taip pat gausyb6 moksliniu straipsniu peln6 M. Ju6ui svaria
vieta Lietuvos istoriografijoje.

Siuo metu prof. M. Ju6as - vienas Zymiausiu ir autoritetingiausiu LDK istorijos
tyrinetoju. Jo darbus Zino ir vertina Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos
ir Vokietijos mokslininkai, prane§imai, kuriuos profesorius skaito tarptautiniuose sin-
poziumuose, puikiai reprezentuoja §iuolaikini lietuvi§kosios istoriografijos lygi.

Kolegos, nekantriai laukdami nauju darbu, gerbiamam Jubiliatui linki sveikatos,
ryzto bei energijos tempiant nelengva motu§es istorijos na§ta.

Irena Va I i k o n y t 6
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VACYS  MILIUS

Vacys  Milius  gime   1926  in.  gruodzio  8  d.  Kretingos  aps.,   Mos6dzio  vls.,
Saukliu  sodoje.  1934-1938 in.  Iank6 Sa6iu pradiios mokykla,  1938-1940 in. -
Skuodo pradzios mokyklos' 5-6 skyrius,1940-1944 in.  mokesi  Skuodo  gimna-
zijoje.  Karo  metais  §a6iu  parapijos  Vabaliu  kaime  pas  savo  giminait?,  i§tekeju-
sia  uZ  Adomo  Kauneckio,  daznai  apsistodavo  buves  pedagogas,  garsus  Zodziu
rink6jas  Matas  Untulis.  Jis  itrauke  i  5i  darba  ir V.  Miliu.  Mato  Untulio  duotas

pavartyti  ,,Gimtojo  kra§to"  1943  in.  numeris  buvo  pirmas  susitikimas  su  etno-
grafija,  nors  istorija  buvo  pamegta  gerokai  anks6iau.  Istorijos  uzduotis  paruo§-
davo  griz?s  i§ pamoku  ta pa6ia  diena,  ,,viska isivaizduodamas vaizdais",  - pri-
simena  profesorius.

Mokslas  Tel§iu mokytoju  seminarijoje  1945-1946 in.  iivadavo  nuo  prievoles
tarnauti okupantu kariuomen6je. 1946 in. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologi-

jos fakulteto Muzeologijos katedroje pasirinko etnografijos specialyb?. Vienas pa-
grindiniu §altiniu lietuviu etnografijos studijoms tuo metu buvo prie5karinis Pelikso
Bugaili§kio redaguotas ,,Gimtasai kra§tas".

Studijuodamas 1947 in. prad6jo dirbti tuo metu Istorijos institutui priklausiusia-
me  Etnografijos  muziejuje.  Geru  Zodziu  ir  §iandien  Jubiliatas  mini  pirmay.i  savo
vir5ininka, muriejaus direktoriu Vinca Zilena (1907-1982). 1948 in. vasara V. Mi-
lius  su  V.  Zil6nu  ir Kazimieru  Karosu  i§vyko  i  pirma  ekspedicija po  §ven6ioniu
apskrities kaimus. Tada ir prasid6jo iki §ios dienos besit?siantis skub6jimas kasme-
tin6se ekspedicijose surinkti kick galint daugiau gimtojo kra§to etnin? kulttira at-
spindin6ios medziagos.

1951  in.  baiges  universiteta,  dirbo  muziejuje,  o  1952  in.  pradzioje  iivaziavo  i
N. Miklucho-Maklajaus etnografijos instituto Maskvoje aspiranttira. I aspirantrira
V.  Milius nusivez6 ir tema bei jos bibliografija. Buvo pasireng?s ra5yti darba apie
ivejyba. Mokslinis vadovas, Zinomas etnografas Pavelas Ku§neris pasitil6 ra§yti darba
apie lietuviu maista ir namu apyvokos daiktus. Pasirilyta tema aspirantui buvo priim-
tina. Disertacijai mediiaga Lietuvos kaimuose rinko ir per atostogas, taip sutaupyda-
mas §e§is m6nesius aspiranttiros laiko. 1954 in. pabaigoje disertacija ,,XIX a.-XX a.

pirmosios puses lietuviu valstie6iu maistas ir namu apyvokos daiktai" buvo parasy-
ta, o 1955 in. sausio 4 d. ir apginta. Oficialtis oponentai buvo profesoriai N. ¢ebok-
sarovas ir K. Jablonskis.

