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MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

SVARBIAUSI 1997 M. LIETOvOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLINES
IR MOKSLINES 0RGANIZACINES VEIKLOS REZULTATAI

1997 in. Lietuvos istorijos instituto mokslininkai vykd6  13 mokslo  tyrimo pro-
gramu; i§ ju §iais metais baige penkias.

Instituto bendradarbiai i§leido  15 mokslo leidiniu (monografiju, istorijos §alti-
niu, straipsniu rinkiniu), paskelb6 150 ivairios apimties moksliniu straipsniu Lietu-
vos ir uzsienio moksliniuose leidiniuose.

Baigtos programos:                                                                                              .
Liefuvos  istorijos  metra§tis,  1997  metal".  Programos vadovas  prof.  habil.  dr.

V. Merkys, spaudai parenge R. Strazdtinaite. Parengtas eilinis apie 24 aut. 1.  tomas.
Jame skelbiami istoriku, archeology ir etnologu straipsniai, recenzijos, §altiniu publi-
kacijos, archyvu apzvalgos. Straipsniuose nagrinejami ivairiu Lietuvos istorijos laiko-
tarpiu klausimai, pradedant Lietuvos vardo pirmakart paminejimu 1009 metais ir Lie-
tuvos valstybes formavimusi ir baigiant naujausiais laikais -pokario rezistencija.

Lietuvos  Metrika"(1995-1997).  Vadovas  dr.  A. Baliulis.  Spaudai  parengta
„Lietuvos Metrikos" Kn. 25 (1387-1546). Uzratymu knyga sukomplektuota i§ ivai-
riu §altiniu, daugiausia i§ kitu Lietuvos Metrikos knygu, Lenkijos karalien6s ir Lie-
tuvos didziosios kunigaik5tien6s Bonos nurodymu 1541 in., ta6iau yra dokumentu ir
v61esnemis datomis. Knygoje irafyti 1387-1546 in. 1aikotarpio dokumentai, tad joje
yra visu per ta laikotarpi valdziusiu valdovu (Lietuvos didziuju kunigaik§6iu Jogai-rl

los,  Vytauto,  Zygimanto  K?stutai6io,  Svitrigailos,  Kazimiero,  Aleksandro,  Zygi-
manto I, Zygimanto Augusto ir Lietuvos didziutu kunigaik§tieniu Elenos ir Bonos)
privilegiju ar sprendimu. Joje ira§ytos Lietuvos didzi".u kunigaik§6iu kra§to privile-
gijos (ar ju fragmentai), suteikian6ios Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes luomams
teisiu  ir  laisviu,  taip  pat  privilegijos  didikams  ir  kitiems  bajorams,  pareignnams,
miestie6iams ir bazny6ioms, irodan6ios ju teis? valdyti savo dvarus.

„Lietuvos  elitine  kulttira:  nacionalizmo  i§§tikiai  XIX  amziuje"  (1995-1997).
Programos vadovas dr. R. Miknys. Programos tikslas buvo i§siai5kinti senosios Lie-
tuvos Didziosios Kunigaik§tystes kulttiros transformacijas i moderniu laiku etni§kai
autenti§ka lietuviu kulttira. Programa buvo vykdoma tyrinejant individualias temas:
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(T. Bairasauskait6 -,,Bajorijos elgsena vie§ajame gyvenime. XIxa. I puss"; L. Gy-
liene -  „Gamtamoksliniai  intelektualinio  elito  interesai,  kaip jo  modern6jimo  is-
rai§ka";   V.   Jogela  -   „Peterburgo   Romos   kataliky   dvasin6   akademija   1842-
1918 in.";  V. Merkys  -  ,,Motiejus  Valan6ius  ir jo  kultdrin6  veikla  iki  1863  in.";
A. Pra§mantaite -,,Protestantu parapijos Lietuvoje XIX a."; I. §enavi6ien6 - „Ze-
mai6iu  lituanistai  Tel§iu  diecezineje  seminarijoje  1845-1865  in.";  R.  Gri5kaite  -
„Mikalojus Malinovskis.  Romantizmo ir pozityvizmo prie§prie§a Lietuvos istorijos
moksle XIX a. 4-7 de§."; D. Stalitinas -,,LDK paveldo dalybos XX a. pradzioje";
V.  Zaltauskait6 - ,,Juozas Tumas-Vaizgantas ir katalikyb6s modernejimas"). Tyri-
mu rezultatai - paskelbta 17 moksliniu publikaciju, iteikta spaudai 8 publikacijos,
suorganizuota 1 konferencija.

„Lietuviu  papro€iq  atlasas"  (1994-1997).  Programos  vadove  prof.  habil.  dr.
R.I.  Merkien6.  Programos  tikslas  buvo  nustatyti,  kokie  pasikeitimai  XX  a.  vyko
lietuviu pasaul6jautoje ir su tikejimais susijusioje savirai§koje. Tyrimas vyko trimis
kryptimis:  1) analizuojant kalendoriniu papro6iu sandara ir nustatant ju elementu
paplitima Lietuvoje bei Europoje, ie§kant XX a. pirmajai pusei btldingu tikejimu ir
apeiginiu veiksmu istaku, rekonstruojant §ventiniu apeigu modeli ir stebint jo pra-
smine ir struktdrine destrukcija (R. I. Merkiene); 2) atliekant gimtuviu ir krik§tynu
papro6iu struktdrine analize, siekiant nustatyti 5eimos ir kaimo bendruomen6s tar-
pusavio santykius (R. Paukstyte); 3) nagrinejant Zmogaus amziaus savybiu refleksi-
ja lietuviu etnineje kultdroje ir ie§kant jos rai5kos paraleliu Europoje  (Z.  8.  Sak-
nys).  Tyrimu  rezultatai  -  paskelbta viena  monografija,  24  moksliniai  straipsniai,
iteikta spaudai 10 straipsniu, suorganizuota 1 konferencija. Programa bus t?siama.

„Lietuvos etnokultdriniai arealai ir ju dinamika. D.1. (1995-1997). Programos
vadovai prof. habil.  dr.  R. I.  Merkiene (iki  1997 04 01), prof.  habil.  dr.  V.  Milius.
Programos  moksliniu  tyrimu  tikslas  buvo  i§siai§kinti  tiriamu  kulttiros  objektu  ir
rei§kiniu kaita, ja 16musius veiksnius, regioninius ypatumus, pasekti etnokulttlrinius
kontaktus, parengti lietuviu etnologin6s literattiros bibliografija. Programa vykdyta
skelbiant mokslinius straipsnius, vykdant individualius tyrin6jimus. Paskelbta 3 stu-
dijos, 4 bibliografijos, apie 30 moksliniu straipsniu. Programa bus t?siama.

Archeologijos skyriaus bendradarbiai organizavo Zvalgomar.a ekspedicija Vaka-
ru  Lietuvoje  bei  Panemuniais.  Vykde  archeologinius  Zvalgomuosius  tyrin6jimus
Kretingos, Jonavos, Alytaus, Panevezio r., pagal ilgalaikes mokslines programas te-
s6 tyrinejimus Pietu Lietuvoje, Alytaus, Raseiniu, Anyk§6iu r.

Etnologijos skyriaus darbuotojai pagal planines uzduotis sureng6 10 ekspedici-
ju Lietuvoje ir Latvijoje.

1997 in. Lietuvos istorijos institutas suorganizavo 6 konferencijas: kovo  19 d. -
konferencija „Vilniaus savivaldai 610 metu" (kartu su Vilniaus miesto savivaldybe);
balandzio 11-16 d. -tarptautin? konferencija Palangoje „Baltai ir ju kaimynai Bal-
tijos regione, 400-800: Rytu-Vakaru kontaktai" (kartu su RIaipedos universitetu);
balandzio  24-25  d.  -  tarptautine  konferencija  ,,Motiejus  Stryjkovskis  ir jo  laiky
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Lietuvos istoriografija"  (konferencija r6m6 Atviros Lietuvos Fondas); birzelio 26-27
d. -tarptautin? konferencija ,,Totoriai bei karaimai Lietuvoje: praeitis ir dabartis"
(kartu  su  Mokslu  akademija);  spalio  22  d.  -  konferencija  „Lietuvos  Respublikos
Konstitucija penkeriu metu retrospektyvoje"; gruodzio  11-12 -konferencija „Lietu-
vos miestai ir miesteliai archeologijos duomenimis". Instituto mokslininkai perskaite
80 prane§imu Lietuvoje organizuotose konferencijose (32 - tarptautin6se, 48 - res-
publikinese ir regioninese) bei 27 prane§imus uzsienyje organizuotose konferencijo-
Se.

1997 in. ivyko 9 Lietuvos istorijos instituto tarybos pos6dziai. Taryba patvirtino
naujas mokslines tiriamasias programas.  1997 in. balandzio 4 d. i§rinkta naujos su-
deties  Lietuvos  istorijos  instituto  taryba.  Jos  nariais  i5rinkti  -  dr.  A.  Baliulis,
dr. V. Kazakevi6ius (tarybos mokslinis sekretorius), dr. D. Kuolys, dr. C. Laurinavi-
6ius, prof. habil. dr. V. Merkys (tarybos pirmininkas), prof. habil. dr. M. Michelber-
tas,  dr.  A.  Mickevi6ius,  dr.  R.  Miknys,  prof.  habil.  dr.  V.  Milius,  dr.  E.  Motieka,
doc. dr. E.  Rim§a (tarybos pirmininko pavaduotojas), dr. V.  Sirutavi6ius, prof. ha-
bil.  dr. A. Tyla, habil.  dr. V.  Urbanavi6ius, habil.  dr.  L. Vaitkunskiene,  dr.  G.  Za-
biela, dr. R. Zizas. Taryba Lietuvos istorijos instituto direktoriumi naujai kadenci-
jai i§rinko prof. habil. dr. A. Tyla. Direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui pa-
tvirtintas dr. G. Zabiela, moksline sekretore - dr. S. Urbanavi6ien6. Taryba pritar6
4 vietoms  doktorantdroje,  patvirtino  konkurso  rezultatus,  numat6  studiju  temas,
sudar6  doktoranttiros  studiju  komitetus A.  Asadauskui,  R.  Jarockiui,  R.  Totorai-
6iui, A. Urbanavi6iui.

1997 in. uZ Institute apginta habilitacini darba humanit. in. srities istorijos kryp-
ties habilituoto daktaro mokslo laipsnis suteiktas dr. A. Tautavi6iui. Po doktorantti-
ros studiju VDU ir LII humanit. sr. istorijos krypties daktaro mokslo laipsniai su-
teikti G. Sliesoritinui ir D. Stalidnui, etnologijos krypties daktaro mokslo laipsniai -
A. ¢epaitienei, R. Pauk5tytei, V. Tumenui.

Habil. dr. R. Rimantiene uZ mokslines monografijas apie akmens amziu Lietu-
voje 1997 in. apdovanota Baltijos Asamblejos premija, o prof. habil. dr. V. Merkys
uZ  monografijas  „Knygne§iu  laikai  1864-1904  in.",  V.,  1994,  ir  „Draudziamosios
spaudos kelias 1864-1904 in.", V., 1994, -Mokslo premija.

22  instituto  mokslininkai  d6ste  ivairiose  Lietuvos  auk§tosiose  mokyklose,  kai
kurie itraukti i doktoranttiros studiju ir habilitacijos komitetus (Vilniaus ir Vytauto
Didziojo universitetuose), vadovavo egzaminu komisijoms.

Doc. dr. J. RIaupien6 1997 in. rugsejo men. Poznanes u-te skaite paskaitu cikla
„Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes istorija ir istoriografija".

1997 in. Institute buvo du auk§6iausio laipsnio (habil. dr. L. Vaitkunskien6, dr.
A. Baliulis) ir trys jaunojo mokslininko stipendiatai (dr. V. Puga6iauskas, dr. V. Sa-
voniakait6, dr. Z. Saknys).

Institutas palaik6 mokslinius ry§ius su uzsienio mokslo institutais bei auk§tosio-
mis mokyklomis. Pagal tiesioginiu ry5iu pasikeitimo programa su kitu 5aliu Mokslu
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akademijomis,  taip  pat  asmeni§kai  pasirtipin?  stipendijomis  Lenkijos  archyvuose
dirbo  dr.  R.  Miknys,  dr.  A.  Prasmantaite,  Z.  Ma6iukas,  S.  Buchaveckas,  doc.  dr.
Z. RIaupa,  doc.  dr.  J.  RIaupien6,  dr.  G.  Sliesoritinas,  dr.  R.  Laukaityt6,  doc.  dr.

r2

R. Cepas, doktorantai J. Sarcevi6ien6, R. Ragauskiene, A. Gelzinis, Rusijos archy-
vuose ir bibliotekose -dr. A. Anu§auskas, A. Kasparavi6ius, doktorantai D. Staliti-
nas, V. Zaltauskait6, Baltarusijoje -doktorantas D. Karvelis. Gav? Nepriklausomo
lenku literattiros ir mokslo remimo fondo parama, Paryziaus lenku bibliotekoje dir-
bo dr. V. Jog6la ir D. Stalidnas. Marburge (Vokietija), Herderio institute, lapkri6io
men. dr. V. Kazakevi6ius susipazino su ten esan6ia gausia Vakaru Europos, Skandi-
navijos ir buv. Rytu Prtisijos archeologine literattlra.

Dideli atgarsi mokslo visuomen6je sukele Studiju kokybes vertinimo centro at-
liktas Lietuvos istorijos instituto  1995-1997 in. mokslin6s veiklos ivertinimas.  Svie-
timo  ir  mokslo  ministerija  bei  Lietuvos  mokslo  taryba,  vertindama  valstybiniu
mokslo institutu  1995-1997 in.  mokslin6s veiklos  ekspertizes i§vadas ir atestuoda-
ma institutus, atsizvelge i humanitariniu mokslo instituciju, vykdan6iu prioritetinius
lituanistikos tyrimus, veiklos specifika ir tu tyrimu vaidmeni Lietuvos kulttiros, tau-
tos savimones ir pilietines visuomenes ugdymui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 199712 31 nutarimu Nr.1501 Lietuvos isto-
rijos institutui prat?stas valstybinio mokslo instituto statusas.

1997 in. pabaigoje institute dirbo  152 etatiniai darbuotojai:  127 i§ ju Institutas
yra pagrindine darboviet6, tarp pastarutu - 55 mokslininkai (6 habilituoti daktarai
profesoriai,  1 habilituotas daktaras docentas, 2 habilituoti daktarai, 5  daktarai do-
centai, 41 daktaras), 7 mokslo darbuotojai be mokslinio laipsnio. Tarp institute ne-
pagrindinese pareigose dirban6iu - 7 mokslininkai  (1  daktaras  docentas,  6  dakta-
rai), 4 mokslo darbuotojai be mokslinio laipsnio. Humanitariniu mokslu srities isto-
rijos krypties instituto doktoranttiroje mokosi 9 doktorantai.

Saule  U r b a n a v i 6 i e n e

NAUJA LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO TARYBA

1997 in. balandzio 4 d. Lietuvos istorijos instituto mokslininku visuotiniame su-
sirinkime slaptu balsavimu i§ skyriuose pasitilytu 25 kandidatu buvo i5rinkta tokios
sudeties 17 asmenu Lietuvos istorijos instituto taryba:

dr. Algirdas 8 a I i u 1 i s, Archeografijos skyriaus ved6jas; dr. Vytautas K a z a -
k e v i 6 i u s, Archeologijos skyriaus vyresn. moksl. bendr.; dr. Darius K u o I y s, Lie-
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tuviu  literatdros  ir  tautosakos  instituto  direktoriaus  pavaduotojas;  dr.  Ceslovas
L a u r i n a v i 6 i u s, Lietuvos Respublikos istorijos skyriaus vedejas; prof. habil. dr.
Vytautas M e r ky s, XIX a. istorijos skyriaus vyriaus. moksl. bendr.; prof. habil. dr.
Mykolas M i c h e 1 b e r t a s, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedejas;
dr. Arturas M i c k e v i 6 i u s, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas;
dr.  Rimantas  M iknys,  XIX  a.  istorijos  skyriaus  vedejas;  prof.  habil.  dr.  Vacys
M i 1 i u s, Etnologijos skyriaus vedejas; dr. Egidijus M o t i e k a, Lietuvos Respubli-
kos istorijos skyriaus vyresn. moksl. bendr.;  doc.  dr.  Edmundas R i in § a, Lietuvos
Didziosios Kunigaik§tyst6s istorijos vyresn. moksl. bendr.;  dr. Vladas S i r u t a v i -
6 i u s, Lietuvos Respublikos istorijos skyriaus vyresn. moksl. bendr.; prof. habil. dr.
Antanas T y I a, Lietuvos istorijos instituto direktorius; habil. dr. Vytautas U r b a -
navi6ius,  Piliu  tyrimo  centro   ,,Lietuvos  pilys"   direktorius;   habil.   dr.   Laima
V a i t k u n s k i e n 6,  Archeologijos  skyriaus  vyresn.  moksl.  bendr.,  dr.  Gintautas
Z a b i e I a, Archeologijos skyriaus vedejas; dr. Rimantas Z i z a s, Naujausiuju laiku
istorijos skyriaus ved6jas.

Naujosios  tarybos  1997 in.  balandzio  10  d.  posedyje  slaptu balsavimu  tarybos
pirmininku buvo i§rinktas V. M e r k y s, pavaduotoju - V.  R i in § a, sekretorium -
V. K a z a k e v i 6 i u s.

Vacys M i I i u s

K o n f e r e n c ij o s, p a s i t a r i in a i, s i in p o z i u in a i

RENGINIAI MININT LIETOvOS KATAIIKU BAZNYCI0S
REONIKOS 25-MET|

1972 in.  kovo  19  d.  pogrindyje pasirod?s pirmasis Lietuvos kataliku bazny6ios
kronikos (LKB kronikos) numeris nenustojo ejes iki pat sattidzio prad6tos veiklos.
LKB kronika,  keitusi pasaulio valstybiu ivaizdi,  formuojama sovietu apie  religijos
pad6ti Lietuvoje, buvo svarbus ramstis ir kiekvienam tikin6iajam t6vyn6je.

1997  in.  ivairiose  Lietuvos vietose  organizuotos  parodos,  jubiliejiniai  mineji-
mai, mokslin6s konferencijos, para§ytas ne vienas straipsnis, i§leisti leidiniai.
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Daugelio min6tu renginiu iniciator6 - Lietuvos kataliku bazny6ios kronikos sa-
junga].  Si sajunga buvo  atkurta Lietuvoje kun.  Kazimierui  Kuzminskui sugrizus i
Lietuva 1996 in. kovo m6nesi. I§rinktos valdybos pirmininku tapo kun. K. Kuzmins-
kas, pavaduotojais prof. Arimantas Dum6ius ir Jonas Volungevi6ius, sekretoriumi -
dr. Albinas Vai6itinas, izdininku - Rimvydas Butautas. Sios sap.ungos iniciatyva bu-
vo suorganizuoti LKB kronikos minejimai Vilniuje bei Panev6fyje, surengta jubilie-
jine  paroda,  apkeliavusi  Kronikos  leidimo  bei  kitas  vietas,  i§leistas  lankstinukas,
specialus vokas.

Visus metus truk?s renginiu ciklas ,,Lietuvos kataliku bazny6ios kronikai - 25"
prasid6jo 1997 in. sausio 14 d. parodos atidarymu Vilniaus miesto savivaldybeje. Po
triju savai6iu nemaza demesio sulaukusi paroda i§keliavo i Suvalkija, o metu pabai-
goje vel grizo i Vilniu.

Parodos  atidaryme  kalbejo  LKB  kronikos  jubiliejiniu  renginiu  organizacinio
komieto narys A. Vai6itinas (prie parodos dirbo J. Volungevi6ius, R. Butautas). Jis
akcentavo, kad LKB kronika - neeilinis rei§kinys tautos gyvenime, kuri ir po 5imt-
me6io mines tikintieji bei istorikai. Kun. Jonas Boruta SJ padym6jo itin sunkias sa-
lygas, kuriomis pogrindyje buvo leidziama Kronika, pasakojo apie pogrindini darba,
pagrindini laikra§6io ikvep6ja ir pirmap.i redaktoriu dabartini arkivyskupa, tada dar
kuniga Sigita Tamkevi6iu SJ.

1997 in. sausio  16 d. Vilniaus miesto sausakim§oje savivaldybes saleje vyko jubi-
liejinis min6jimas,  skirtas Kronikos  25-me6iui.  Kalb6jo  arkivyskupas Juozas Audrys
Ba6kis,  kun.  J.  Boruta  SJ,  monsinjoras Alfonsas  Svarinskas,  kun.  Kazimieras  Kuz-
minskas, kun. Pranas Gavenas, sesuo Gerarda - Elena Suliauskait6, Petras Plumpa,
prof. Arimantas Dum6ius, prof. Antanas Tyla, miesto meras Alius Vidtinas.

Susirinkusiuosius dziugino Vilniaus arkikatedros didysis choras (dirigentas Le-
onas Pranulis), solistai Nijole Ambrazaityte, Danielius Sadauskas, Remigija Zemai-
tien6 (akompanavo Grazina Ru6yt6-Landsbergiene, vargonavo prof. Bernardas Va-
siliauskas).

1997 in. kovo 4 d. Sv. Kazimiero bazny6ioje Vilniaus J6zuitu gimnazijos moky-
tojams ir mokiniams apie LKB kronika, jos i§takas ir svarba kalbejo kun. J. Boruta
SJ, ivairius spausdinimo ir platinimo niuansus prisimine sesuo Gerarda. Po rengi-
nio dar ilgai prane§ejai, apsupti mokiniu bei mokytoju, atsakinejo i juos dominan-
6ius klausimus.

1997 in. kovo 15 d. Vilniaus universiteto Teatro saleje vyko mokslin6 konferen-
cija  ,,25-eri  Kataliku bazny6ios  Lietuvoje  ir Lietuvos  kataliku  bazny6ios  kronikos
metai". Sia konferencija suorganizavo Lietuviu kataliky mokslo akademija, Bazny-
6ios  istorijos  studiju  grupe,  Vilniaus  universiteto  Istorijos  fakultetas,  Religiniu

1 K.  K u z in i n s k a s,  Lictuvos kataliku bazny6ios kronikos sajunga,  Kronika.  Lietuvos kataliku

bazny6ios kronikos jubiliejin6s konferencijos medziaga, Vilnius, 1997, p. 55nd5.
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studiju ir tyrimo centras. Konferencija sveikino Vilniaus universiteto rektorius prof.
Rolandas Pavilionis. Per abu posedzius kalbejo 10 prane§6ju: Algirdas Jakub6ionis
(VU),  Kazys  Misius  (LII),  Regina  Laukaityte  (LII),  Algimantas  Katilius  (LII),
J. Boruta SJ (LKMA), Vytautas Sadauskas (Kauno Jezuitu gimnazija), Arvydas Pa-
cevi6ius  (VU), Artinas Streikus  (VU), Janina Bucevi6itit6  (Tel5iu  „Alkos"  muzie-
jus), Egle Laumenskaite (VU).

Pirmasis posedis (vadovavo kun. J. Boruta SJ) -„LKB kronikos i§takos: Bazny-
6ios pad6tis sovietin6s priespaudos metais". Pranesimus skaite: dr. Algirdas Jakub-
6ionis - „Lietuvos Bazny6ios pasiprie§inimo genez6 XX a.  septinto ir a§tunto  de-
§imtme6iu sandtiroje",  Kazys Misius -  ,,Bazny6iu uzdarymai pokario  metais",  dr.
Regina  Laukaityte  -  „Vienuoliju  gyvenimas  pogrindyje",  Algimantas  Katilius  -
„Pogrindine kunigu seminarija". Dr. Aldona Vasiliauskiene perskaite  1949 05  10-
11  d. Vilkavi§ko vyskupijos kapitulos posedzio, kuriame dalyvavo ir 8. Pu§inis, pa-
naikinimo-sujungimo su Kauno arkivyskupija protokola, apivelge tolesni vyskupijos
likima.  Popietinio  pos6dzio  tema  -  ,,Religin6  spauda  sovietin6s  priespaudos  me-
tais"  (vadovavo dr.  Regina Laukaityte ir Algimantas Katilius).  Prane§imus skait6:
kun. Vytautas Sadauskas SJ - „LKB kronikos medziaga dvasinio ugdymo teologijos
5viesoje",  dr.  kun.  J.  Boruta SJ -„LKB kronika":  i§takos ir problemos", Arvydas
Pacevi6ius - ,,Bibliotekos pokario Lietuvoje", Artinas Streikus - „Religine spauda
sovietinio  totalitarinio  rezimo  metais  (1953-1967)",  Janina  Bucevi6itite  -  „LKB
kronika  Tel§iuose",  dr.  Egle  Laumenskaite  -  „Bazny6ios  ir totalitarin6s  sistemos
prie§prie§os tyrimas -„Aufbruch" projektas". I klausimus atsakin6ta tuoj po prane-
§imu, buvo nemazai pasisakan6iu.

***

1997 in. kovo 16 d. renginys, skirtas LKB kronikos 25-me6iui, vyko Simne -Cia
pasirod6 pirmasis LKB kronikos numeris, redaguojamas kun. Sigito Tamkevi6iaus
SJ. I§kilmingai atidaryta is Vilniaus atvezta jubiliejui skirta paroda. Sv. Mi§ias Sim-
no bazny6ioje aukojo vysk. Juozas Zemaitis MIC ir Alytaus Angelu Sargu parapijos
klebonas kun. Vytautas Insoda. Pamokslo metu vyskupas kalbejo apie Kronikos lei-
dima.

Po §v. Mi§iu parapijos sal6je vykusiame min6jime dalyvav? buve Kronikos lei-
dejai bei talkininkai, Lazdiju dekanato vicedekanas kun. Vytautas Praraja, vyriausy-
b6s  patarejas  religijos  klausimais  Petras  Plumpa,  Nijole  Sadtinait6,  Elenute  Su-
liauskaite (sesuo Gerarda), Vladas I,apienis ir kt. kalbejo apie LKB kronikos leidi-
ma. Kronikos svarba akcentavo kultdros istorikas Albinas Vai6itinas.

***

1997 in.  kovo  16  d.  kun.  Algio  Baniulio  SJ  ir Krik§6ioniu  demokratu partijos
RIaip6dos  skyriaus  aktyvistu  iniciatyva  LKB  kronikos  jubiliejus  buvo  pamin6tas
RIaip6doje, Sv. Juozapo darbininko bazny6ioje. Apie §i leidini kalbejo kun. J. Boru-
ta SJ.
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***

1997 in. balandzio 2 d. LKB kronika buvo minima Kazlu Rtidoje. Si diena su-
junge keleta prasmingu §ven6iu:  ketvir6io amziaus Kronikos jubilieju, miesto  die-
nos metines (pernai prezidentas pasira§e dekreta del Kazlu Rndos miesto, herbo ir
v6liavos 250 metu iktirimo metiniu proga) ir Jurginiu ivente. I Kazlu Rtida atkelia-
vo ir kilnojamoji LKB Kronikos paroda.

Sv. Mi§ias aukojo ir pamoksla pasake kun. Ignas Plioraitis Gis, nuo 1972 in. bti-
damas  Dztikijoje,  dalyvavo  Kronikos leidime).  Renginyje  dalyvavo  kun.  J.  Boruta
SJ, klebonas Tadeu§as Vallianas, seseles vienuol6s N.  Saddnaite,  Gerarda (E.  Su-
liauskaite), Pija (Brone Vezgelevi6idte), Kazlu Rddos senitinas V. Plioplys, kalinys
tremtinys Vladas Lapienis, Albinas Vai6itinas, Rimvydas Butautas. Giedojo bazny-
6ios choras,  grojo  ir dainavo vietiniu  entuziastu  ansambliai.  Poet6 J.  Strimaitien6
§iai jubiliejinei progai para§e  eilera§ti  „Laisv6s idealu lydinys".  Reng6jai  ta proga
i§leido laikra5tuka „Istorija kuriama ir §iandien". Vakare Dariaus ir Gireno gatv6s
26 numeriu padymetame name, kuriame buvo slepiama ir leidziama Kronika, re-
daktoriu ir leideju atminimui buvo atidengta azuoline atminimo lenta (dail. V. Gel-
gotas). Sesuo Gerarda ir kun. J. Boruta parod6, kur ir kaip buvo slepiama Kronika -
Sis miesto pakra5ty prisiglaud?s namelis i§saugojo daug paslap6iu.

***

Vytauto  Didziojo  universiteto  bei  LKMA Kauno  skyriaus  iniciatyva  1997  in.
balandzio  5  d.  LKB  kronikos ketvir6io  amziaus jubiliejus  paminetas  Kaune.  Jam
buvo skirti du pos6dziai: moksline konferencija ir i§kilmingas minejimas - prisimi-
nimai,  pasisakymai.  Renginio  organizatorius  -  dr.  Mindaugas  Bloznelis  (LKMA
Kauno skyrius). Konferencijoje buvo i§klausyti 9 prane§imai: prof. Egidijaus Alek-
sandravi6iaus - ,,Velyvojo sovietme6io istoriografines problemos ir LKB kronika",
Petro Plumpos -„Pogrindin6s literattiros leidyba 1968-1973 in.", dr. kun. Jono Bo-
rutos SJ -„LKB kronikos id6jos i§takos ir ju realizavimas", dr. Algio Jakub6ionio -
„Bazny6ios prie§inimasis 1970-1980 in.", Sergejaus Kovaliovo -„LKB kronikos ry-
§iai su disidentais Rusijoje", kun. Kazimiero Pugevi6iaus -„LKB kronika Ameriko-
je", kun. Vytauto Kazlausko - „LKB kronika Romoje", K. Antanai6io - „Sovietin6
Lietuvos valdzia pries LKB kronika", dr. Antano Kulakausko - „LKB kronika kaip
istorinis Saltinis".

Antroji renginio dalis -i5kilmingas minejimas -buvo pradeta invokacija. Arki-
vyskupas Sigitas Tamkevi6ius SJ kalb6jo tema „LKB kronika ir Bazny6ios proble-
mos §iandien", dr. Arvydas Zygas - ,,LKB kronikos prasm6 teologin6s sociologijos
§viesoje" ir kun. Lionginas Virbalas SJ - ,,Kataliky dvasin6 patirtis okupacijos me-
tais". Renginys uzbaigtas koncertu, kuriam vadovavo Petras Bingelis.

***

1997 in. balandzio 16 d. LKB kronika pamineta Bir§tono vidurineje mokykloje.
Apie  LKB  kronikos  kova  d6l  Lietuvos  nepriklausomybes,  jos  svarba,  leidejus
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pedagogams  ir mokiniams  pasakojo  kronikos  leidejai bir§toni§kiai  Ona  ir Povilas
Buzai. Renginyje dalyvavo vietos klebonas Jonas Danilevi6ius, gydytoja Stas6 Belic-
kien6, mokytoja katechete Albina Stan6ikiene ir kun. Robertas Grigas. Rengini uZ-
baig6 eucharistinio choro vadoves Palemos Ragien6s giesmininkai, mokiniu skaito-
ma kun. R. Grigo poezija, i§traukos i§ LKB kronikos puslapiu. Buvo surengta paro-
del6, joje eksponuoti LKB leidejo bir§toni5kio Povilo Buzo rankras6iai bei soviet-
me6iu drausta kataliki§ka literatdra.  Kun.  R.  Grigas Bir§tono vidurin6s mokyklos
mokytojams bei mokiniams padovanojo LKB kronikos vienuoliktaji toma.

***

1997  in.  balandzio  20  d.  Zarasu  r.  Antalieptes  bazny6ioje  §v.  Mi5iomis  buvo
prad6tas LKB kronikos 25-me6io minejimas  (§v.  Mi§ias aukojo Kriaunu klebonas
kun. Stanislovas Stanikdnas ir Daugailiu parapijos klebonas kun. Petras Baltu§ka).
Gausiai  susirinkusius  senitinijos  sal6n  dalyvius  renginio  organizatore  Antalieptes
senidne Danut6 Mickevi6idte supazindino su LKB kronikos svarba, akcentuodama,
kad §ie leidinio iniciatoriai ir bendradarbiai -daugiausia kunigai ir vienuoles. Zara-
su dekanas kun. Vytautas Kapo6ius pla6iau palygino praeities Kronika ir §iu dienu
gyvenima.  Kun.  P. Baltu§ka pabrez6, kad jis nebuvo nei Kronikos leid6jas, nei re-
daktorius,  ta6iau n6ra n6 vieno oficialaus ra§to,  ra§yto valdziai,  po kuriuo  nebdtu
rink?s para§u Panevezio vyskupijoje. Kun. S. Staniktinas akcentavo, kad reikia mo-
keti gyventi i§kovota laisve. Kalbejo ir pogrindzio veikejas bei blaivybes platintojas
Petronis, link6damas Lietuvai tapti dar grazesnei, nes uZ laisve sumok6ta gyvybes,
lageriu ir kan6iu kaina.

***

1997 in. geguzes 11 d. Tel§iuose LKB kronikos jubiliejinis min6jimas prasid6jo
§v. Mi§iomis Tel§iu katedroje, kurias aukojo JE vysk. Antanas Vai6ius, generalvika-
ras monsinjoras Juozapas Pranci§kus Gedgaudas ir monsinjoras Alfonsas Svarins-
kas. Po iv. Mi§iu Tel§iu kultdros rdmuose vyko moksline konferencija, perskaityti 3
prane§imai: Janinos Bucevi6idt6s „LKB kronika ir jos platinimas Telsiuose", mom-
sinjoro  Jono  Kaunecko  „Pogrindin6s  literattiros  spausdinimas  ir  platinimas  Tel-
§iuose" ir monsinjoro A. Svarinsko ,,Religinio pasiprie§inimo apivalga Lietuvoje".
Susirinkusieji i§klaus6 ir pasisakymu-prisiminimu, pateiktu vysk. A. Vai6iaus, Nijo-
1es Sadtinait6s, Onutes Mikalajnnaites, Petro Grazulio. I rengini buvo pakviesti po-
grindines literatnros, taip pat Kronikos leidimo bei platinimo talkininkai, tuo metu
gyven? Tel§iuose. 1§ 40 kviestuju atvyko 30 (5iuo metu jie i§sibarst? po visa Lietu-
va). Siuos talkininkus graziai pristate monsinjoras J. Kauneckas, jiems buvo iteikta
96liu.  Renginys uzbaigtas vyskupo V.  Borisevi6iaus vidurines mokyklos  (direktor6
Angel6 Raudien6) mokytoju, mokiniu bei Tel§iu kunigu seminarijos klieriku mon-
tazu, skirtu LKB kronikai.

***
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1997 in.  geguzes 24  d.  LKB kronika pamineta Panev6dyje  ir Baluskiuose.  Sv.
Mi§ias Panevezio katedroje aukojo JE vyskupas Juozas Preik§as. Po ju rajono savi-
valdybes saleje vyko konferencija. Prane§ima ,,LKB kronikos leidimas" skaite Lie-
tuvos vyriausyb6s patarejas Petras Plumpa. Prisiminimais dalijosi sesuo Nijole Sa-
dtinaite ir sesuo Gerarda (Elenute Suliauskaite), kalbejo Albinas Vai6itlnas.

Po „Senoliu" klubo saviveiklininku koncerto konferencijos dalyviai i§vyko i Ba-
lu§kiu  kaima  (Naujamies6io  parapija).  Ten,  kun.  Kazimiero  Kuzminsko  tevi5k6je
(atstatytame name), nuo 1995 in. veikia nuolatin6 LKB kronikos ekspozicija: visos
knygos, originalo numeriai,  atsiliepvlmai spaudoje,  pad6ku,  atsiustu LKB kronikos
sajungai i Kronikos leidimo centra Cikagoje, originalai -ju ekspozicijoje labai daug
¢au mineta, kad tokiu padeku buvo gauta per 800). Balu§kiuose prie atkurtos sody-
bos namo - kryzius. Tai kun. K. Kuzminsko atminimui pastatytas kryzius Gis buvo
pa§ventintas kartu su ekspozicijos atidarymu). Sis kryzius -tai ir LKB kronika iam-
Zinantis kryzius, nes kun. K. Kuzminsko veikla i§eivijoje neatsiejama nuo Kronikos
leidimo, platinimo.

Aldona V a s i 1 i a u s k i e n 6

KONFERENCIJA 8. BURAC0 100-MECIUI

Padym6dama fotografo,  kra§totyrininko  8.  Bura6o  100-asias gimimo  metines,
Lietuvos  kra§totyros  draugija  suorganizavo  mokslin?  konferencija.  Konferencijos
prane5imai buvo skaitomi 1997 in. sausio  17 d.  Radvili5kyje ir Siaul6nuose, 8.  Bu-
ra6o gimtineje.

Fotografijos istorikas S. V a 1 i u I i s  kalbejo apie 8. Bura6a - fotografa, meni-
ninka, puikiai jautusi Zmogu, jo nuotaikas, fiksavusi Lietuva, kurios §iandien jau n6-
ra. Prane§6jas pabr6Z6, kad 8. Bura6as - europinio masto fotografas, prat?ses Lie-
tuvos vaizdo formavima uzsienyje (po 1900 in. Paryziuje demonstruotu P. Vi5inskio
ir kt. fotografiju).

Etnografe A.  S t r a v i n s k i e n e  apibddino  8.  Bura6o margu6iu kolekcija -
3650 vienetu (tick ju buvo 1940 in.), rinkta kaimuose aplink Siaul6nus, kur buvo gy-
va  kiau5iniu  marginimo  va§ku  tradicija.  Vilniaus  pedagoginio  universiteto  doc.
L. K 1 i in k a  band6 atsakyti i klausima, kuo svarbus 8. Bura6o palikimas 5iandien.
Aptar?s kalendorinius papro6ius, uzratytus ivairiose Lietuvos vietose, kele dar vie-
na a.  Bura6o veiklos bruoza - jis buvo ir etnografijos medziagos populiarintojas,
vaizdingai skleides surinktus faktus prie§kario spaudoje.
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M. K.  Ciurlionio dailes muziejaus vyr. muziejininke A.  K a r g a u d i e n 6  pri-
stat6 5iame muziejuje laikomus 8. Bura6o surinktus eksponatus, asmeninius daik-
tus, ekspediciju po Lietuva dienora§6ius.

Siauliu „Au§ros" muziejaus moksline sekretor6 V.  S i u k S 6 i e n 6  aptar6 §ia-
me muziejuje esan6ius 8. Bura6o negatyvus ir pozityvus, lai§kus dailininkui A. Var-
nui,  etnografijos  eksponatus.  Etnografas  A.  Stravinskas   aptare  8.  Bura6o
kra§totyrinius  uzra§us,  dienoras6ius,  pradetus  rafyti vaikyst6je.  Kultdros  istorikas
A.  5idlauskas   aptare  publikacijas  spaudoje  ir  atsiminimus  apie  8.  Bura6a.
Akademikas A. 8 u r a 6 a s  padym6jo 8. Bura6o palikimo reiREme Lietuvos kulttirai,
jo nuotraukose uzfiksuoti per 5imtme6ius i§saugoti simboliai, semantiniai kodai.