Griz?s i§ aspirantnros iki §iol V.  Milius dirba Lietuvos istorijos instituto Etno-

grafijos  (nuo  1996  in.  Etnologijos)  skyriuje.  Perdav?s  institutui  savo  disertacijai
surinkta lauko medziaga, pad6jo pagrinda skyriaus rankra5tynui, negatyvu ir br6Zi-
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niu archyvui, fototekai. Nuo jaunum6s kryptingai dirbama darba apibendrino „Lie-
tuviu etnografijos bruozuose" (1964 in.): para§6 skyrius apie pagrindinius savo tau-
tos verslus - Zemdirbyst?, gyvulininkyst?, ivejyba, amatus, taip pat apie maista ir
namu apyvokos daiktus, apivelg6 1ietuviu etnografiniu tyrin6jimu istoriografija.

Gilindamasis i lietuviu materialin6s kulttiros raida, paskelb6 studijas:  „Lietuviu
valstie6iu  maistas  ir namu  apyvokos  daiktai:  XIX  a.-XX  a.  pradzia"  (rusu.  k.),

„Javu  nu6mimo  ir  kdlimo  irankiai  XIX  a.  antrojoje  pus6jc-XX  a.  pradzioje",
„Medzio apdirbimo amatininkai". Ilgame6iu Zemdirbyst6s tyrin6jimu rezultatas -
27 Zem6lapiai ir ai§kinamieji tekstai Pabaltijo etnografijos atlaso Zemdirbystei skir-
tame tome.

Baigian6iam studijas universitete V.  Miliui archeologas Adolfas Tautavi6ius pa-
dovanojo  etnografijos  bibliografiniu  korteliu  d6Zut?,  kuri  dave  pradzia  §iandien

jau gausiai  Lietuvos  etnografijos bibliografijai.  1966 in.  dalyvaudamas  Baltijos  5a-
liu etnografu kolokviume Berlyne, V.  Milius susidomejo  Bonoje leidziama  „Tarp-
tautine  etnologijos bibliografija"  („Internationale Volkskundliche Bibliographie").
Tarpukario  metais  lietuviu  tautotyros  bibliografija  tenai  siusdavo  prof.  Alfredas
Sennas i§  Kauno,  pokario metais - dr.  Jonas Balys i§ Va§ingtono.  Griz?s i§ ko-
lokviumo,  V.  Milius bibliografijos  sudarytojui  dr.  Robertui Wildhaberiui i Bazeli
nusiunt6  savo  paskelbtos  lietuviu  etnografijos  bibliografijos  atspauda  ir  nuo  to
laiko  Siam  leidiniui  siun6ia  lietuvi§kaja  etnografijos  ir  folkloristikos  bibliografi-

jos  dali.
Plati yra  V.  Miliaus  skelbtu  moksliniu  straipsniu  ir pranesimu  konferencijose

teziu geografija -Estija, Kazachstanas, Latvija, Lenkija, Rusija, Suomija, Svedija,
Sveicarija,  Ukraina, Vokietija.  Ivairiais lietuviu etnin6s kulttiros klausimais kra5to
moksliniuose ir populiariuose leidiniuose yra paskelb?s daugybe straipsniu, recen-
ziju ir apzvalgu. Ra§6 visoms Lietuvoje leistoms enciklopedijoms. Iki Nepriklauso-
myb6s  paskelbimo bendradarbiavo  pogrindiniuose leidiniuose -  „Alma  Mater",
„Au§roje",  ,,Pastog6je".

Skatindamas rinkti lauko medziaga, paskelb6 pluo§ta anketu, gerai pazinojo ir
bendravo su daugeliu Lietuvos §viesul6liu - Alfonsu Ga§ka, Valentinu Gustainiu,
Ignu Jablonskiu, Antanu Jonu§u, Antanu K6riu, Juozu Mickevi6iumi, Vladu Stat-
kevi6iumi, Jonu Stoskelirinu, Amelija Urbiene, Juozu Vaina, Juozu Zagrakaliu.  1§

ju  gauti  apra§ai  praturtino  instituto  Etnologijos  skyriaus  rankra§tyna,  kra§totyros
leidinius.

Kruop§6iu lietuviu  etnografijos istorijos tyrin6jimu i§dava - publikacijos  apie
mokslo draugijas, etnografinius rinkinius uzsieniuose. Pagrindinis Sios srities dar-
bas - „Mokslo draugijos ir lietuviu etnografija"  (1993).
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1970 in. V Miliaus parengti „Lietuvininkai" mano kartai buvo negirdeti graziausi

pasakojimai apie Mazar.a Lietuva, o 1992 in. jo iniciatyva prad6toje „Lietuviu etnogra-
fijos §altinii!" serijoje jau skait6me keleta leidiniu apie atskiras Lietuvos vietas.