Paminklosaugininkas ir muziejininkas E. P r a s c e v i 6 i u s  parod6, kaip buvo
i§saugotas 8.  Bura6o  atminimas Radvili§kio  r.  1982 in.:  Bura6u  sodyba  Sidariu k.
(Siaul6nu apyl.) buvo itraukta i respublikin6s reik§m6s paminklu sara§a. Buvo pra-
d6tos rinkti le§os, architektas A. Ma6iulis padar6 projekta -visuomen6s iniciatyva
Bura6u sodyba buvo atstatyta.

Konferencijoje kalbejo Siaulenu senidnas A. Jonaitis.  Seimo narys M. Briedis,
Radvili§kio r. meras V.  Simelis. Konferencija ved6 Radvili§kio r. kulttiros skyriaus
vedejas A. Jurgauskas ir Kra§totyros draugijos pirmininke I. Seliukait6.

Siaul6nuose veike nuotrauku ,,Didysis 8. Bura6o kelias" paroda, Radvili§kyje -
bibliotekos surengta 8. Bura6o publikaciju paroda.

Irena S e I i u k a i t e

LIETUVOS ISTORIJOS DRAUGIJOS (LID) V SUVAZIAVIMAS

1997 in. sausio 18 d. ivyko eilinis LID suvaziavimas. Jo dalyviai tylos minute pa-
gerb6 buvusia draugijos nare dr. Petronel? Zostautaite. I suvaziavima buvo atvyke
Istorijos mokytoju asociacijos atstovai.

Posedzio pirmininku i§rinktas dr. J. Tumelis paskelb6 tokia suvaziavimo darbo-
tvark?:  1) LID valdybos ataskaita; 2) LID sekciju atstovu pasisakymai; 3) Revizijos
komisijos ataskaita; 4) diskusijos; 5) VDU doktorant6s R. Praspaliauskien6s prane-
Simas „Valkatos Lietuvoje XIX a. I puseje"; 6) naujos LID valdybos rinkimai.

LID valdybos pirmininkas dr. E. Meilus parskait6 darbo ataskaita. Jis gana kriti5-
kai ivertino LID atlikta darba, apgailestavo, jog nuveikta maziau nei buvo tik6tasi.

Panev6Zio sekcijos atstovas P. J u k n e v i 6 i u s  padymejo, jog ju sekcijoje dirba
25 nariai. Svarbiausiu sekcijos suorganizuotu renginiu buvo jaumtiu istoriku konfe-
rencija. Ivyko J. Brazausko ir A. Baliulio vadoveliu pristatymas miesto visuomenei.
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Panevezie6iai  vylesi,  kad  sausio  menesi  ju  i5sirinkta  sekcijos  valdyba  suaktyvins
veikla.

Mazeikiu sekcijos atstovas P. S v e g Z d a  informavo, kad ju sekcijos pastango-
mis buvo surengta viktorina moksleiviams „Pazinkime gimtaji slenksti",  suorgani-
zuota Mazeikiu miesto herbo istorijai skirta konferencija.

Y

Konstatavus, jog Siauliu sekcija nebedirba, niekas jai nebeatstovauja, dr. J. Tu-
melis pakviet6 R. C a p a i t ?  perskaityti Revizijos komisijos ataskaita.

Prasidejus diskusijoms, dr. J. Tumelis pasidle nauja darbo krypti: prad6ti disku-
sija del istorijos vadoveliu, t. y. kokie jie turetu bnti.

Dr. Z. K i a u p a  sidle bendradarbiauti su istorijos mokytojais, sudaryti nuola-
tin? „Mtisu praeities" redkolegija.

Istorijos mokytoju asociacijos atstovas E.  M a n e 1 i s  padym6jo, jog  kyla  susi-
dom6jimas savo kra§to istorija.  Tai irodo  aktyvus moksleiviu dalyvavimas jaunutu
istoriku olimpiadose.

Buvusios valdybos pirmininkas dr. E. Meilus papra56 draugijos nariu pareik§ti
savo nuomone apie draugijos tolesnio egzistavimo tikslinguma. Jis apgailestavo, jog
draugijos nariai nebuvo aktywis, gili dvasin6 visuomen6s krize daro itaka ir draugi-
jos veiklai. Apie tai, jo nuomone, reiketu suvaziavimuose pasikalb6ti akademiskai,
parengus i5 anksto rimtus prane§imus.

V.  Rau d el idnas   apgailestavo  d6l  suvaziavime  pasirei§kusiu  nusivylimo
nuotaiku, taip pat kviet6 bendradarbiauti su mokytojais, sidle LID atsiskirti nuo Is-
torijos instituto. Dr. R. 8 a t ti r a  pageidavo didesnio LID demesio naujausios Lie-
tuvos istorijos problemoms, kviet6 aktyviau dalyvauti visuomeniniuose renginiuose.
Mokytoju kvalifikacijos kelimo instituto darbuotojas  R.  J o k i in a i t i s  pasteb6jo,
jog galima btitu surasti nauju  LID veiklos formu.  Trtlksta  informacijos  apie  LID
veikla, iniciatyvtis Zmones neturi ry§iu su draugija. Jis sidle pateikti detalia J.  Bra-
zausko vadov6lio analiz?, i kuria btitu atsiivelgta, leidziant nauja leidima.

Dr. A. G a i g a 1 a i t 6  pastebejo, jog Sis suvaziavimas netur6tu virsti mokyklos
problemu, kuriomis ir taip uzsiima kelios institucijos, svarstymo tribdna. Pagrindi-
nis d6mesys vis d6lto turi bdti skirtas istorijos mokslui. Visuomenei, kuri yra pakan-
kamai i§silavinusi, reikia giliu, rimtu, dokumentuotu istorijos darbu. Tik auk§tesne
mokslo kokybe galime sudominti visuomene.

Dr.  J.  Tu in e I i s   baig6  diskusijas  pabrezdamas, jog  draugija  turi  egzistuoti.
Tarpukario Lietuvos spaudoje taip pat kriti5kai vertinta tuometin6s LID veikla. Vis
delto jie atliko savo darbus, nors ir pagal galimybes. Siuo metu jau i§1eisti 5  tomai
LID leidinio  „Mdsu praeitis",  surengta konferenciju, vie§u susirinkimu.  Jeigu per
kitus dvejus metus bus padaryta truputi daugiau, tai bdtu pateisintas draugijos eg-
zistavimas.

Pries  i§renkant  nauja  valdyba,   daugumas   suvaziavimo   dalyviu  palaike   dr.
E. Meilaus  pasitilyma  LID  garb6s  nariais  rinkti  habil.  dr.  R.  Rimantiene  ir  prof.
8. Dunduli.
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Daugumos dalyvavusiviu buvo nuspresta i valdyba rinkti 7 narius. Kadangi bu-
vo pasitllyti 9 kandidatai, nutarta du i§ ju, gavusius maziausiai balsu, skirti Revizijos
komisijos nariais, o tre6ia jos komisijos nari i§rinkti vie§u balsavimu.

Dirbant  balsu  skai6iavimo  komisijai,  VDU  doktorante  R.  P r a s p a 1 i a u s -
k i e n e  perskaite prane§ima „Valkatos Lietuvoje XIX a. I pus6je".

Naujosios LID valdybos nariais buvo i§rinkti:  dr. E.  Meilus, dr.  I. Valikonyte,
dr. R. Laukaityte, dr. J. Kiaupien6, dr. A. Kasperavi6ius, A. Ragauskas, A. Aleksie-
jtinas. Veliau pirmininku valdyba v6l i§sirinko dr. E. Meilu. Revizijos komisijos na-
riais tapo R. Capait6, V. Raudelidnas, D. Vilimas.

Baigdamas suvaziavima,  dr.  J. Tumelis primine, kad LID nariai turetu rimtai
pagalvoti apie Lietuvos ttikstantme6io paminejima. Viena pagrindiniu veiklos kryp-
6iu turetu bnti Lietuvos istorijos §altiniu leidyba. LID gal6tu ta darba koordinuoti.

Rasa  L e v i § k a i t e-Sp e r s k i e n 6

KONFERENCIJA VILNIAU S UNIVERSITETE

1997 in. sausio  18 d. Vilniaus universiteto senato pos6dziu sal6je ivyko konfe-
rencija-min6jimas, skirtas Vilniaus baznytin6s provincijos ikdrimo 5-osioms meti-
nems ir Palaimintojo Jurgio Matulai6io mirties 70-osioms metinems pamineti. Ren-
gini  organizavo  Vilniaus  arkivyskupija,  Lietuviu  kataliku  mokslo  akademija,  Vil-
niaus universiteto Istorijos fakultetas ir to paties universiteto Religijos studiju ir ty-
rimu centras. Prane§imus skaite Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas
Backis,  Genovait6  Gustaite,  Vytautas  Brilius  MIC,  Jonas  Boruta  SJ,  Irena  Eg16
Laumenskaite.

Nagrin6damas Vilniaus baznytin6s provincijos iktirimo tema, arkiv. A. J. Ba6kis
El

i5kele dideli Sv. Tevo, Jono Pauliaus 11, palankuma Lietuvai, jo istorines reik§m6s
sprendima.  Pirma karta Lietuvoje  ikurta  nuo  kitu valstybiu nepriklausoma,  sava-
ranki5ka   Lietuvos   sostin6s,   Vilniaus,   provincija.   Nutarimas   buvo   paskelbtas
1991 in. gruodzio 24 d. Buvo baigtas dar 1926 in. J. Matulai6io prad6tas kurti Lie-
tuvos baznytin6s provincijos architekttirinis pastatas.

G.  G u s t a i t 6   savo  temoje  -  „J.  Matulaitis  -  Vilniaus vyskupas"  -  sustojo
prie dvieju skirtingu pazitlru i katalikybes platinima susidtirimo. Vilniaus kapitulos,
daugelio vietos dvasininku isitikinimu, katalikybe - tai lenkyb6. Tuo tarpu J. Matu-
lai6io  tvirtu isitikinimu kunigo  paskirtis - skelbti  Kristaus Evangelija,  o ne kalbu
mokyti.  Jo pastangos laikytis pirmtaku nustatytos mi§riose parapijose tvarkos  (tai
matyti i5 ataskaitu vizitatoriui A. Ratti; beje, paskelbtu ir lenku kalba) kele ir tebe-
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kelia lenku spaudoje prie§i§kiausius  ai§kinimus,  net puolimus.  Su  savo  pasirinktu
ganytoji§koje veikloje iv. Pauliaus 5dkiu „Nugal6k blogi gerumu" buvo visai nesu-
prastas, pasmerktas, persekiojamas.

V.  8 r i I i u s  MIC,  kalbedamas  apie  Palaimintay.i  Jurgi  Matulaiti  -  Marijonu
vienuolijos atnaujintoja naujuju laiku dvasia, gaila, bet daug d6mesio skyr6 apskri-
tai naujviu laiku dvasiai, be ry§io su J. Matulai6iu.

J. 8 o r u t a SJ, apzvelgdamas tema „Vilniaus vyskupija (1387 0217) -Vilniaus
arkivyskupija (1991  12 24) istorijos kryzkelese" gretino Vilniaus ir Zemai6iu vysku-
pu  pad6ti.  Pirmieji  caro  valdzios  buvo  kur  kas  kie6iau  laikomi,  spaudziami.  Bet
koks ju savaranki5kumo, 1aisv6s siekimas baigdavosi tremtim. 0 J. Matulai6io skyri-
mas buvo istorinis -lauze ilgaamz?, supolitinta tradicija, Zadino nutautinta dvasia.

E. L a u in e n s k a i t 6  kalbejo tema „Bazny6ia ir §iandiena". Pamatuotai klau-
se, kas i§ mtisu gali pasakyti, kad esu didesnis katalikas uZ kita? K616 tradicijos su-
nykimo klausima -,,tradicija kaip gyvenimo btidas nebeperduodamas". I bazny6ia
eis, jei tikes asmeni§kai.

Patarle sako, kad tarp dvieju aukliu vaikas be galvos. Siuo atveju aukliu, orga-
nizatoriu, buvo keturios. Matyt, ne viena iki galo neaprepe renginio visumos. I ne-
didele senato sal? Zmoniu prisirinko daug. Sesti nebuvo kur, trdko oro, blogai veik6
mikrofonas, toliau esantys skundesi mazai ka tegirdej?.

Konferencija vainikavo 5v. Mi§ios, kurias arkikatedroje aukojo arkiv. A. J. Ba6kis.

Genovait6 G u s t a i t e

ETNINE KONFERENCI]A VyrAUTO DIDZIO]O uNlvERslTETE

1997 in. vasario 21 d. Vytauto Didziojo universitete (toliau -VDU) ivyko kon-
ferencija ,,Etnine kulttira laiko t6km6je", kuria suorganizavo VDU Etnologijos ir
folkloristikos katedra. Perskaityti 22 pranesimai. Konferencija izanginiu Zodziu pra-
dejo VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros vedejas doc. dr.  G. Beresnevi6ius.
Plenarin6je dalyje buvo perskaityti 5 prane§imai:  prof.  habil.  dr.  R.  I.  M e r k i e -
n e s  (LII) -„Lietaus sukelimo btidai Dzdkijoje: apeiga modernizmo epochoje", dr.
P. K a 1 n i a u s  (LII) - „Etninio ir etnografinio savitumu prie§taravimas dabartine-
je Lietuvoje (etnologiniai pamastymai Zemai6iu klausimu"), doktaranto G. A u 6 i -
n i k o   (VDU) -„Pozitiris i Zmones  „blogomis"  akimis lietuviu tradicijoje",  dokt.
I. N a r b u t o  (VDU) -„Kalendorines §ventes Mazojoje Lietuvoje XIX a. -XX a.
pradz.", magistranto D. V e r s e c k o  (VDU) -„Del ritualu verbalizavimo Islandi-
joje nuo apgyvendinimo iki IX amziaus".
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Popietineje dalyje konferencija vyko 2 sekcijose.  Etnologu sekcijoje buvo per-
skaityti 9 prane§imai: dr. R. G u z e v i 6 i ti t 6 s  (LII) - ,,Lietuvos bajoru kostiumu
kaita XVI a. 11 pus6je", dokt. I. S i d i § k i e n 6 s  (VDU, LII) - ,,Vydtinas ir tauti-
niai  drabuziai",  dokt.  V.  T u in e n o   (VDU)  -  „Daugiara5t6s juostos  Lietuvoje",
dokt. R. P a u k § t y t e s  (VDU, LII) - „Krik5tat6viu dovanos XIX a. pab. - XX a.
I puseje", dokt. A. L e k a v i 6 i a t e s  (VDU) - ,,Moters veido higiena ir kosmeti-
ka", dokt. L. L a p i n s k i e n 6 s  (VDU) -„Petro Buteno tautotyros ir senienu rin-
kimo programa", dokt. V. M i k u t a v i 6 i ti t e s  (VDU) - ,,Simboline stalo reik5-
m6 Lietuvos valstie6iu interjere",  doc.  E.  R a in a n a u s k a i t 6 s   (VDU) -  „Fol-
kloro gyvenimo formos 5iandienos kulttlroje",  V.  R i in § o s  (Kaunas) - „Sventos
Kn6ios".

Folklorininku  sekcijoje  buvo  perskaityti  8  prane5imai:  doc.  dr.  G.  S k a b e i -
k y t e s-Ka z I a u s k i e n 6 s  (VDU) -,,Dabartinio vaiku folkloro ypatumai", dokt.
S.  Milvidien6s   (SPI)  -„Etnokultdros  integravimo  galimyb6s  ir  problemos
rengiant pradiniu klasiu mokytojus", dokt. R. S t a n k u v i e n 6 s  (SPI) - „Etnines
kultdros ir tautosakos destymo problemos vidurin6je mokykloje", mokytojos meto-
dinink6s G. R. P e 6 i u I i e n 6 s  (Kaunas) -„Etnomuzikos specialybe Kauno 1-ojo-
je muzikos mokykloje", dokt. D. S e § k a u s k a i t e s  (VDU) -,,Augalai sutartin6-
se",  dokt.  R.  S u k i e n e s   (VDU)  -  ,,Na§lai6iu  dainu  Zanriniai ypatumai",  dokt.
L. A n g I i c k i e n 6 s  (VDU) -„Folklorinis 6igono paveikslas".

Konferencijos prane§imus numatoma i§leisti atskiru leidiniu.

Virginija  M i k u t a v i 6 i ti t e

ZYGIS I VILNIU 1939 10 27-29 D.``

Tokiu pavadinimu 1997 in. vasario 28 d. Vilniaus karininku ramoves patalpose
ivyko konferencija, kuria suorganizavo Vilniaus karininku ramove ir  ,,Kardo"  lei-

Ll

dykla.  Konferencijos tikslas - aptarti „Zygis  i Vilniu  1939  10 27-29 d."  knyga bei
kai kuriuos susijusius su Vilniaus kra§tu istorijos klausimus.

Konferencijoje dalyvavo ivairaus amziaus bei profesiju Zmoniu.  Nemaza  daly-
viu bnri sudar6  senieji  Vilniaus  kra§to  lietuviai,  patyre  lenku okupacini  rezima  ir
sutike 1939  10 28 idygiavusia i Vilniu Lietuvos kariuomene. Tarp atsargos karinin-
ku buvo  Lietuvos  kariuomenes  kariu,  dalyvavusiu  1939  10  27-29  dygyje  i  Vilniu.
Tai dimis. plk. Stasys Bal6idnas, dimis. mjr. Vladas Butkus, dimis. mjr. Vladas Dul-
k6, dimis. mjr. Juozas Krakauskas, dimis. Itn. Vladas Murmulaitis. Didziausia kon-
ferencijos dalyviu dali sudar6 Lietuvos karo akademijos kursantai.
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Pries prasidedant konferencijai buvo  parodyta  aviacijos  puskarininkio  Juliaus
Miezlai§kio „Zygis i Vilniu" dokumentin6 kino juosta. Joje uzfiksuoti ne tik Lietu-
vos kariuomenes fygio i Vilniu, bet ir Vilniaus miesto objektu bei gyventoju vaizdu.

Konferencijai pirmininkaves Vilniaus karininku ramov6s vir§ininkas mjr.  Hen-
rikas N a r § 6 i u s  i garbes prezidiuma pakviete buvusius  1939  10 27-29 d. dygio i
Vilniu dalyvius.

A. A n u § a u s k a s  (LII) perskaite prane§ima „Lietuvos neutralumo pabaiga",
kuriame apibtldino 1937-1939 metu tarptautin6s pad6ties itaka Lietuvai bei pasta-
rosios pastangas likti neutralia valstybe.  1938  in.  Lietuva paskelb6  §i neutraluma,
ta6iau neilgai ji i5saugojo.  1939 10 10 Lietuvos ir SSSR del Vilniaus ir Vilniaus sri-
ties Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos Sovietu Satungos savitarpio pagal-
bos  pasira§yta  sutarti  prane§ejas vertino  kaip  Lietuvos  neutralumo  pabaiga,  nes
Lietuva tapo SSSR 5alininke. I jos teritorija buvo ivesti Raudonosios armijos dali-
niai.  Sio Lietuvos neutralumo praradima nul6me slapti SSSR ir Vokietijos sand6-
riai, per kuriuos Vokietija i5keit6 Lietuva i Lenkija, pastarala pasiimdama savo ita-
kos sferon, o Lietuva perduodama SSSR.

N.  K a i r i tl k § t y t e   (LII)  prane§ime  „10-ojo  ir  4-ojo  de§imtm.  Lietuvos vy-
riausybiu ir visuomenes pozidriai i Vilniu ir jo kra§ta" nurod6, kad pozitiriai buvo
skirtingi. Prane§6ja mazai kalbejo apie 10-ojo de§imtm. Vilniaus kra§ta, sakydama,
kad konferencijos dalyviai yra liudytojai to,  kas §iuo  metu vyksta Vilniaus kra§te.
4-ojo desimtm. Lietuvos vyriausyb6, visuomenines organizacijos Vilniaus kra§to at-
gavima suprato kaip didelio ir sudetingo darbo pradzia, nes po fizinio §io kra§to at-
gavimo  reik6jo ji  atgauti  dvasi§kai,  priartinti  prie  Lietuvos.  Jau  1939  in.  del  Vil-
niaus kra§to integracijos i Lietuva isijunge Vilniaus gelezinis fondas, kitos organiza-
cijos.  1940 in. vasara sovietu valdzios ivedimas ir netrukus visu visuomeniniu orga-
nizaciju uzdraudimas sutrikd6 Vilniaus kra§to integracija, nutolino ji nuo Lietuvos.
Siandieniniame Vilniaus kra§te buvusi ilgalaik6 gyventoju rusifikacija, polonizacija
nera likviduota, ji i§ dalies toliau t?siama.

Zygio i Vilniu prisiminimus pasakojo dimis. mjr. V. D u I k e, kuris 1939 in. bu-
vo Vytauto Didziojo karo mokyklos kursantas, kartu ir 1-ojo LDK Gedimino pulko
karininkas. Prisiminimais dalijosi dimis.  plk.  S.  8 a 16 i a n a s, buves  1939 in.  1-ojo
LDK Gedimino pestininku pulko 1-ojo bataliono 1-ojo sunkiuju kulkosvaidziu kuo-
pos vadas. (Prisiminimai i§spausdinti knygoje).

chtanas K u b i 1 i u s, buves ,,Minties" leidyklos redakcijos vedejas, padar6 pra-
ne§ima apie knyga „Zygis i Vilniu 1939  10 27-29 d." Ji buvo i§leista Vilniaus kari-
ninku  ramoves,  „Kardo"  leidyklos  pastangomis.  Knyga  isleista  1000  egz.  tirazu.
Prane§6jas teigiamai ivertino knygos sudarytojo, leidejo,  o ir autoriaus dimis.  kpt.
Antano Martinionio darba kaip gerai apgalvota, ypa6 skirstant knyga i atskiras da-
lis. Knygos turinys, kuri sudaro istoriku straipsniai, liudytoju prisiminimai, yra pla-
tesnis  negu  knygos pavadinimas.  Pirmakart knygoje yra  paskelbta  archyvin6s  me-
dziagos  apie  Lietuvos  kariuomen6s  pasirengima  dygiui,  Vilniaus  rinktinei  skirtu
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§ios rinktin6s vado gen. Vinco Vitkausko isakymu bei kitokio pobtidzio nurodymu.
Knygoje yra poezijos posmu. A. Kubilius knyga „Zygis i Vilniu  1939  10 27-29 d."
rekomendavo skaitytojams, ypa6 jaunimui, nes ja perskaite geriau supras  1939 in.
Vilniaus lietuviu ir visos Lietuvos visuomenes dvasia ir ltikes6ius.

Knygos sudarytojas, ]eidejas, ivado ir straipsnio ,,Tarn u vas, v Litve" autorius
dimis.  kpt.  Antanas  M a r t i n i o n i s   kalbedamas  nurode,  kad  knygos  tematikos
sudarymas, jos i§leidimas buvo sunkus darbas. Ypa6 didele klititis knygai i§leisti bu-
vo le§u stoka. Pinigu buvo ie§kota visur. (Visi mecenatai nurodyti knygoje.)

Konferencija uzbaige  Vilniaus  karininku  ramov6s vyru  choras  (vadovas Algi-
mantas Lopas, dirigentas Vilius Gru§nis).

1§ konferencijos Zmon6s skirstesi ne§ini ,,Zygis i Vilniu 1939  10 27-29 d." kny-
ga. Tai grazi dovana skaitytojams,  i§leista gerame popieriuje,  nemazai iliustraciju.
Nepaisant 5ioje knygoje pasitaikan6iu trtikumu, ji pad6s kiekvienam skaitytojui at-
gaivinti istorine atminti.

Nastazija K a i r i ti k § t y t 6

LIETUVIU RATALIKU MOKSLO AKADEMIJOS KLAIPEDOS SKYRIUS

Sudetinga Lietuviu kataliku mokslo akademijos (LKMA) veikla skirstoma i tris
laikotarpius: iktlrima ir veikla nepriklausomoje Lietuvoje (1922-1940); atktirima ir
veiklva i§eivijoje -Vakaruose (1956-1992) ir atktirima Lietuvoje (nuo 1990 in.).

Siuvo metu Lietuvoje veikia 8 LKMA skyriai: Alytaus, Kauno, RIaip6dos, Pane-
vezio, Siauliu, Tel§iu, Utenos ir Vilniaus. AItyvia ir kryptinga veikla i§siskiria RIai-
pedos skyrius,  savo bendramin6ius inteligentus mokslininkus subtir?s  1991  in.  ba-
landzio 17 d.

LKMA RIaipedos skyriaus ktirimo iniciatorius -doc.  dr. Alvidas Remesa.  Pir-
masis RIaipedos kataliku mokslininku susirinkimas ivyko 1991 in. kovo 5 d. Dalyva-
vo  §e§i  mokslininkai,  parei5ke  nora  burtis  i  mokslo  draugija:  E.  Federavi6iene,
I. Ka6enauskaite,I. Kazakevi6inte, G. Maironiene, A. Motuzas, A. Remesa. Siame
susirinkime  buvo  kalbama  apie  RIaip6doje  ir Vakaru  Lietuvos  kra5te  veikian6ias
sektas (apytiksliais duomenimis, tuomet ju veike apie 20).

1991 in. balandzio  17 d. ivyko oficialus LKMA RIaipedos skyriaus steigiamasis
susirinkimas, kuriame dalyvavo LKMA valdybos nariai: pirmininkas prof. Giedrius
Uzdavinys,  dr.  kun.  Jonas  Boruta  SJ,  Ignacas  Uzdavinys,  moksline  sekretor6  dr.
Antane Ku6inskaite ir istorike dr. Aldona Vasiliauskiene.

1991 in. LKMA RIaip6dos skyrius prieme skyriaus pirmininko doc. A. Remesos
pasitilyma  del  kataliki5kos  mokslo  veiklos.  A.  Remesa,  atsizvelgdamas  i  tai,  kad
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Vakaru Lietuvos kra§tui btidingas protestantizmas, daugelio tautu konfesine ivairo-
ve bei laisvamanybe (§i padetis ypa6 iskilo po Antrojo pasaulinio karo, kai i RIaipe-
da atvyko i5 ivairiausiu SSSR vietu ie§koti t6vynes - juk RIaipedos mieste gyvena
apie 60 tautybiu Zmoniu!), i§k616 senasias lietuviu tradicijas.  Pabrez6,  kad Vakaru
Lietuva  nuo  seno  garsejo  turtingomis  kataliki§komis  tradicijomis.  Todel  pirmasis
LKMA RIaip6dos skyriaus uzdavinys - mokslinis, istorinis ir meninis kataliki5kuju
tradiciju bei mentaliteto sugrazinimas bei atgaivinimas. Vakaru Lietuvos katalikis-
koji kultdra tampa pagrindine skyriaus nariu tyrimo problema. I talka kvie6iami ir
Zinomi Lietuvos mokslininkai: akad. Z. Zinkevi6ius, dr. A. Matulevi6ius, V. Silas.

Nemaza demesio skyriaus veikloje tenka lietuviu kataliku inteligentu asmeny-
b6ms, ju jubiliejams. Vakaru Lietuvos kataliki§kosios kulttiros studiju atgarsiai ne
tik  siekia  Lietuvos  mokslines  institucijas,  bet  ir  teigiamai  ivertinami  uzsienyje.
Rengdamas kasmetines mokslines konferencijas, LKMA Klaip6dos skyrius i§1eidzia
skaitytu prane§imu medziaga leidinyje ,,Vakaru Lietuvos kataliki§koji kulttira" (re-
daguoja dr. A. Remesa).

Se§tuosius  savo veiklos metus  LKMA RIaipedos  skyrius  tradici§kai  pamin6jo
konferencija  „Lietuviu  kataliky mokslo  akademija  Vakaru  Lietuvos  kataliki§koje
kultdroje".  1997 in. kovo 8 d. sve6iai ir Zemaitijos mokslininkai katalikai rinkosi i
RIaip6dos universiteto Menu fakulteto koncertu sal?. Konferencijos durys svetingai
buvo atwertos kiekvienam, kam nesvetimos mokslo, kultdros, tikejimo problemos.

Konferencijai vadovavo LKMA RIaipedos skyriaus pirmininkas dr. A. Remesa.
Susirinkusiuosius nuo5irdziai pasveikino RIaip6dos Marijos Taikos Karalienes baz-
ny6ios klebonas, dekanas monsinjoras Jonas Gedvila. Be jo nevyksta ne vienas Klai-
pedos kataliku mokslininku renginys.

Ypa6 5iltai dalyviu buvo sutiktas JE Tel§iu vyskupas Antanas V a i 6 i u s. Vys-
kupas  dziaug6si  sekmingai  gyvuojan6ia  LKMA,  katechetais,  aktyvia  kataliki§ka
RIaipedos universiteto veikla, miesto mero  Silverijaus Sukio  aktyvumu.  Ypa6 pa-
breze savo kra§to jaunimo nuo§irduma. Sveikinima baig6 palinkejimu, kad 5ie gra-
Ztis darbai §viestu visai tevynei Lietuvai.

RIaip6dos universiteto rektorius prof. habil. dr. Stasys V a i t e k a n a s, sveikin-
damas  konferencijos  dalyvius,  teigiamai  ivertino  dymiu  kra§to  Zmoniu  nuopelnus
ugdant kataliki§kay.i jaunima. Pabrez6, kad mokslas ir katalikybe tarpusavyje labai
susije.  Rektorius primin6 ir neseniai ivykusia ceremonija - RIaipedos universiteto
garbes daktaro vardo regaliju suteikima vysk. Antanui Vai6iui.

Mokslin6je renginio dalyje buvo perskaityti penki prane§imai. LKMA Istorijos
sekcijos pirmininke dr,  Aldona V a s i I i a u s k i e n 6  kalb6jo  tema  ,,LKMA §ian-
dien". 5iais metais Kataliku akademija §ves 75 metu jubilieju. Pastaruoju metu vie-
nas pagrindiniu uzdaviniu - kuo pla6iau propaguoti dymiuosius Lietuvos Zmones,
apie  kuriuos  neleista  kalb6ti  sovietme6iu:  kun.  Stasi  Yla,  prof.  Prana  Dovyvdaiti,
prof. Juoza Ereta, arkivyskupa Me6islova Reins, Edvarda Turauska ir kitus. Sioms
asmenyb6ms prelegent6 prilygino Tel§iu vyskupa Antana Vai6iu.
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Karolina  M a s i u 1 y t 6-Pa I i u I i e n 6   pasidalijo  savo  vaikyst6s  prisiminimais
rl

apie idymu Zemaitijos stinu - diplomata Edvarda Turauska. Prelegente - Pranctizi-
jos aktore, jau dveji metai gyvenanti Lietuvoje, Vilniuje. Gyvendama Paryziuje, ka-
taliku padeti Lietuvoje nu5viet6 gama originaliu bddu - Nijol6s Sadtinait6s ktiriniu
inscenizacijomis, sulaukusiomis didelio tenyk§t6s visuomenes susidom6jimo. Akto-
res vaikyste prabego 5eimoje, kurios gyvenimas buvo nuspalvintas tevyn6s ilgesio.
Eduardas Turauskas, neturedamas savo vaiku, visa meile ir ripesti skyre savo Zmo-
nos sesers vaikams, ypa6 jauniausiajai Karolinai. Aktor6 prisimin6, kad dedes dar-
bo kambaryje kabojo paveikslas, kuriame buvo pavaizduota supl6§yta Lietuvos tri-
spalve. Sis paveikslas simbolizavo pavergta tevyn?. Dar vaikyst6je Karolina suprato,
kad d6d6s Eduardo Turausko darbas yra neatsiejamas nuo Lietuvos, nuo kovos d6l
jos laisv6s. Prelegent6 paminejo ir dymiuosius lietuvius, kurie rinkdavosi Turausku
namuose.

Dr. doc. Alfonsas M o t u z a s  pareng6 prane§ima „Zemai6iu Kalvarijos Kalno
giesmiu kilm6".  Supazindines su tyrinejamos problemos istoriografija, ai§kino, kas
turejo itakos giesmiu kaitai. Prane5imas buvo iliustruojamas muzika. Kruop§6iai at-
rinktos,  puikiai  atliktos  giesmes  ir  lietuviu  liaudies  dainu  atitikmenys  rodo,  kad
Kalvariju giesm6s  nebuvo  sukurtos  specialiai,  o  tik pritaikytos  atitinkamoms  sto-
tims. I§skirtinis Zemai6iu Kalvarijos giesmiu bruozas -pritarimas dtidomis.

Onos T i j ti n e I i e n e s  prane5imas „Meil6s dorybe Marijos Pe6kauskait6s pe-
dagoginiame palikime"  skirtas minint ra§ytojos gimimo  120-meti.  M.  Pe6kauskai-
t6 - dymi Zemaitijos kra§to kataliki5ko gyvenimo veik6ja. Ne vienas rafytojos teigi-
nys neprarades aktualumo ir 5iandiena: „Ten, kur pradeda silpn6ti Zmogaus tik6ji-
mas, silpn6ja ir dora". M. Pe6kauskaite kviete aukleti jaunus Zmones taip, kad jie
btitu  pamaldds,  dori.  I  pirma vieta  i§keldama  T6vynes  meil6s  ugdyma,  gimtosios
kalbos mokyma ir branginima, dymi Lietuvos ivieteja nepamir§o ir pagarbos kitoms
tautoms.

Dr. doc. Petro 8 i e 1 s k i o  prane§imas „Didieji Zemai6iu vyskupai ir §vietimas"
susilauke ypa6 didelio susidomejimo. Prelegentas akcentavo, kad Zemai6iu vysku-
pai  -  istorines  asmenyb6s,  tokios  kaip  Merkelis  Giedraitis,  Antanas  Ti§kevi6ius,
Jurgis Ti§kevi6ius,  Motiejus Valan6ius,  Me6islovas Paliulionis, Justinas Staugaitis,
Vincentas Borisevi6ius. Mokslininkas, remdamasis iki tol netyrinetais dokumentais,
i5kele nauju idomiu faktu. Iivede ne viena paralel? tarp min6tu istoriniu asmenybiu
ir dabartinio Tel§iu vyskupo Antano Vai6iaus.

Konferencija  buvo  uzbaigta  RIaipedos  E.  Balsio  menu  gimnazijos  aukl6tiniu
koncertu.

Visi skaityti prane§imai bus i§spausdinti LKMA Klaipedos skyriaus ir RIaip6-
dos universiteto leidinyje „Vakaru Lietuvos kataliki§koji kulttira".

Aliucija 0 r e n t a i t e
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ZEMAICIU TAUTODAILE

1997 in. balandzio 12 d. Plungeje, Zemai6iu dailes muziejuje (Oginskiu rtimuo-
se), buvo surengtas susitikimas-konferencija „Zemai6iu tautodaile".  Joje  dalyvavo
tautodailininkai ir liaudies memo organizatoriai.

Zemai6iu kulttiros draugijos pirmininkas  Stanislovas  K a s p e r a v i 6 i u s  pri-
state draugijos darbus, planus, ateities veiklos metmenis. Vida T u r s k y t 6  supa-
Zindino su muziejaus veikla, tautodail6s kolekcijos formavimu, eksponavimu. Tau-
todailininku salungos pirmininkas Jonas R u d z i n s k a s  analizavo rengiama ktiry-
biniu satungu istatyma, i§kilusias organizacines ir finansines problemas. Dr. Liber-
tas  Kl i in k a  skaite prane§ima  apie  kosmologija  tautodaileje, jos  atspindi  drozi-
niuose, margu6iuose,  audiniu ra§tuose.  Dr.  Vytenis R i in k u s  bands  isry5kinti ir
apibrezti  Zemai6iu  tautodailes  bruozus.  Buvo  pristatytas  graziai  i§leistas  leidinys
„Zemai6iu dailes muziejus" (144 p.).

Prane§6ju ir dalyviu kalbose i§ry§kejo rdpestis tautodailes btikle, jos raidos ke-
lias ir perspektyva. Savoti§kai liaudies mena paveike tokie dalykai kaip kooperaty-
vai, individuali darbine veikla, besipl6tojanti komercija.  Jis tarsi atsipalaidavo nuo
biurokratinio ideologinio reglamentavimo, vis labiau pakltista rinkos,  turgaus,  pa-
klausos poreikiams. Visa tai destabilizavo organizacines strukttiras. Apskritai griz-
tama  prie  turgaus  (nebtitinai  turgaus  aik§teje),  kaip vieno  i§  pagrindiniu  liaudies
meno funkcionavimo reguliuotojo gyvenime, paliekant siauresne prestizinio regu-
liavimo krypti parodu rengejams. Sios dvi kryptys atitolo viena nuo kitos, ir, atrodo,
komercizacija, veiklos apsimokamumas, o neretai ir tradiciskumo, sterilaus grozio
reikalavimai, specialistu pamokymai ir spaudimas ta atotrtiki tik padidina.  Meni§-
kumo, kdrybi5kumo kriterijai tampa labai viena§ali§ki, nebesurandama bendro var-
diklio, tolerancijos tarp tu tendenciju.

Siandien btitina i§ naujo pazvelgti tick i liaudies meno praeiti, tick i nndiena, o
gal galima atsargiai ivilgteleti ir i ateiti.

Plunges konferencija dar karta parode,  kad  tautodail6  teb6ra gyva,  ta6iau jai
reikia skirti daugiau demesio, o neretai ja reikia ir apginti.

Vytenis R i in k u s

MOKSL0 ISTORIKU KONFERENCIJA ,,SCIENTIA ET HISTORIA-97"

Y

Sia konferencija sureng6 Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija kartu
su  Lietuvos  filosofijos  ir  sociologijos  institutu.  Tai  ketvirtoji  tokio  pavadinimo
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metin6 konferencija, ta6iau, skirtingai nuo ankstesniuju, griez6iau buvo apibr6Ztos
nagrin6jamu temu ribos. Vyko du posedziai: 1997 in. balandzio 18 ir 24 d. Pirmasis
buvo skirtas Lietuvos mokslo draugijos 90-me6io, antrasis - Filosofijos ir sociologi-
jos instituto 20-me6io sukak6iai.

1997 in. balandzio 7 d. sukako 90 metu, kai Vilniuje isikere visuomenin6 orga-
nizacija,  turejusi ypatinga reik§m? Lietuvos kultdros  ir valstybingumo  raidai.  Tai
Lietuviu mokslo draugija, kurios oficialiuose istatuose buvo ira§yti tokie tikslai: tirti
moksli§kai su Lietuva susijusias problemas, rinkti liaudies dainas ir tautosaka, isto-
rines, etnografines ir tautodailes vertybes, archeologinius radinius, kaupti lituanisti-
nius  rankra§6ius  ir periodika,  sudarin6ti gyvosios ir negyvosios gamtos  eksponatu
rinkinius,  leisti  mokslo  darbus  ir vadovelius,  rengti  paskaitas  visuomenei.  Ta6iau
galima manyti, kad buvo uzsimota pla6iau. Draugija ikdr6 i5kiliausi Lietuvos moks-
lo, kultdros ir visuomenes veikejai,  siekdami suvienytomis pastangomis pad6ti pa-
grindus bdsimosios nepriklausomos Lietuvos §vietimui, mokslui ir kulttirai. Toles-
nis istorijos vyksmas patvirtino  §ia prielaida:  net §e§i draugijos nariai tapo Nepri-
klausomyb6s akto signatarais, o pati draugija - Lietuvos mokslu akademijos pirm-
take. Lietuviu mokslo draugijos darbo rezultatai i§ties isptidingi:  i§leista  115 vado-
v6liu Lietuvos mokykloms, testiniame leidinyje ,,Lietuviu tauta"  (1907-1936 in. i5-
6jo  5  tomai)  paskelbta  kalbotyros,  kultdros  paveldo  bei  istoriniu  tyrinejimu,  su-
kaupta lituanistine biblioteka ir tautosakos rankra§tynas, ikurtas muziejus. Valsty-
biniam, o ir intelektiniam gyvenimo centrui persik6lus i Kauna, draugijai i§kilo nau-
jas uzdavinys -i51aikyti lietuvybes Zidini lenky okupuotoje rytu Lietuvoje.