Daugeli metu V. Milius lai§kais ir knygomis keit6si ir tebesikei6ia su dr. Vytautu
Armonu (Tortine), prof. Gerhardu Baueriu (Bielefeldas), dr. Jurgiu Gimbutu (Ar-
lingtonas prie Bostono), prof. Manfredu RIeinu (Bielefe]das), Juozu Lingiu (Stok-
holmas), Antanu Maziuliu (Bostonas), Zibuntu Mik§iu  (Paryzius). Daugyb? etno-

grafiniu  knygu  yra  i§siuntes  Estijos,  JAV,  Latvijos,  Lenkijos,  Suomijos,  §vedijos,
Vokietijos mokslo Zmon6ms.  Pats turi sukaupes vertingq etnografin6s ir lituanisti-
n6s literattiros biblioteka. Ank5tame bute n6ra vietos daugeliui knygu,  tad dali ju
dovanojo  Vilniaus  universiteto  bibliotekai.  Jo  dovanotu  knygu  kolekcija  1996  in.
Iiepa sudare daugiau kaip 1400 vienetu. Zinodami V. Miliaus aistra knygoms, Lie-
tuvos  ir  kitu  kra§tu  dailininkai  jam  yra  sukere  apie  30  ekslibrisu.  Lietuvi§ku  ir
lituanistiniu ekslibrisu rinkimas - jo hobis.

Kryptingas  darbas  ir  meil6  gimtajam  kra§tui  sieja  etnografq  V.  Miliu  su  visais,
kuriems etnografija - studijos,  darbas ar suvoktas pom6gis. Nuo  1992 in.  Vytauto
Didiiojo universiteto etnologijos specialyb6s studentams Jubiliatas skaito lietuviu rna-
terialin6s kulttiros kursa, vadovauja bakalauru, doktorantu darbams, recenzuoja juos.

1993 in. birzelio 3 d. uZ Lietuvos kaimo amatu ir technikos tyrin6jimus V. Miliui
buvo suteiktas humanitariniu mokslu srities etnologijos krypties habilituoto dakta-
i.o  laipsnis.

1994 in. Iapkri6io 23 d. Vytauto Didziojo universiteto senatas V.  Miliui suteik6

profesoriaus  varda.  Bridamas  „Lietuvos  istorijos  metra§6io",  ,,Kulttiros  pamin-
klu", „Liaudies kfirybos", ,,Liaudies kulttiros", „Mtisu kra5to", lokaliniu ir regioni-
niu monografiju redakciniu komisiju narys, rengdamas ju etnografijos skyrius, pro-
fesorius dar aktyviai dalyvauja ekspedicijose, ra§o apie kaimu ir miesteliu kapines,
kryzius, publikuoja antkapiniu paminklu ir atminimo lentu ira§us, rengia retrospek-
tyvin?  lietuviu  etnografijos  bibliografija,  kuri  apims  XVII  a.-1995  in.  Iietuviu,
estu,  anglu,  italu,  lenku,  pranctizu,  rust,  §vedu  ir  vokie6iu  kalbomis  paskelbtas
knygas, straipsnius.  Greitai skaitysime nauja profesoriaus studija ,,Zemaitijos van-
dens maltinai".

V.  Milius dvi kadencijas buvo Lietuvos istorijos draugijos valdybos narys.  Siuo
metu  yra  Lietuvos  istorijos  instituto  tarybos  narys,  Lietuvos  radijo  ir  televizijos
tarybos narys, Lietuviu kataliky mokslo akademijos Etnologijos sekcijos pirminin-
kas, Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatu igijimo komisijos narys.

70-me6io proga i§leistoje profesoriaus bibliografijoje nurodyti 867 jo paskelbti
darbai,  112 redaguotu,  spaudai rengiant recenzuotu bei konsultuotu leidiniu,  168
apie ji para§yti straipsniai.
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1996 in. gruodiio 5 d. Lietuvos istorijos institute susirink?s gausus Zilu moksli-
ninky, jaunu doktorantu ir kra§totyrininku, Lietuvos istorijos myletoju ir muzieji-
ninku btirys nuo§irdziai palinkejo profesoriui sveikatos nepavargti.

PastovImas ir kantryb6 darbuose, pakantumas ir kuklumas santykiuose su Zmo-
nemis byloja apie profesoriu Vaci Miliu, kaip nuoseklu tyrin6toja, tyrin6jimu ska-
tintoja ir dideles vidin6s kulttiros Zmogu.