Konferencijoje buvo i§ry§kinti ir aptarti esminiai draugijos veiklos aspektai, ju
priezastys ir pasekmes. Apie draugijos itaka auk§tojo mokslo atkdrimui Lietuvoje
kalb6jo J. A. K r i k § t o p a i t i s, vadov6liu leidimo programa ir jos vykdymo peri-
petijas nu§viete L. K 1 i in k a, archyvinius §altinius apie draugijos kdrimasi ir veiklos
nuostatas apivelge G. I I g a n a s. Draugijos ry5ius su kitomis Vilniaus mokslo or-
ganizacijomis, ypa6 su lenku Mokslo bi6iuliu draugija, nagrin6jo I. P e t r a u s k i e -
n e.  Minetini prane5imai, kuriuose buvo  apgivelgta atskiru mokslo §aku tuometin6
pletra: botanikos (I. K I i in a v i 6 i a t 6), fizikos (E. M a k a r i a n i e n 6), matema-
tikos (J. 8 a n i o n i s). Apskritai Sis posedis parode, kad mtisu mokslo istoriku ben-
drija paj6gi sutelkti j6gas svarbia problema kolektyviai tyrineti.                v

Konferencijos metu buvo iteikta pirmoji JAV lietuvio Edmundo Capo isteigta
mokslo  istorijos  stipendija; ji  atiteko  VDU  socialiniu  mokslu  magistrei  Andr6jai
Adomaitytei. lteikiant stipendija dalyvavo ir pats jos steigejas E. Capas.

Antrojo konferencijos posedzio pagrindin6 tema buvo „Pilietin6 visuomene: at-
virumo ir uzdarumo kolizija".  Kalbeta apie visuomenes atviruma kaip nei§vengia-
rna pilietin6s ir teisines visuomen6s socialin? btisena  (A. J u o z a i t i s), jos rai§ka
modernioje kulttirin6je samoneje (L. A s t r a), apie sociologijos ir filosofijos santy-
ki (J. M o r k a n i e n e), dorovines vertybes kintan6ioje visuomeneje ir K. Popperio
i§vadas  (8.  D e k s n y s),  teisinius valstybes  pagrindus  (A.  V a i § v i I a i t e).  Taip
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pat  aptarti  prie§taringo  globalizmo  aspektai  (A.  V o s y I i a t 6),  Lietuvos  mokslo
strategijos metmenys (K.  M a k a r i a n a s),  teorin6s susikalbejimo moksle prielai-
dos (J. A. K r i k i t o p a i t i s).

Libertas K I i in k a

KONFERENCIJA „MOTIEJUS STRIJKOVSKIS IR JO IAIKU
LIETUVO S ISTORIOGRAFTJA"

1997 in. balandzio 24-25 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute, ivyko tarptau-
tine  moksline  konferencija,  skirta  pirmosios  Lietuvos  istorijos  autoriaus  gimimo
450-osioms gimimo metin6ms. Ja suorganizavo Lietuvos istorijos instituto Lietuvos
Didziosios Kunigaik5tystes istorijos skyrius. Joje dalyvavo lietuviu istorikai, taip pat
sve6iai i§ Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos.

Pirmar.a konferencijos diena perskaityti astuoni prane§imai. Dr. Darius K u o -
I y s  (Vilnius) prane§ime ,,Motiejaus Strijkovskio „Kronikos" istoriniai mitai" apta-
re keleta pagrindiniu M. Strijkovskio kronikos istoriniu mitu, kurie giliai isir6Z6 lie-
tuviu  tautin6je  savimon6je.  Prof.  Wactawas  U r b a n a s   (Krokuva)  atsiunte  savo
prane5imo teksta, kuri perskait6 dr. J. Tumelis („Dar karta apie Motiejaus Strijkov-
skio  biografijos  pradzia").  Jame  apzvelgti  dymiojo  kronikininko jaunystes  studiju
Bzezinos mokykloje ir Krokuvos universitete metai, Zmones, su kuriais jis mokesi.
Dr.  Albina  Semen6iuk   (Gardinas) `savo  prane§ima  skyr6  „Kronikos"  5alti-
niams. Prof. Julia R a d z i s z e w s k a  (Krokuva) savo prane§ima atsiunte per prof.
K.  Pietkiewicziu.  Prane5ime  „Antikos  autoriu  recepcija  M.  Strijkovskio  ra§tuose"
prof.  J.  Radziszewska paminejo antikos istorikus ir poetus,  kuriu veikalai minimi
M. Strijkovskio ra§tuose. Tomas 8 a r a n a u s k a s  (Vilnius) apzvelg6 istoriko po-
Zitiri  i  Lietuvos  valstybes  pradzia  („M.  Strijkovskis  apie  Lietuvos  valstybes  pra-
dzia").  Sve6ias  i§  Kijevo  dr.  Feliksas  S ab u I d o   („M.  Strijkovskis  -mti§io  prie
Melynviu Vandenu (1362) istorikas") primine, kad autorius buvo vienas i5 nedau-
gelio paminejusiu §ia Algirdo pergale. Ilga laika §ia Zinia buvo netikima, gin6ytasi
d6l Melynuju Vandenu vietos. Dr. Sigitas N a r b u t a s  (Vilnius) gausiomis citato-
mis  atpasakojo  apie  LDK pavaizdavima  M.  Strijkovskio  knryboje  („Lietuvos  Di-
dziosios   Kunigaik§tystes  vaizdas  Motiejaus  Strijkovskio   ra§tuose").   Dr.   Jdrate
K i a u p i e n e  (Vilnius) savo prane5ime  ,,Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes ba-
joro riterio samprata M.  Strijkovskio ra§tuose`` perivelg6 riterio-bajoro sampratos
chronologin? evoliucija „Kronikos" puslapiuose.
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Balandzio 25 d. taip pat perskaityti a§tuoni prane§imai. Dr. Juozas T u in e I i s
(Vilnius)  prane5ime  „Motiejaus  Strijkovskio  lietuvi§kieji  tekstai"  aptar6  istoriko
darbuose sutinkamus lietuvi§kus Zodzius.  Prane§ejo nuomone,  M.  Strijkovskis ne-
abejotinai mok6jo kalbeti lietuviskai, nors gal 5ia kalba ir nera§6. 0 jo ra§tuose ran-
dama ir auk§taiti5ku, ir Zemaiti§ky Zodziu.  Neatvykus pi`of.  Zbyslawui Wojtkowia-
kui is Poznanes, dr. A. S e in e n 6 i u k  perskaite tik savala prane§imo „Apie Samu-
elio Daugirdo isleista Motiejaus Strijkovskio „Genealogija, arba Lietuvos didzi".u
kunigaik§6iu apra§yma (1626)" dali, kurioje irodoma, kad 1626 in. i51eistas S. Dau-

girdo veikalas yra dvieju M. Strijkovskio veikalu perdirbinys, nors jame ir pasitaiko
gana  savaranki§ku  laisvu  interpretaciju.  Aleksandras  To I o 6k o   (RIjevas)  savo
prane5ime „Ukrainieti§kasis M. Strijkovskio „Kronikos" vertimas ir „Rusios kroni-
kos"  bei  „Sinopses"  kilmes  problema"  papasakojo,  kokia  itaka  M.  Strijkovskio
Kronikos" rankra§tiniai vertimai i ukrainie6iu kalba turejo pirmuju ukrainieti§ku-

ju istoriju, sukurtu XVII a. pirmoje pus6je, suktirimui. Sve6ias i5 Minsko dr. Geor-
gijus  G o I e n 6 e n k o   aptare  didziule  M.  Strijkovskio  „Kronikos"  itaka  XVII  a.
Abieju Tautu Respublikos sta6iatiki§kuju 5vieteju ktirybai (,,Motiejaus Strijkovskio
„Kronikos"  recepcija  baltarusiu  XVII  a.  pedagogo  ir  ra5ytojo  Ignatijaus  Jevlovi-
6iaus  tekstuose").  Prof.  Natalija  Jakovenko   (Kijevas)  papilde  savo  kolegos
A. Tolo6ko prane§ima -„Motiejaus Strijkovskio darbo XVII a. ukrainieti§kojo ver-
timo ypatyb6s".

Keletas prane§imu neliete M. Strijkovskio personalijos ir jo ktirybos. Dr.  Inge
Lu k § a i t e   (Vilnius)  papasakojo  apie  XVIII  a.  prtisu  tautos  istorijos  tyrinetojo
M. Pretorijaus rankra56io paie§kas ir pastangas atkurti [eksta - ,,Motiejaus Pretori-
jaus  „Deliciae  Prussicae"  rankra56io  istorija".  Vilija  G e r u I a i t i e n 6   (Vilnius)
i§ry§kino pagrindines mineto M.  Pretorijaus veikalo parengimo publikavimui pro-
blemas  -  „Motiejaus  Pretorijaus  „Deliciae  Prussicae"  rankra§6io  publikacijos  ar-
cheografiniai principai". Dr. Arttiras D u b o n i s  (Vilnius) aptar6 T. Narbuto „su-
rastos"  Rivijaus  kronikos  autenti§kumo  problema.  Prane5ejo  nuomone,  Rivijaus
kronika - vienas i5 paties T. Narbuto susikurtu falsifikatu („Autenti§kas ktirinys ar
falsifikatas? Del Teodoro Narbuto surastos Rivijaus kronikos").

Po  prane5imu  ivyko  diskusija.  Joje  dalyvavo  N.  Jakovenko,  A.  Semen6iuk,
J. Kiaupien6,  I.  Luk§aite,  K.  Pietkiewicz,  J.  Tumelis,  Z.  Ffiaupa,  T.  Baranauskas,
Diskutuota d61 M. Strijkovskio „renesansi§kumo", net d61 Rivijaus kronikos auten-
ti§kumo. Atsisveikindamas prof. A. Tyla pad6kojo visiems konferencijos dalyviams
ir klausytojams, taip pat sve6iams. Konferencijos organizatoriai Zada i§leisti skaity-
tus prane§imus atskira knyga.

Darius V i I i in a s
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sKuoDo sAvlvALDrmEI - 425 METAI

1997 in. geguz6s 14-17 d. koncertais, sporto vardybomis, ekskursijomis po rajo-
na, amatu diena buvo pamin6tas Skuodo savivaldyb6s 425-metis.  Pirmata i5kilmiu
diena ivyko mokslin6 konferencija „Skuodui -425". Ji prad6ta eitynemis nuo savi-
valdyb6s rtimu prie Naujamies6io aik§t6je esan6io Mtiro kryziaus, kur buvo i§kelta
veliava, pasakyta iventiniu kalbu.

Konferencija vyko Skuodo muziejuje, isikerusiame buvusioje gimnazijoje.  Pir-
miausia buvo perzitir6tas spalvotas vaizdo filmas apie muziejaus atidarymo i§kilmes
pries  5  metus,  i§klausytas  direktoriaus  Evaldo  R a zg a u s   prane§imas  „Skuodo
muziejui 5 metai". Ta proga skuodi§kius muziejininkus pasveikino Kretingos ir Ma-
Zeikiu muzieju, vietos laikra§6io ,,Mdsu Zodis" redakcijos atstovai. Zemaitisku dai-
nu, 5okiu, juokingu pasakojimu programa parod6 Skuodo kultdros namu jaunimo
folklorinis ansamblis. Apzidreta ekspozicija, vaizduojanti senata Skuodo istorija, ra-
jono dabartiniu tautodailininku paroda.

Prane§imus skait6: Vacys M i I i u s  (Vilnius) - „Ignas Jablonskis ir jo etnogra-
finiai  tyrinejimai";  Julius  K a n a r s k a s   (Kretinga)  -  „Chodkevi6iai  ir  Skuodas";
kun.  Stanislovas Anu Z i s   (Skuodas)  -„Skuodo  dekanato  bazny6ios";  Virginijus
Jok§as   (Skuodas)  -„Skuodo  latwiai";  Juozas  Vy5niauskas   (Skuodas)  -
„Tautodail6 Skuode";  Darius 8 a r a s a   (Kretinga) - „XVIII  a.  pabaigos  Skuodo
miestelenu  teisminiai  gin6ai".  Po  prane§imu  kalbeta  apie  Skuodo  dekano  kun.
Pranci§kaus Zadeikio (1869-1933) ra§tu i§leidimo galimybes.

Pavakar6je E.  Razgus konferencijos dalyvius pavedziojo po dymesnes Skuodo
vietas. Pirmoji diena baigta vakarone muzikos mokyklos patalpose.

Vacys M i 1 i u s

DISKUSIJA APIE POKARI0 ANTISOVIETINE REZISTENCIJA LIETUVOJE

1997 in. Lietuvos istorijos institute kartu su Lietuvos mokslu akademijos Moks-
lininku rnmais buvo surengti keli renginiai mokslininkams ir visuomenei.  Birzelio
11  d. instituto didziojoje saleje vyko aktualus pokalbis-diskusija tema „Partizaninis
ir rezistencinis jud6jimas pokario Lietuvoje: tyrinejimu problemos ir perspektyvos".

Diskusijos pradzioje Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centro
departamento  direktorius A.  A n u § a u s k a s  kalbejo  apie  §io  pokario  Europoje
unikalaus (analogi5kas didelio masto pasipriesinimas sovietinei okupacijai vyko tik
Vakaru   Ukrainoje)   rei§kinio   tyrimo   perspektyvas,   aktualiausius   uzdavinius   ir
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artimiausius  darbus.  Apibddino  svarbiausias  antisovietinio  pogrindzio  organizaci-
jas, kuriu programin6s ir veiklos i§takos susijusios dar su 1940-1941 in. antisovieti-
ne  rezistencija bei  antinaciniu  tautiniu pogrindziu.  Kalb6tojas pabreze,  kad buvo
aktyvaus (ginkluoto) ir pasyvaus pasiprie§inimo formos.

|d6miai buvo i5klausytas Lietuvos Seimo narys A. S t a s i § k i s, kuris pasigedo
antisovietinio pasiprie§inimo visuotinumo akcento istoriku darbuose. Pabreze, jog
§io  rei§kinio  §aknys - tarpukario  Lietuvoje  susiformavusios  pilietines visuomen6s
samones stiprybe - nattiralus patriotizmas.  Jo  neuzgozdavo  partiniai nesutarimai.
A.  Stasi§kis atsake i klausimus, susijusius su pokario partizanu istorija bei sovieti-
niu genocidu ir su nddienos Lietuvos, jos visuomenes samon6s problemomis.

Savo mintimis apie antisovietini pasiprie§inima bei nerimu d61 mnsu nupilietin-
tos visuomen6s bei istoriky „svyravimu" tarp pilietines istoriografijos ir kosmopoli-
tiniu tendenciju pasidalijo aktyvds diskusijos dalyviai:  G.  R u z g y s, A.  L i p n i c -
kas,  A.  Valentinavi6ius   ir  istorikai  R.  Cepas,  N.  Kairitik§tyte,  C.
8 a u Z a, V.  R a u d e I i a n a s  bei kiti.  Buvo i§keltos KGB archyvu ir atsiminimu
panaudojimo ir autenti§kumo, partizaninio judejimo kovu ir dalyviu iamzinimo, ge-
nocido tyrimo ir kitos problemos, kurias artimiausiais metais tures spresti istorikai
ir visuomene. Kalbeta, kad tragi§ka pokario istorija nebntu tik statisti§kai ir sausai
i§destoma, bet pasitarnautu jaunuomen6s auklejimui.

Diskusija vedes A. Anu§auskas paakino  istorikus ir kitus praeities tyrinetojus
vengti  i§ankstinio  istorijos  supaprastinimo  ir  schematizavimo.  Ai5kino,  jog  arti-
miausiu metu Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras daugiau-
sia demesio skirs enciklopedinio pobddzio leidiniams apie sovietini genocida 1939-
1941, 1944-1947 metais bei pokario partizanu kovoms, ju kartografijai.

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

ETNOLOGIJA LIETUVIU RATALIKU MOKSL0 AKADEMIJOS
XVII SUVAZIAVIME

1997 in. birzelio  15-20 d. Vilniuje ivyko Lietuviu kataliku mokslo akademijos
XVII suvaziavimas. Jame greta kitu veike Etnologijos sekcija. 19 d. jungtiniame Et-
nologijos, architekttiros ir menotyros sekciju posedyje  (pirmininkavo Angels Vy§-
niauskaite) prane§ima skaite Petras K a 1 n i u s  (Vilnius) - ,,Tautiniu mazumu in-
tegracijos i Lietuvos visuomene bruozai".

Etnologijos sekcijos pos6dyje (pirmininkavo Ale Po6iulpaite) dalyvavo 40 klau-
sytoju.  Prane§ejai  buvo:  Vytenis  R i in ku s   (Siauliai)  -,,Kryziu  kalnas  Lietuvos
kultdros kontekste", Vacys M i I i u s  (Vilnius) -„Sv. Benedikto kryziai Lietuvoje",
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Valdas P r u s k u s  (Vilnius) - ,,Kunigas Antanas Kaupas (1870-1913)", Ale P o -
6iulpaite   (Vilnius)  -„Kan6ios  vaizdavimo  ypatybes  liaudies  mene",  Jonas
M a r d o s a   (Vilnius) -„Ritualiniai  tally pabaigtuviu veiksmai",  Angels  Vy § -
n i a u s k a i t e  (Vilnius) - ,,Kryziaus Zenklas lietuviu liaudies papro6iuose", Auk-
suole  C e p a i t i e n 6   (Vilnius)  -  „Moteris  besikei6ian6ioje  visuomen6je",  Vytis
C i u b r i n s k a s  (Vilnius) - „Lietuvos sentikiu etnologinio tyrimo patirtis ir per-
spektyvos", Alfonsas M o t u z a s  (Kretinga) -„Kristaus kan6ios laiptu kultas Lie-
tuvoje". Prane§6jai sulauke klausimu, papildymu. Po Etnologijos sekcijos pos6dzio
senas lietuvi§kas giesmes giedojo maldos ir giedojimo grupe „Karunka".

20 d. ivykusiame baigiamajame posedyje greta kitu V. Milius papasakojo apie
Etnologijos sekcijos prane§imus. Buvo informuota, kad vyskupas Jonas Boruta SJ,
profesoriai Vytautas ILandsbergis ir Vacys Milius slaptu balsavimu i§rinkti Lietuviu
kataliku mokslo akademijos akademikais.

Vacys M i I i u s

TOTORIAI BEI KARAIMAI LIETUVOJE: PRAEITIS IR DABARTIS

Lietuvos istorijos instituto ir Lietuvos mokslu akademijos suorganizuota tarp-
tautin6 moksline konferencija ,,Totoriai bei karaimai Lietuvoje: praeitis ir dabartis"
ivyko 1997 in. birzelio 26-27 d. Lietuvos mokslu akademijos didziojoje saleje. Kon-
ferencija buvo skirta abieju etnokonfesiniu bendruomeniu isikdrimo Lietuvos Di-
dziojoje Kunigaik§tysteje 600-osioms metinems.

Lietuvos mokslu akademijos viceprezidentas akad.  Eduardas V i I k a s  ir Lie-
tuvos istorijos instituto direktorius prof. habil. dr. Antanas T y I a, atidarydami kon-
ferencija,  pasveikino  konferencijos  dalyvius,  totoriu  bei  karaimu  bendruomenes,
taip pat ju sve6ius su i§kilia istorine data. Buvo prisiminta apie Lietuvos valstybes
tolerancija totoriams ir karaimams, kuri pad6jo jiems integruotis i Lietuvos visuo-
mene, i§laikyti savo tikyba, papro6ius ir tradicijas.

Pirmoji konferencijos diena buvo skirta karaimu istorijai, kulttirai ir kalbai.
Teis6s istorikas Vytautas R a u d e I i ti n a s  (Vilnius) ir istorikas archeografas

Romualdas F i r k o v i 6 i u s  (Vilnius) prane§ime ,,Teisine karaimu pad6tis Lietu-
vos Didziojoje Kunigaik§tysteje" aptare karaimu atk6limo i Lietuva priezastis, kaip
Magdeburgo  teises, suteiktos valdovu privilegijomis,  pagrindu ktiresi bendruome-
nes savivalda, vaito institucija, buvo apibr6Ztos karaimu teises ir prievol6s. Taip pat
nagrinejo  karaimu  bendruomenes  viduje  taikytas  pasaulietines  ir  dvasin6s  teises
normas bei papro6ius, visuotiniu susirinkimu kompetencija.
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Lietuvos  nepaprastoji  ir  igaliotoji  ambasador6  Estijoje  dr.  Halina  Ko b e c -
k a i t e  (Vilnius) prane§ime  ,,Karaimu literattira kaip tautinio tapatumo i§rai§ka"
argumentavo teigini, jog dabartinei karaimu bendruomenei Lietuvoje btidingas tau-
tinis, valstybinis bei europinis identitetas. Tautinio tapatumo i§rai§ku prane§eja ie5-
kojo karaimu tiurki§koje kilm6je, kalboje, religijoje, dvasin6je bei medziagineje kul-
tnroje. Nagrinejo XX a. I puses karaimu spaudos, beletristikos bei poezijos reik5m?
karaimu tautiniam atgimimui.

Prof. ph. dr. Tapani H a r v i a i n e n a s  (Helsinkis) prane5ime „Abraomo Fir-
kovi6iaus  kolekcija  Sankt  Peterburge  -  Rytu  Europos  karaimu  istorijos  §altinis"
kalbejo apie XIX a. karaimu mokslininko Abraomo Firkovi6iaus (1787-1874) Rytu
rankra§6iu kolekcija, laikoma Rusijos nacionalin6je bibliotekoje Peterburge. Prane-
§ejas primin6 mokslininku abejones del 5ios kolekcijos rankra§6iu datavimo ir turi-
nio autenti§kumo. I§skyr6 joje A. Firkovi6iaus asmeninius dokumentus (lai§kai gi-
minems bei kolegoms, pastabos, projektai), kuriais remiantis megino rekonstruoti
kolekcijos susidarymo aplinkybes ir mokslininko biografijos faktus.

Prof. Eva Agnes C s a t o  (Maincas) pane5ime „Karaimu kalba - Centrin6s Eu-
ropos  tiurku  kalba"  nagrinejo  karaimu  kalbos  Hali6o  ir  Traku  dialektus,  kuriais
kalba Lietuvos karaimu bendruomenes vyresnioji karta. Analizavo, kaip i karaimu
kalba integravosi netiurki5ki elementai, kel6 ra5to ir ra§ybos kopijavimo, perteiki-
mo  lotynu abec6le problema.  Ai§kino  semantines  ir morfologines kalbos savybes.
Pasakojo apie Vokietijos mokslo instituciju programas, kuriu tikslas i§saugoti gyva
karaimu kalba.

Prof. habil. dr. Edwardas T r yj a r s k i s  (Var§uva) prane§ime „Arabu ir persu
leksikos skoliniai karaimu ir arm6nu-kip6iaku kalbose"  kalbejo apie islamo kultd-
ros itaka karaimu ir armenu ra§tijai bei kalbai.  Lygino arabu ir persu kalbu skoli-
nius abiejose kip6iaku grupes kalbose ir padar6 i§vada,  kad skoliniai i pastarasias
pateko pana§iomis istorinemis ir lingvistinemis salygomis.

Antra  konferencijos  diena  pranesejai  kalbejo  apie  totoriu  istorijos,  kalbos  ir
rankra§tinio palikimo problemas.

Dr. Tamara 8 a i r a § a u s k a i t 6  (Vilnius) prane§ime  „Lietuvos totoriu pro-
blema: tyrinejimai ir interpretacijos" nagrinejo dabartineje baltarusiu, lenku, lietu-
viu ir rusu istoriografijoje gin6ijamas totoriu apgyvendinimo LDK, ju teisines ir so-
cialin6s pad6ties problemas. Atkreiptas d6mesys i skirtingas ju priklausymo bajoru
luomui interpretacijas,  diskutuotinus totoriu socialin6s diferenciacijos,  taip pat ju
konversijos klausimus.

Prof. habil. dr. Jacekas S o b c z a k a s  (Poznane) prane5ime „Diskutuotinos to-
toriu istorijos problemos" aptare vis dar i§samiai nenagrinetas LDK totoriu istori-
jos temas. Jo nuomone, nauju istorijos 5altiniu, bdtent ordinaciju, pilies teismu kny-
gu, tyrinejimai leistu naujai pazvelgti i totoriu teisin? padeti ir ju bajorystes proble-
ma.  Mazai Zinoma apie priva6iu valdu ir karaliaus ekonomiju totorius, bdtina ai§-
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kintis totoriu mar§alu ir veliavininky institucijos veikla. Atskirai nagrin6tinas toto-
riu asimiliacijos, ju nutautejimo klausimas.

Dr. Andrzejus Z a k r z e w s k i s  (Var§uva) prane§ime ,,Naujas pozidris i Lie-
tuvos totoriu visuomenin? ir teisin? struktdra XV-XVIII a." aptar6 istorin6je lite-
ratdroje vyraujan6ius teiginius apie LDK totoriu socialini susiskirstyma. Prane56jas
suabejojo mokslininku naudojamo socialinio modelio pagristumu (dazniausiai ski-
riami didziojo kunigaik§6io totoriai, totoriai kazokai, priva6iu valdu totoriai ir mies-
tie6iai). Jis sitile atsizvelgti i ekonomini, visuomenini bei teisini aspektus, kurie lei-
dzia kalbeti apie tris pagrindines totoriu bendruomenes grupes: karo tarnyba atli-
kusius totorius, prastuosius bei priklausomai 5eimynai priskiriamus  totorius.  Taip
pat aptare §iu grupiu vidin? diferenciacija.

Dr.  Krzysztofas  G ryg aj t i s   (Vroclavas)  prane§ime  „Valdovu  dovanojimai
Lietuvos totoriams: problemos apibddinimas" aptare LDK totoriu Zem6valdos for-
mavimasi. Atkreipe demesi i tarpusavyje susijusius ekonomini ir visuomenini Zem6s
dovanojimu totoriams aspektus.  Diferencijuodami Zem6s  dalijima Lietuvos valdo-
vai skatino totoriu bendruomenes elito bei vidutinio sluoksnio, kurie pasidymejo vi-
suomeniniu aktyvumu, susidaryma. Prane5ejas nagrinejo pagrindinius 5ios politikos
motyvus:  siekima sustiprinti totoriu pavalduma  didziajam kunigaik§6iui,  uztikrinti
ju karo tarnybos pastovuma.

Dr. Stanislavas D u in i n a s  (Maskva) prane§ime ,,Lietuvos totoriu genealogi-
jos problemos" aptar6 totoriu giminiu heraldikos tradicijas XVI-XVIII a., ju gene-
alogijos  tyrinejimus  XIX-XX  a.  Kriti§kai  vertino  S.  Dziaduliewicziaus  veikalo
„Herbarz rodzin tatarskich w Polsce" („Lenkijos totoriu giminiu herbynas", Wilno,
1929) versijas apie totoriu giminiu kilm? ir kartu ry§ius. Remdamasis XIX a. toto-
riu bajorystes i§vadu ra5tais ir kitais §altiniais,  patikslino Kri6inskiu, Tuhan Bara-
novskiu giminiu genealogija. Suformulavo pagrindines totoriu genealogijos tyrineji-
mu kryptis.

Prof.  Harry T.  N o r r i s   (Ijondonas)  prane§ime  „Islamas Abieju Tautu  Res-
publikoje"  nagrin6jo  sufizmo  itaka  Lietuvos  totoriu  tikybai.  Sios  mistin6s  islamo
srov6s elementu pastebejo totoriu ritualuose ir padavimuose. Nagrinejo krik§6iony-
b6s ir islamo susidtirimo Centrin6je ir Rytu Europoje tema.

Dr. Ibrahimas K a n a p a c k i s  (Minskas) prane5ime „Baltarusijos totoriu isto-
rinis likimas" daugiausia d6mesio skyre LDK, Lenkijos ir Lietuvos valstybes, Rusi-
jos bei Sovietu Say.ungos valdziu politikai totoriu ativilgiu.  Kalbejo apie musulmo-
nu religijos ir kultnros i§likimo problema, destruktyvu sovietu valdzios poveiki Bal-
tarusijoje gyvenusiu totoriu tautinei savimonei, etnokulttirini totoriu atgimima da-
bartineje Baltarusijoje.

Dr.  Selimas  Chazbij ewiczius   (Gdanskas)  prane§ime  „Lenkijos  totoriu
musulmonu spauda" aptar6 leidybini ir publicistini totoriu s".ddt 1932-1996 in. Mine-
jo ju isteigtus leidinius, Vilniuje, Ilondone, Balstog6je ir Gdanske leista mokslin?, lite-
rattirin? ir religin? spauda. Pafym6jo ikikariniu ir dabartiniu leidiniv testinuma.
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Prof. dr. Rusijos MA narys koresp. Egdemas T e n i § e v a s  (Maskva) prane§i-
me ,,Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos totoriu 5nekamoji kalba XV-XVI a." pasitile
LDK totoriu XVI a. prarastos kalbos rekonstrukcijos btlda. Pranes6jas lygino vietos
totoriu rankra§tineje literattiroje i§likusius tekstus, ratytus Chorezmo tiurku, 6iaga-
taju bei senaja osmanu kalba, su Dobrudzos totoriu 5nekameda kalba. Jo nuomone,
pastaroji  priklaus6  tai  pa6iai  tiurku kip6iaku  kalbu  grupei,  formavosi  pana5iomis
kultnrinemis  ir  lingvistinemis  salygomis,  kaip  ir  LDK  totoriu  kalba.  Teige,  kad
Dobrudzos totoriu dialekto pagrindu tikslinga rekonstruoti Lietuvos totoriu kalba.

Prof. habil. dr. Henrykas J a n k o w s k i s  (Poznane) prane§ime ,,Lenkijos, Lie-
tuvos ir Baltarusijos totoriu vardu M i 1 k u in a n  ir S a j d a k  etimologija" nagrine-
jo minetu Lietuvos totoriu patronimu kilm? bei fonetines savybes. Lygino ju varto-
jima arabu, persu, Vidurines Azijos ir Artimviu Rytu tautu kalbose.

Magistras Andrzejus D r o z d a s  (Poznane) prane§ime „Abieju Tautu Respub-
likos totoriu Rytu kalbu mokejimas" nagrinejo arabu, turku bei persu kalbu reik5-
m?  Lietuvos  totoriu  ra5tijos  raidai.  Aptar6  §iu  kalbu  i§mokimo  aplinkybes  (daz-
niausiai mokytasi Rytu §alyse), turku kalbos itaka LDK totoriu kultdrai ir literattirai
XVI-XVII a. Remdamasis Lietuvos totoriu rankra§6iu analize, totoriu kalbin6s asi-
miliacijos riba nukele i XVI a. pabaiga. Taip pat patikslino Zinias apie arabu kalbos
mokejima: ja pasyviai vartojusiu liturginiu tekstu verteju aptinkama dar XVIII a.

Magistr6  Galina A I e s a n d r o v i 6-Mi 5 k i n i e n e   (Vilnius)  prane§ime  „Pa-
saulio sutw6rimo legendos Lietuvos totoriu XVII a. rankra56iuose, ra§ytuose arabi§-
kais  ra§menimis"  ai§kinosi  totoriu  rankra§tineje  literatdroje  panaudotu  legendu
apie pasaulio sutverima kilm?. Nustate i§ Korano bei sufitu literattiros pasiskolin-
tus siuzetus. Aptar6 pasaulio sutverimo seka musulmoni§koje versijoje.

Magistras Ramtinas J a n u § a u s k a s  (Alytus) prane§ime „Lietuvos totoriu ta-
patyb6s: kaita ir pastovImas (sociologiniu tyrimu pagrindu)" nagrin6jo Lietuvos toto-
riu bendruomenes nariu pilietin? ir etnine bei religin? savimon?. Kalbejo apie dvi, „ry-
tu"  ir „vakaru", totoriu grupes, kuriose pastebejo savimones skirtumu.  Palyginamajai
analizei pasirinke tokius veiksnius kaip kalba, religine kultnra, i§simokslinimas, mi§rios
vedybos, tautinis identitetas, santykiai su kitu tautybiu Zmonemis bei istorine atmintis.

Konferencijos medziaga ketinama paskelbti atskiru leidiniu.

Tamara 8 a i r a § a u s k a i t e

TARPTAUTINIAME NUMIZMATIKO S KONGRESE BERLENE

1997 in. rugs6jo 8-12 d. Berlyne vyko XII tarptautinis numizmatikos kongresas.
Tai pats didziausias numizmatikos tyrin6toju renginys, vykstantis kas septyneri me-
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tai.  Sio kongreso reng6jai - Valstybinis Berlyno muziejus - Prdsijos kultdros cen-
tras ir tarptautine numizmatikos komisija.  Moksliniu renginio organizavimu rdpi-
nosi to paties muziejaus numizmatikos kabinetas. Kongresa globojo Vokietijos pre-
zidentas ir Berlyno senatas.

Renginio organizatoriu duomenimis, kongrese dalyvavo apie 700 Zmoniu i§ 50
5aliu. 404 ju skaite prane3imus.

Kongresas vyko Berlyno Humboldtu universiteto centriniuose rdmuose ir semi-
naru pastate. Prane§imai buvo suskirstyti i 7 sekcijas: Antika (32 sesijos), Viduram-
Ziai (16 sesiju), Naujieji amziai (11 sesiju), Rytai (13 sesiju), Bendroji numizmatika
(8 sesijos), Medaliai (8 sesijos), Posteris. Taip pat vyko plenarin6s sesijos ir sesijos
sekcijose.

Siame renginyje dalyvavo du atstovai i§ Lietuvos:  Kultdros paveldo centro nu-
mizmatikos  specialistas  Eugenijus  Ivanauskas  ir LII  archeologas  Linas  Kvizikevi-
6ius.   E.   Ivanauskas    skaite   prane§ima   „Lietuvi5kos   spausdintos   monetos"
(Naujuju amziu sekcijoje), L. Kv i z i k e v i 6 i u s  -„Pinigu klastojimas ir ju radi-
niai Lietuvoje XIII-XVII a." (Nauju.u amziu sekcijoje).

Konferencija pasidymejo gausiais kultdriniais renginiais.  Vakarais po  prane§i-
mu vyko ivairiu organizaciju susipazinimo vakarai, parodos, ekskursijos po Berlyna,
Potsdama, Drezdena. Renginivo organizatoriu deka visi Berlyno miesto muziejai bu-
vo atviri kongreso dalyviams. Siam renginiui iamzinti i§leistas specialus medalis.

Kongreso proga buvo isleistos prane§imu tezes, o prane§imai bus i§leisti atskiru
leidiniu.

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

SIAULIAI: MIESTO ISTORIJA, DABARTIS IR PERSPEKTYVOS

1997 in. rugsejo 19 d. Siauliu miesto savivaldybes saleje ivyko konferencija, skirta
761-osioms Saul6s mti§io metinems pamin6ti.  Prane§imus skaite:  8.  S a I a t k i e -
n e  -„Seniausios Siauliu miesto istorijos tyrinejimai"; dr. J. S i r e i k a  -„Lietuvos
respublikos kdrimasis ir vietos savivaldos susiformavimas Siauliuose";  dr.  R. Z i -
z a s  - „§iauliai naciu okupacijos metais", dr. J. M a t u s e v i 6 i u s  - ,,Pirmoji so-
vietine okupacija Siauliuose"; A. S a p a i t e  - „Zvalgomieji archeologiniai kasine-
jimai  §iauliu miesto  centre";  Siauliu meras  dr.  A.  L a n k a u s k a s  -v „Siauliai -
p€ovincija ar regiono centras?"; Lietuvos Respublikos Seimo narys K. S a v i n i s. -
„Siauliu  pvroblemu  sprendimas  valstybes  institucijose";  habil.  dr.  A.  G u d av I -
6 i u s  -„Siauliu universiteto reik§me regiono pletrai ir kulttirai"; dr. G. M a Z e i -
k i s  - ,,Regionines savimones raidos problemos"; dr. V. R i in k u s  - „Daile Siau-
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1iuose:  raida ir problemos"; J.  D Z e v e 6 k a  - „Lietuvos kulturos politika ir 5alies
regionu problemos". Vyko diskusijos miesto pletros ir regiono politikos klausimais.

Vytenis R i in k u s

KONFERENCIJA VORIETIJOJE, SKIRTA
PIRMOSIOS LIETUVISKOS KNYGOS JUBILIEJUI

1997 in.  rugsejo 26-28  d.  Bad  Godesberge,  Pabaltijo krik§6ioniu studentu sa-
jungos  Anabergo  namuose,  vyko  XVII  Lietuviu  kultdros  instituto  suvaziavimas,
suorganizuotas kartu su Lietuvos Respublikos ambasada ir skirtas 450 metu Marty-
no   Mazvydo  pirmosios  lietuvi§kos  knygos  jubiliejui   tema   „Lietuva,   Prnsija   ir
1547 in. pirmoji lietuvi§ka knyga".  Suvaziavima atidar6 Lietuviu kultnros instituto
Vokietijoje vadovas Vincas Bartusevi6ius, Lietuvos Respublikos pasiuntinys Vokie-
tijoje dr.  Zenonas Namavi6ius, Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministras
prof.  habil.  dr.  Zigmas  Zinkevi6ius  ir  Interdisciplinariniu  baltu  studiju  instituto
Miunsterio  universiteto  direktorius  prof.  dr.   Friedrichas  Scholzas.   Suvaziavime
skaite  prane§imus:  Freiburgo  universiteto  Vokie6iu  kalbos  ir  senosios  literattiros
instituto prof. dr. Hannes K a s t n e r i s  („Katechizmai ir baznytin6s giesmes anks-
tyvuoju reformacijos laikotarpiu ir ju reik5me mokymui ir kultui"), Greifsvaldo un-
to Baltistikos instituto prof. dr. Jochenas R a n g e (,,Krik§6ioni§kosios terminologi-
jos ktirimas XVI a. Iietuviu kalbos paminkluose"), prof. habil. dr. Zigmas Z i n k e -
v i 6 i u s  (,,Kalbiniai Martyno Mazvydo ra§tu pagrindai"), Lietuvos istorijos institu-
to dr. Inge L u k § a i t e  (,,Reformacija Lietuvoje -nauju kulttiros elementu forma-
vimosi laikotarpis"), Viurcburgo un-to Vokie6iu ir bava5u teis6s istorijos instituto
prof. dr. Dietmaras W i 11 o w e i t a s  (,,Protestantizmas Zemaitijoje tikybiniu itam-
pu  laikotarpiu"),  Lietuvos  MA  bibliotekos  direktorius  dr.  Juozas  M a r c i n k e -
v i 6 ius (,,Archyvu dokumentu ir senuju spaudiniu ie5kojimas Rytu Prnsijoje po 11
pasaulinio karo"). Po kiekvieno prane§imo vyko beveik valandos diskusijos, kuriose
aktyviai dalyvavo  Lietuviu kultdros instituto  suvaziavimo  dalyviai  (Arthuras  Her-
mannas,  RIaipedos  un-to  Teologijos  centro  d6stytojas  Gottfriedas  Schneideris  ir
kt.) bei prelegentai.