Birute  Kulnyte

ALGIRDAS ANTANAS  BALIULIS

AIgirdas Antanas Baliulis gim6  1936 in. sausio 2 d. Utenos apskrities Daugai-
liu  vals6iaus  Duobiu  kaime.  Baig?s  Utenos  I  vidurine  mokykla,  1953-1958  in.
Vilniaus  universiteto  Istorijos-filologijos  fakultete  mok6si  bibliotekininkyst6s.
Iki  1961  in.  spalio men.  dirbo  Lietuvos  SSR valstybinio  statybos  ir architekttiros
reikalu komiteto Valstybineje paminklu apsaugos inspekcijoje. Veliau kelis mene-
sius  padirbejes  Valstybiniame  auk§tojo  ir  specialiojo  vidurinio  mokslo  komitete,
1962 in.  kovo men.  isidarbino  Kauno politechnikos  instituto  Vilniaus filialo bib-
liotekos ved6ju (ten jam teko sukurti nauja biblioteka). Nuo 1969 in. iki 1971 in.,
kada  sausio  men.  isidarbino  Paminklu  konservavimo  institute  (toliau  -  PKI),
pabuvojo ir Vilniaus universiteto mokslin6s bibliotekos direktoriaus pavaduotoju,
ir  Centrines  mokslin6s-technin6s  bibliotekos  sektoriaus  vedeju.  PKI  A.  Baliulis
6mesi  intensyvaus  mokslinio  darbo.  Archyvuose  ir  rankra§tynuose  rinko  istorin?
mediiaga apie Lietuvos miestus - urbanistikos paminklus, ruo§6 mokslines apival-
gas  Lietuvos  kulttiros  paminklu  sayadui  ir  pan.  rfyrimu  metu jis  i§moko  tobulai
skaityti XVI-XIX a.  Lietuvos ra§tus rusu  (gudu)  ir lenky kalbomis,  gal6jo juos
nesunkiai  i§versti  i  lietuviu  kalba.  Dali  surinktos  medziagos  pateike  ivairiuose
straipsniuose,  enciklopedijose  ir t.t.  Ta6iau  diduma medziagos  liko  nepanaudota.
Tuo metu Lietuvos istorijos instituto vadovyb6 nusprend6 ikurti Archeografijos sky-
riu, kurio vienas pagrindiniu uzdaviniu - Lietuvos Metrikos leidyba. A.  Baliulis
laim6jo  konkursa  ir  1988  in.  kovo  men.  isidarbino  Feodalizmo  istorijos  skyriaus
moksliniu  bendradarbiu,  o  nuo  1989  in.  balandzio  men.  buvo  perkeltas  i  ka  tik
suformuota Archeografijos skyriu taip pat moksliniu bendradarbiu.  1994 in. gruo-
dzio 1 d. jis, Lietuvos istorijos instituto tarybai nutarus, direktoriaus isakymu patvir-
tinamas Archeografijos skyriaus ved6ju.

Jubiliato - be galo darb§taus, produktyvaus istoriko - veiklos rezultatas -
gausybe moksliniu darbu. Tai kelios de§imtys straipsniu, sudaran6iu ne viena §imta
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autoriniu lanku, kolektyvin6 monografija „Traky miestas ir pilys" (1991), kartu su
vytautu Raudelitinu paruo§ti ,,Lietuvos vyriausiojo tribunolo sprendimai,  1583-
1655"  (1988), solidds ,,Lietuvos Metrikos" 8-osios ir 564-osios knygu tomai (1995
ir  1996),  ,,Ukmerg6s  apskrities  senitiniju  1765  in.  inventoriai"  (1994).  D6sninga,
kad  1993  in.  gruodzio  2  d.  Algirdui  Antanui  Baliuliui,  apgynusiam  disertacija
Traky  teisin6,  administracin6  ir  tikine  raida  XV-XIX  amziuje``,  suteikiamas

humanitariniu mokslu srities istorijos krypties daktaro vardas. Drauge su §viesios
atminties velioniu dr. Egidijumi Banioniu, Archeografijos skyriuje, gal net visame
Lietuvos  istorijos  institute,  jis  pirmasis  6me  dirbti  kompiuteriu,  parodydamas,
kokios pla6ios yra §io  ,,irankio"  taikymo .galimybes istorijos moksle, kokiu stulbi-
nan6iu  produktyvumo  rodikliu  pasiekiama.

Algirdas Antanas Baliulis - dosnus Zmogus. Jis mielai dalijasi ,,kompiuterine"
patirtimi  bei  sukauptomis  dalykin6mis  Ziniomis  su  bendradarbiais;  kai  reikia,  i§
peties  atseikeja  paties  surinktos  §altiniu  mediiagos;  visada  galima  naudotis  jo
asmenines bibliotekos knygomis, ir, Zinoma, dosnus savo d6mesingumu, santtiru-
mu  ir  igimtu  humani§kumu.  Todel  ir mes Jubiliatui  linkime  sveikatos,  laim6s  ir
dar daug moksliniu  darbu  istorijos  baruose.

AIdras D u b o n i s
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