Lietuviu kulttiros  institutas,  ikurtas  1981  in.  kovo  7 d.,  siekia  skatinti lietuviu
kultnra  kurian6iuju  veikla  Vokietijos  Federacineje  Respublikoje,  ivairiais  bndais
remti Vokietijoje veikian6ias lietuviu mokyklas, vaiku darzelius, kulttiros draugijas,
liaudies §okiu grupes, jaunimo susivienijimus ir pan., skatinti lietuviu-vokie6iu ben-
dradarbiavima  mokslo  ir  kulttiros  srityse,  i§saugoti  lietuviu  materialini  pavelda,
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sukaupti ir moksliniais pagrindais twarkyti archyva, sukomplektuoti lietuviu litera-
ttlros ir istorijos biblioteka, rengti mokslines konferencijas, kurios suburtu vokie6iu
ir lietuviu mokslininkus,  leisti Lietuviu kulttiros instituto  suvaziavimu  ir kitus pa-
rengtus instituto bendradarbiu darbus. Jau i§1eista 10 tomu suvaziavimo darbu ir 6
mazesnes apimties leidiniai (parengti ar para§yti V. Bartusevi6iaus, Kajetono J. Ce-
ginsko, Arthuro Hermanno).

|vykusio XVII  Lietuviu kulttiros suvaziavimo prane5imai,  skirti 450 metu pir-
mosios lietuvi§kos knygos sukak6iai, taip pat numatomi spausdinti.

Inge L u k § a i t e

KONFERENCIJA „KATALIKU BAZNYCIA IR LIETOvOS MOKYKLA"

Tokia tema konferencija,  skirta Lietuvos mokyklos 600 metu sukak6iai,  ivyko
1997 in. rugsejo 27 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto sal6je.

Konferencija suorganizavo  Lietuviu kataliku mokslo  akademijos  Pedagogikos
sekcija (pirmininke doc. dr. Stase Dzenu§kait6), Vilniaus arkivyskupijos Katecheti-
kos centras (vadove Vida Kaupait6) ir VPU Tikybos katedra (ved6ja doc. dr. Alma
Stasiulevi6inte).

„Susirinkome pagerbti Lietuvos mokyklos, kurios patikimiausia bendradyg6 bu-
vo, yra  ir bus  Kataliku  Bazny6ia",  - konferencija  pradejo jos  koordinator6  Stas6
Dzenu§kait6, kviesdama maldoje prisiminti gyvus, mirusius ir ivairiomis aplinkybe-
mis bei ivairiais bddais Zuvusius visu laiku Lietuvos mokytojus ir pra§yti Auk§6iau-
siojo palaimos §iandieninei mokyklai.

Zodzio  liturgijai  vadovavo  Vilniaus jezuitu  gimnazijos  kapelionas  kun.  Algi-
mantas G u d a i t i s  SJ, ja atliko Tikybos katedros studentai.

J. E. Vilniaus arkivyskupas, VPU garb6s daktaras Audrys Juozas Ba6kis izan-
gin6je kalboje pabrez6 nepaprasta mokytojo atsakomybe uZ jaunala karta. Tikybos
mokytojo ir kiekvieno kataliko mokytojo darba prilygino misijai, mokykla pavadin-
damas evangelizacijos §altiniu.

I§samiame ir turiningame prane§ime „Kataliku Bazny6ia ir Lietuvos mokykla"
J.  E. Vilniaus vyskupas dr. Jonas 8 o r u t a  SJ, remdamasis istoriniais faktais,  at-
skleid6 Kataliku Bazny6ios ir Lietuvos mokyklos santykiu raida nuo krik§6ionyb6s
pirm".u Zingsniu Lietuvoje, apibddindamas esminius §ios raidos etapus, pagrisda-
mas Jezuitu ordino reik§m? Lietuvos ivietimui, atskleisdamas krik§6ioni5komis vcr-
tybemis besiremian6ios Lietuvos mokyklos atviruma kitu konfesiju ir kitu tautybiu
mokiniams.
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Prof. Magdelena K a r 6 i a u s k i e n e  i§kel6 svarbu kataliku vaidmeni rtis6io-
sios  carines  okupacijos  laikais,  skatinant  Lietuvoje  slaptaji  mokyma,  puoselejant
tauti§kuma,  tikejima,  dora.  K.  Aleknavi6ius,  vyskupas  Motiejus  Valan6ius,  kun.
J. Katel6, kun. A. Tatars, kun. S. Gimzauskas, kun. M. Sideravi6ius -tikrieji tautos
ivietejai ir aukletojai. Ju mintys apie tautinio ir religinio ugdymo neatskiriamuma,
apie mokytojo asmenybes poveiki, mokiniu pazinimo svarba, ugdymo veiksnius bei
metodus yra aktualios ir §iandien.

Doc. Elvyda M a r t i § a u s k i e n e  kalbejo apie §iuo metu §vietimo reformos
koncepcijose neakcentuojama ugdymo veiksni - Bazny6ia, i§ry§kindama specifines
Bazny6ios  ugdomojo  poveikio  galimybes.  Prane§ejos  pateikti  paaugliu  dvasines
brandos tyrimo duomenys labai naudingi tikybos mokytojams.

Prof.  Vanda  Aramavi6itite   supazindino  su  dvasinio  ugdymo  problema
Lietuvos pedagogikoje, pasidalijo mintimis apie §iu dienu auk§tesniu klasiu moki-
niu dvasines vertybes, kuriu charakteristika -jos atlikto pedagoginio-psichologinio
tyrimo rezultatas.

Prof. Antaninos G r a b a u s k i e n e s  panesimo tema „M. Pe6kauskaites mer-
gai6iu  auklejimo  nuostatos §iu dienu pozidriu"  itin  aktuali  §iandien,  kai  daugeliu
atveju meil6 sutapatinama su lytiniu potraukiu, kai sekso technikos kai kuriose mo-
kyklose per seksualinio §vietimo valandeles mokomi net pradinukai ir paaugliai.

Knygos  ,,XX  amziaus  Lietuvos  mokytojai"  autore  Rasa  Paulavi6iene
skaite pranesima  apie Lietuvos kataliku mokytoju satungos veikla iki  1940 metu,
pamin6dama §ios satungos i5kiliausius veik6jus: kun.  P.  Dogeli, prelata A.  Damb-
rauska-Jak§ta, vyskupa M. Reini, prof. Pr. Dovydaiti, J. Kralikauska ir kt.

Prane§ima ,,Mokytojo optimizmas krik§6ioni§koje pedagogikoje" parenge doc.
Stase D z e n u § k a i t e  ir VU doktorantas Andrius  S p r i n d Z i ti n a s.  Jame  ak-
centuojama mintis, kad krik§6ionio mokytojo optimizmo pamatas -ne psichologija,
bet teologija.

Tikybos  katedros  11  kurso  studentai  parode  turininga  ir  nuotaikinga  scenos
vaizdeli ,,Vyskupas Motiejus Valan6ius -tautos §vietejas ir aukletojas".

Alma Stasiulevi6itit6 vadovavo diskusijai ,,Tikybos mokytojo atsakomybe". Pa-
sisak6 Petras Plumpa, mokytojai Sofija Pilinkien6, Petras Sidagis ir kt.

Konferencijoje prane§ejai konkre6iais pavyzdziais i5  autenti§ku  istoriniu  §alti-
niu parod6, kokie glaudtis ry§iai sieja Kataliku Bazny6ia ir Lietuvos mokykla.

Stas6 D z e n u § k a i t e



TARPTAUTINE KONFERENCIJA ,,PASIPRIESINIMO TOTALITARINIAMS
REZIMAMS ISTORIJOS TYRIM0 PROBLEMOS"

Lietuvos  gyventoju  genocido  ir  rezistencijos  tyrimo  centras  1997  in.  spalio
34 d.  surenge tarptautine konferencija ,,Pasiprie§inimo totalitariniams rezimams
istorijos tyrimo problemos". Mokslininkai i§ Vidurio ir Rytu Europos 5aliu analiza-
vo bei aptare savo tyrimu problemas, keitesi idejomis bei patirtimi identifikuojant
ir tiriant totalitarizmo pasekmes.

Konferencijoje dalyvavo Latwijos universiteto prof. Heinrihas S t r o d a s  (pra-
ne§imas „Visi§kai slapta operacija ,,Priboj" Baltijos valstybese 1949 in. vasario 28 -
rugpjd6io 29 d.), Karines archyvin6s komisijos vadovas prof. Janas P i e t a  i5 Lenki-
jos (,,Karines archyvines komisijos veikla renkant stalinizmo nusikaltimu dokumen-
tus"), Totalitarizmo pasekmiu dokumentavimo centro direktorius Indrulis Z a I i -
t i s  i§ Latvijos (,,Pagrindines neprievartinio pasiprie§inimo formos ir slaptasis na-
cionalizmas -vidinis nepaklusimas sovietiniam rezimui Latvijoje"), to paties centro
darbuotojai Janis V a s i I e v s k i s  (,,Ginkluoti tautinio pasiprie§inimo junginiai -
SSRS/I,atvijos SSR ir Didziosios Britanijos specialiuju tarnybu operatyviniu Zaidi-
mu terp6") ir Ritvaras J a n s o n a s  („Latvijos SSR MGB specialiuju grupiu ir spe-
cialiutu  agentu  kova  su  tautiniais  ginkluotais junginiais  1946-1953  in."),  Rusijos
Federacijos valstybinio  archyvo  (Maskva)  vadovaujantysis  archyvininkas  Aleksan-
dras K o k u r i n a s  („NKVD-MGB GUGB struktdros ir funkciju raida"), Moksli-
nio informacinio ir §vietimo centro „Memorial" mokslinis darbuotojas Aleksandras
G u rj a n o v a s  („Gyventoju deportacijos i Sovietu Salunga mastai 1941 in. gegu-
Zes-birzelio men."), Ukrainos mokslu akademijos Ukrainie6iu archeografijos insti-
tuto  moksl.  bendradarbis  Aleksandras  V o v k a s   (,,Paskutinis  karinis  ir  politinis
sattldis del  Ukrainos nepriklausomybes"),  Estijos valstybinio  archyvo direktoriaus
pavaduotojas Tiitas  N o o r in e t s a s   (,,Ginkluotas  pasiprie5inimo  sajddis  ir  1941
metu partizaninis karas Estijoje"), Estijos Respublikos parlamento narys Viktoras
N i i t s o o  (,,Pasiprie§inimo sajddis Estijoje 1955-1985 in."). Taip pat konferenci-
joje savo prane5imus skait6 Lietuvos genocido  ir rezistencijos  tyrimo  centro  dar-
buotojai  dr.  Arvydas  Anus au skas   („Ginkluotos  kovos  uZ  nepriklausomybe
Baltijos  §alyse  ir  Vakaru  Ukrainoje  palyginamoji  analize"),  Dalia  Kuo dyt6
(„Lietuvos rezistencijos ry5iai su Vakarais"), Juozas S t a r k a u s k a s   („Sovietine
vidaus  kariuomen6:  jos  taktika  ir  veiklos  metodai  1944-1953  in."),  Nijole  Ze -
in a i t i e n e  („MGB-KGB agenttira Lietuvoje``), Ardnas S t r e i k u s  („Bazny6ios
santykiai su ginkluotu pasiprie5inimo salndziu").

Konferencijos prane§imai bus  i5spausdinti  artimiausiame  Zurnalo  „Genocidas
ir rezistencija" numeryje.

Arvydas A n u § a u s k a s
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KONFERENCIJA „LIETUVOS IR LENKIJOS GINKLU TRADICIJOS
AMZIAMS BEGAINT"

1997 in.  gruodzio  6  d.  Vilniuje,  Lietuvos  karo  akademijoje,  ivyko  tarptautin6
mokslin6 konferencija ,,Lietuvos ir Lenkijos ginklu tradicijos amziams begant". Ja
prad6jo prorektorius plk. prof. S. Pu§korius ir LR kra§to apsaugos ministerijos vi-
ceministras E. Simanaitis. Abu prane§6jai akcentavo lenku ir lietuviu tautu draugi5-
ku santykiu svarba, kuriant saugu gyvenima §iame Europos regione.

Lenkijos Respublikos ambasadore Lietuvoje E. T e j c h in a n n  teig6, kad Lie-
tuva ir Lenkija - strategines partneres; vienas i§ Lenkijos tikslu - remti Lietuvos in-
tegravimasi i Vakaru strukttiras, nepaisant to, kokia btitu politine konjunktbra. Po-
nia ambasadore atkreipe d6mesi i ta fakta, kad konferencijos  iniciatoriai buvo  ne
valstybines, bet visuomenines organizacijos: Lenkijos ginklu tradiciju myl6toju ben-
drija ir Lietuvos atsargos karininku sedunga.

Viename i§ programiniu prane§imu prof. A. D o b r o fi s k i s  trumpai apzvelg6
lietuviu ir lenku karinius santykius nuo pat pirm".u kontaktu XIII a. iki J. Pilsud-
skio laiku.  Pastebeta, kad unijines valstyb6s laikais ne tik lietuviai i§ 1enku mokesi
karo meno, bet ir atvirks6iai Dr. E. M e i I u s  pristat6 A. Vijtiko-Kojelavi6iaus kny-
ga apie LDK kariuomen6s kovas su kazokais 1648-1649 in. Kazokai buvo ivertinti
kaip maistininkai, griove Abieju Tautu Respublika. Pazistantiems dr. R. 8 a t ti r a
jo kalbos apie lietuviu balti5kus karus dviem frontais pries pasaulinio masto galybes -
Kryziuo6iu  Ordina ir Aukso  Orda - nebuvo naujiena.  Skirtingai nuo puikiu prof.
W. M a j e w s k i o  radytiniu darbu Siuokartinis Zalgirio ir Salaspilio md5iu schemu
braidymas lentoje vargu ar pasiek6 jo uzsibrezta tiksla per 15 minu6iu aptarti karus
su kryziuo6iais, 5vedais, rusais bei turkais. Lietuviu manevras Zalgirio md5yje buvo
interpretuotas  lietuviams  palankia  prasme.  Pastebeta,  kad  J. K. Chodkevi6ius  pa-
sieke  pergale  Salaspilio  mti5yje,  tur6damas  santykinai  maziau  kariu,  negu  Kanu

V

mti§io nugal6tojas Hanibalas. Siu eilu6iu a u t o r i u s  trumpai supazindino audito-
V

rija su LDK artilerijos parko btikle valdant Zygimantui Augustui, aptardamas gin-
kluotes  atnaujinimo  apimtis,  padid6jusius  reikalavimus  artileristams  ir  artilerijos
pabtiklu liejimo pradzia Lietuvoje. J. D a u j o t a s, aptardamas 1792 in. kara su Ru-
sija  ir  1794 in.  Kosciu§kos  sukilima,  atkreipe  d6mesi  i  Lenkijos  ir Lietuvos  kariu
bendra kova su bendru prie§u.  Ypa6 turiningas buvo prof.  M. P I e w c z y fi s k i o
prane§imas  apie  lietuvius  Lenkijos  kariuomen6je  paskutiniutu  Jogailai6iu  laikais
(1501-1572).  Sio prelegento nuomone,  1557 in.  Pasvalio kampanija privert6 ben-
dradarbiauti abi Jogailai6iu valstybes, ir tai buvo lietuviu gero nusistatymo Lenkijos
atzvilgiu  priezastis.  Nepaisant  pasitaikiusiu  karinio  bendradarbiavimo  pavyzdziu,
iki pat Liublino unijos nebuvo geru salygu keistis karine patirtimi. Tik Liublino uni-
ja  sustiprino  abi valstybes  tick,  kad buvo  galima  pereiti  prie  kontrpuolimo  pries
Maskva Stepono Batoro laikais ir pasiekti LDK rytiniu sienu sauguma. Dr. F. Z i -
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g a r o  prane5imas apie Lietuvos ir Lenkijos politinius ir karinius santykius atktlrus
Lietuvos nepriklausomybe vyko politin6je plotmeje. Didziausio konferencijos daly-
viu d6mesio susilauke jauno karybos istoriko, VDU doktoranto V. Raku6io prane-
5imas apie LDK karo komisijos veikla  1764-1775  in.  Informacija apie §ia pirmala
Kra§to apsaugos ministerija -naujove ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos istoriografijo-
je. Dr. T. K r a w c z a k o  prane§ime apie Lenkijos ir Lietuvos karines mintis nelais-
ves ir §iu tautu ktirimosi laikotarpiu (XIX a. - 1918) pasigedau §io dalyko nu§vieti-
mo i§ karybos istoriko pozicijos. Lietuvos artilerijos tyrinetojo A. P o c i ti n o  pra-
ne§imas apie artilerija 1831 in. sukilimo metu buvo analiti5kai nuodugnus.1§ jo su-
Zinome, kad,  nepaisant nauju patranku liejimo,  azuoliniu patranku gaminimo bei
senu.u remonto, sukileliai nesugeb6jo i§naudoti net ir tu galimybiu, kurias tur6jo.
Prof. J.W o j t a s i k a s  aptare politin? padeti pries prasidedant Pirmajam pasauli-
niam karui ir Lenkijos politiniu sluoksniu tur6tas perspektyvas savo 5alies ateities
ativilgiu. Akcentuotas §auliu organizaciju kdrimas. Del to Lenkija, dar neatgavusi
savo nepriklausomybes, jau tur6jo kadrus, aktyviai dalyvavusius karuose uZ savo §a-
lies laisv?. Del laiko stokos dr. A. K a s p a r a v i 6 i a u s  prane§imas apie Lietuvos
ir Lenkijos santykius bei kariuomen6s modernizacija 1926-1940 in. buvo tik pusiau
i§destytas. Atkreiptas d6mesys i paradoksalia Lietuvos, Lenkijos ir Sovietu Rusijos
tarpusavio  santykiu  situacija.  Lietuvos  ir Lenkijos  santykiu  5velnejimo  laikotarpis
1936-1939 in.  buvo pavadintas vienas kito  „studijomis".  Kitos idomios dalies  apie
kariuomen6s modernizavimo itaka issklaidant vadinamuosius Lietuvos vyriausyb6s
mitus teks palaukti. 8 i e g i e I s k i o  pristatytas darbas apie internuotuosius lenkus
Lietuvoje yra ne tik vertinga pastanga ulfiksuoti faktus, bet ir vienas i§ daugelio pa-
vyzdziu to  Lenkijos mokslinio potencialo, kurio  Lietuva  turetu  ne  tik  „pavyd6ti",
bet ir siekti didesnio investavimo i moksla. Plk. Itn. E. J a k i in a v i 6 i a u s  prane§i-
mas apie Lietuvos partizanu pokario kovas pasidymejo kari§kiui btidingu glaustumu
ir stoi§ku  ramumu,  kalbant  apie  dalykus,  kuriu  akivaizdoje  sunku  i5likti  ramiam.
Konferencijos dalykin6s dalies paskutiniu akordu tapo dr. A. K a n a u k o s  impro-
vizacinis  prane§imas,  sujunges  asmeninius  prisiminimus  su  politiniu  realiju  raida
nuo prie§kariniu iki pastarutu laiku.

Konferencijos  medziaga  ketinama  paskelbti  „Karo  archyvo"  15  tome,  itrau-
kiant taip pat straipsnius tu dalyviu, kuriems neteko konferencijoje perskaityti savo
prane§imu. Pirmoji tokio masto Lenkijos ir Lietuvos istoriku bendra konferencija
teikia papildomos vilties, kad Sis tomas bus i5leistas grei6iau negu ankstesnysis, ku-
rio reikejo laukti i§tisus 5 metus.

Darius 8 a r o n a s



KONFERENCIJA, SRIRTA LI0NGINO SEPKOS ATMINIMUI

1997 in. spalio 15-16 d. Roki5kio kra§to muziejuje vyko renginiai, skirti dymiojo
tautodailininko  Liongino Sepkos  (1907-1985)  95-osioms gimimo  metin6ms  pami-
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neti. Prane§imus skaite: S. D a u n y s v-„Liongino Sepkos keriniu kelias i muzieju",
dr. A. P o 6 i u 1 p a i t e  -„Lionginas Sepka ir liaudies meno tradicijos", T. S a k a -

rl

lauskas   -,,Trys  Sepkos  prisikelimai",  dr.  G.  Jankevi5itite   -,,Liongino
Y

Sepkos refleksijos §iuolaikineje profesionaliojoje daileje", habil. dr. V. R i in k u s  -
„Megeju dail6 kaip §iuolaikinio liaudies meno sud6tine dalis".

Kalb6jo Roki§kio rajono meras V. Masiulis, kultdros skyriaus ved6jas P. Blaze-
vi6ius, muziejaus direktore M. Mieliauskien6, dailininkai V. Valius ir G. Puodziu-
kaityt6. Atsiminimais pasidalijo L.  Sepkos Zmona D.  Digrien6,  Pand6lio klebonas
8. Balai§a. Muziejuje veike IV respublikine medzio drozeju darbu paroda-konkur-

rl

sas L. Sepkos atminimui. Joje savo kdriniu kolekcijas eksponavo 28 droz6jai. Lau-
reatu  i§rinktas  A.  Sergalis,  prizus  gavo  dar  a§tuoni  meistrai.  I§leistas  bukletas

rz

„Lionginas Sepka 1907-1985`` ir parodos katalogas.

Vytenis R i in k u s

TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS SANKT PETERBURGE

1997 in. spalio 20-24 d. Sankt Peterburge vyko antrasis tarptautinis simpoziu-
mas  „tJkiniaiAlultdriniai  tipai  ir  etninis  mentalitetas",  skirtas  Cirkum  Baltijos  ir
gretimiems regionams.

Simpoziuma suorganizavo Rusijos mokslu akademijos Petro Didziojo antropo-
logijos  ir  etnografijos  muziejus  (Kunstkamera)  kartu  su  Valstybiniu  ermitazu  ir
SPVU archeologijos katedra.

Be sve6iu i5 Vokietijos (Liubeko) ir Austrijos (Vienos), dalyvavo Estijos nacio-
nalinio muziejaus (Tartu) direktorius bei dvi vie§nios i§ Lietuvos istorijos instituto:
dr. L. Kazlauskiene ir dr. R. Guzevi6itite. RIti dalyviai buvo i5 Rusijos Federacijos.

Simpoziume  buvo  perskaityta  40  prane§imu.  Darbas vyko  dviejose  sekcijose:
„Materialine kulttira kaip sisteminiv praeities permainu indikatorius" ir ,,Etni5ku-
mas  ir  etninis  mentalitetas".  Pastarojoje  sekcijoje  buvo  perskaityti  dr.  L.  Ka z -
I a u s k i e n 6 s   prane5imas  „Nelegalios  Zvejybos  tyrinejimo  problemos  ir  patirtis
Lietuvoje" bei dr. R. G u z e v i 6 i ti t 6 s  prane§imas (su skaidremis) „Tarptautiniu
kultdriniu procesu poveikis Lietuvos bajoru kostiumui XVI-XVII a."  Prane§imus
buvo pazadeta i§spausdinti Kunstkameros testiniame leidinyje.

Rnta G u z e v i 6 i a t e
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
PENKERIU METU RETROSPEKTYVOJE

1997  in.  spalio  22  d.  Lietuvos  istorijos  instituto  Naujausiu.u  laiku  istorijos
skyrius surenge konferencija, skirta dabar veikian6ios Konstitucijos 5-iu bei 1922 in.
rugpjti6io  1  d. priimtos Lietuvos Valstyb6s Konstitucijos 75-iu metu sukaktims pa-
mineti. Ja izangos Zodziu pradejo Lietuvos istorijos instituto direktorius prof. habil.
dr. A. Tyla.

Konferencijos pirmajame posedyje „Lietuvos Respublikos konstitucinis pama-
tas:  teisiniai, politiniai aspektai" prane§imus perskait6:  akademikas Antanas a u -
r a 6 a s  ,,Valstybes suvereniteto konstitucines i§takos", Seimo nariai Vytenis Povi-
las  A n d r i u k a i t i s   ,,Konstitucine  kolizija Auk§6iausiojoje  Taryboje",  Romual-
das  Ozol as   „1992  in.  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos  prielaidos",  Saulius
P e 6 e I i a n a s  ,,Konstitucin6s nuostatos ir prioritetai retrospektyvoje",  Rimantas
S in e t o n a  ,,Prezidento galiu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje klausimu", Vil-
niaus  universiteto  Politikos  ir  tarptautiniu  santykiu  instituto  doktorantas  Darius
A i d u k a s  „Kai kurie  1992 in. Lietuvos Respublikos Konstitucijos interpretacijos
aspektai«.

Prelegentai apibtidino atsiktirusios Lietuvos valstybes konstitucinio proceso po-
btidi, politiniu j6gu prie§prie§a Konstitucijos rengimo laikotarpiu, pateik6 savita kai
kuriu jos nuostatu vertinima, paminejo to meto politikos neskelbtu faktu, nezinomu
detaliu.

Kitame posedyje ,,Lietuvos konstitucines raidos istoriniai aspektai" prane5imus
padar6 istorikai doc. dr. Algirdas J a k u b 6 i o n i s  ,,Nuo 1918 in. Laikinosios Kon-
stitucijos  iki  1922  in.  Lietuvos  Valstyb6s  Konstitucijos",  dr.  Danute  Blazyt6
„Krik§6ioni§kosios  demokratijos vertyb6s  1922  in.  Konstitucijoje",  prof.  habil.  dr.
Vanda   Ka§auskie n6    „Socialdemokratijos   opozicija   LKDP   konstitucinems
nuostatoms  Steigiamajame  Seime,  dr.  AIgimantas  Kasparavi6ius  „1922  in.
Konstitucijos ivaizdis ir parlamentarizmo likimas Lietuvoje", dr. ¢eslovas a a u Z a

1990-1992 in. politinio konstitucinio proceso Lietuvoje ypatyb6s".
Po posedziu buvo atsakyta i prelegentams pateiktus klausimus, vyko diskusijos.
Naujaus;uju  laiky  istorijos  skyriaus  moksliniai  darbuotojai  V.  Ka§auskien6,

D. Bladyte, C. Bauza, i§§ifrave konferencijos garso ira§a, suderine ji su prane5ejais,
suredagave teksta, pareng6 atskira leidini. I ji id6ti priedai:  1992 in. Lietuvos Kon-
stitucijos oficialaus pamin6jimo Valstyb6s institucijose tekstai, 1922 in. Steigiamojo
Seimo ir 1992 in. Auk56iausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo atitinkamu posedziu
stenogramu fragmentai, trumpa konstitucines raidos 1918-1996 in. kronika.

Danute 8 I a Z y t e
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ANTROJI KONFERENCIJA: „SENTIKIAI LIETUVOJE:
1997 METU EKSPEDICIJOS MEDZIAGA IR TYRINEJIMAI"

Vilniaus universiteto kompleksin6 Lietuvos sentikiu tyrimo grupe 1997 in. gruodzio
3 d. Istorijos fakultete suorganizavo moksline konferencija 1997 in. Iiepos men. ivykusios
ekspedicijos rezultatams apibendrinti. Duomenys ekspedicijos metu buvo renkami Bir-
Zu, Panevezio, Kupi§kio, AnyRE6iu, Ukmerges, Jonavos, Kauno ir Kai§iadoriu rajonuo-
se. Tyrime dalyvavo Vilniaus universiteto destytojai ir studentai, Vilniaus pedagoginio
universiteto prof. J. Novikovas bei Muzikos akademijos studentai.

Pirmasis prane§ima skaite kompleksin6s grupes vadovas dr. V. a i u b r i n s k a s
tema „Sentikiu etnografinio tyrin6jimo patirtis ir perspektyvos:  1997 in. ekspedicija
Vidurio  Lietuvoje`v`.  Vilniaus  universiteto  Slavu  filologijos  d6stytojai  N. M o r o -
z o v a  ir prof. V. C e k in o n a s  skait6 prane§ima tema „Lietuvos sentikiu tarmes for-
mavimosi problemos". Ju prane5imas pagristas ne tik 1997 in. surinkta medziaga, bet
ir 1996 in. ekspedicijos i Salaka metu surinkta medziaga. Prof. V. Cekmonas nustate,
kad Jonavos rajono sentikiu dialektas nesiskiria nuo gretimu rajonu sentikiu dialekto.

Prof. J. N o v i k o v a s  jau keleta de§imtme6iu tyrineja Lietuvos sentikiu folklo-
ra, tod6l jo prane§imas ,,Burtinink`\ imas Lietuvos sentikiu folklore" buvo i§samus.

V.  8 a r a n o v s k i o   prane§imas  -  „Zarasu  sentikiu  bendruomen6s  istorija".
Zarasu mieste XIX ir XX a. buvo viena didziausiu Lietuvos sentikiu bendruome-
niu. Prane5ejas taip pat kalbejo apie Latvijos sentikiu veikeja I. Zavoloka.

Po  pertraukos  prane§ima  padare viesnia  i5  Lenkijos  dr.  Z.  J a r o s z e w i c z-
Pi e r e s 1 a w c e w  -  „Sentikiu  knygos  Vilniaus  biblioteku  rinkiniuose".  Daktare
ra§o darba apie bizanti§ku ir lotyni§ku tradiciju bruozus sentikiu knygose.

Doktoranto G. P o t o 5 e n k o s  prane§imas „Pirmieji sentikiai Lietuvoje 1679-
1710  in."  aprepe  laikotarpi  nuo  pirmviu  sentikiu  at6jimo  i  Lietuva  iki  pirmosios
sentikiu cerkv6s pastatymo 1710 in.

D.  Cholopovo   prane§imas  „Lietuvos  sentikiu  krik§tynos"  ap6me  ne  tik
krik§tynas, bet ir vaiko gimima, vaugima ir su tuo susijusius papro6ius.

Muzikos akademijos stud. Z. L e b e d e v a  skaite prane5ima ,,Sentikiu choras
Kvedari§kese". Autore pagiedojo keleta giesmiu, be to, pristat6 Lietuvos Valstyb6s
himno rusi§ko varianto ira§a, atlikta Lietuvos sentikiu.

Dviejose ekspedicijose, skirtose Lietuvos sentikiams tyrin6ti, dalyvav?s fotografas
A. P e t r a § i ti n a s  skaite prane§ima „Sentikiu kulttiros fotofiksavimo ypatybes".

Stud. L. G u in u I i a u s k a i t 6 s  prane§imo tema - „1§ sentikiu baz.ny6ios Lie-
tuvoje istorijos  1939-1944 in."  Ji papasakojo  apie sud6tinga  situacija Antrojo  pa-
saulinio karo metais.

Stud. R. J e 1 e n s k y t e  skait6 prane§ima „Glikerijos Kovalenkinos folklorinis
repertuaras``.

Muzikos akademijos stud. N. 8 o I S a k o v a  parenge prane§ima „Lietuvos sen-
tikiu baznytinis giedojimas: teorija ir praktika".
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Stud. V. L u k o v s k o s  prane§imas ,,Lietuvos sentikiu vestuviu papro6iai" r6-
mesi  1997 in.  surinkta medziaga ir P.  Blazevi6iaus knygos  „Roki§kio krasto senti-
kiai" duomenimis.

Apie  Baltarusijos  sentikiu  kulttira  ir  buiti  prane§ima  padare  mokslininkas
V. M i c h a i 1 o v a s .  Jis pla6iai i5deste Baltarusijos  sentikiu apeigas ir papro6ius,
kalb6jo apie Baltarusijos Vydziu sentikiu bendruomene.

Po prane§imu valanda laiko buvo skirta diskusijoms.  Ju metu buvo parodytas
Z. Jaroszewicz filmas „Lenkijos sentikiu kaimo buitis". Filme pasakojama apie Vai-
novo vienuolyna ir sentikiu kaimo Gabowy Grondy buiti. Diskusiju metu buvo ap-
tartas  1998 in.  sentikiams skirtos ekspedicijos i vakaru ir pietu Lietuva planas bei
1945-1993 in. tyrinejimo aktualumas.

Konferencijos metu veik6 A. Petra5idno spalvotu ir vienspalviu nuotrauku pa-
roda. Pagrindin6s ju temos: bazny6ios, buitis, darbas su pateikejais.

Dmitrijus C h o I o p o v a s

KONFERENCIJA ,,LIETOvOS MIESTAI IR MIESTELIAI
ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS"

1997 in. gruodzio 11-12 d. Lietuvos istorijos institute vyko mokslin6 konferenci-
ja,  skirta Lietuvos miestu  ir miesteliu problematikai  tyrineti.  Rengini suorganizavo
Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius ir Lietuvos archeologijos draugija.

Konferencija  labai  susidom6jo  ivairiu  sri6iu  specialistai.  Dalyvavo  sve6iai  i5
daugelio Lietuvos muzieju ir kitu istaigu. Renginiui demesi parod6 ir Anyk§6iu bei
Alytaus miestu savivaldyb6s.

Renginio atidarymo metu izangini Zodi pasakes Istorijos instituto Archeologi-
jos skyriaus ved6jas dr. Gintautas Z a b i e I a  padym6jo, kad konferencija suorgani-V

zuota remiant Valerijos Cepulytes fondui.
Konferencijoje  buvo  perskaityta  14  prane5imu.  Gediminas  V a i t k e v i 6 i u s

(LII) prane§ime ,,Archeologiniu tyrimu metodikos problematika" aptar6 naujas ke-
ramikos tyrinejimu kryptis.

Dr. Eugenijus S v e t i k a s  (IJI) visuomen? supazindino su Europos viduramziu ir
naujuju amziu ra§ymo priemonemis bei pristate §ia mediiaga, aptikta Alytaus kapinyne.

Algirdas Z a I n i e r i u s  (Paminklu restauravimo-projektavimo in-tas) prane5i-
me  ,,Kauno pilies pastatymo ir miesto iktirimo XIV a.  problemos"  aptar6 Kauno
apylinkiu praeiti ir ju archeologijos paminklus, padym6jo, kad Kauno pilis pastatyta
tu§6ioje vietoje -toliau nuo gamybiniu ir ekonominiu centru.
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Aleksandras  V a § k e I i s   (Paminklu  restauravimo-projektavimo  in-tas)prane-
§ime ,,Kauno miesto atsiradimo salygos, raida ir pl6tra XV-XVII amziais" apibddi-
no miesto pirmini i5destyma ir i§planavima.

Dr.  Gintautas  Z a b i e I a   (LII)  prane§ime  „Anyk§6iu miesto  kilm6  ir  raida",
remdamasis  tick istoriniu  §altiniu  duomenimis,  tick archeologiniu  tyrimu  rezulta-
tais, lokalizavo Anyk§6iu senamies6io vieta ir miesto augimo kryptis.

Algirdas J u k n e v i 6 i u s  (Kedainiu miesto muziejus) prane§ime ,,Seniausios K6-
dainiu turgavietes raida" aptare §ios vienos i§ svarbiausiu to meto miesto dalies raida.

Giedrius A I e I i a n a s  skaitytame prane§ime „Vilkijos miesto susiformavimas
ir raida" aptare §io panemunes miestelio atsiradimo salygas ir tolesni augima, ak-
centuodamas gamtiniu salygu itaka tolesniam miestelio augimui.

Daiva L u c h t a n i e n e  (Paminklu restauravimo in-tas) prane§ime „Cerpiu ti-
pologijos ir chronologijos problemos``, remdamasi Vilniaus senamies6io archeologi-
ne medziaga bei publikuotais archeologijos §altiniais, tipologizavo 6erpes bei nusta-
te ju chronologija.

Dainius  8 a 16 i ti n a s   (Paminklu  restauravimo-projektavimo  in-tas)  prane§i-
me „Keramikos degimo krosnys, ju tipai Kauno senamiestyje XV-XVI a." aptar6
ju konstrukcijas.

Valdas  V a i n i 1 a i t i s   (Paminklu  restauravimo  in-tas)  prane§ime  „Mediniai
sanitariniai ir hidrotechniniai irenginiai XVI-XVII a. reprezentaciniu rdmu terito-
rijoje" supazindino su atrastu irenginiu sistema bei ju tyrimu rezultatais.

Linas Kv i z i k e v i 6 i u s   (LII) prane§ime  „Vilniaus miesto prekybiniai ry§iai
XVI-XVII  a.  remiantis sfragistiniais radiniais"  pateike Vilniuje aptiktus §vininius
antspaudus, aptare ju kiln?.

Eduardas R e in e c a s  (Lietuvos nacionalinis muziejus) prane§ime ,,Skai6iavi-
mo Zetonu radiniai Vilniuje" glaustai aptar6 §iu radiniu paskirti bei pristate §iuos
radinius, nurodydamas ju priklausomybe.

Linas G i r I e v i 6 i u s  (Vilniaus universitetas) prane§ime ,,Importas Kernav6je
XIII-XIV a.: prekyba ar politika" visuomene supazindino su tyrimu metu aptiktais
radiniais, nurode ju kilme ir galimas §iu radiniu atsiradimo aplinkybes.

Saulius S a r c e v i 6 i u s  (Paminklu restauravimo in-tas) kartu su Vilniaus rajo-
no  policijos  komisariato  kriminalistiniu  ekspertiziu  poskyrio  darbuotojais  Roku
S u b a 6 i u in i  ir Artnru 8 1 o Z e  skaite prane§ima ,,Trasologinio ir daktiloskopi-
nio metodu taikymas Vilniaus keramikoje". Jame aptare §iu metodu pritaikymo ga-
limybes archeologijoje.

Diskusijose idomiu ir naudingu pastabu parei§ke istorikas dr. Z. RIaupa, arche-
ologai dr. J. Genys, dr. V. Zulkus bei kiti dalyviai.

Konferencijos medziaga bus  i§leista  atskiru  leidiniu.  RIta konferencija,  skirta
viduramziu archeologijai, numatoma surengti po 2 metu.

Linas K v i z i k e v i 6 i u s
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E k s p e d i c ij o s

ARCHEOLOGINIU PAMINELU TYRINEJIMAI LIETUVOJE 1997 METAIS

1997 in. archeologijos paminklus tyrin6jo 19 istaigu: Lietuvos istorijos institutas
(toliau - LII), Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (VU), Vilniaus pedago-
ginio  universiteto   Baltu  proistor6s  katedra   (VPU),   Kulttiros   paveldo   centras
(KPC), Kulttlros vertybiu apsaugos departamentas (KVAD), UAB Paminklu restau-
ravimo institutas (PRI), Paminklu restauravimo ir prdjektavimo institutas (PRPI), Pi-
liu tyrimo centras  „Lietuvos pilys"  (PTC LP),  Vakaru Lietuvos ir Prdsijos istorijos
centras (VLPIC), Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM), Mazosios Lietuvos istorijos
muziejus  (MLIM),  Siauliu  ,,Au§ros"  muziejus  (SAM),  Kretingos  muziejus  (KM),
Sven6ioniu Nal5ios muziejus (NM), Tel§iu ,,Alkos" muziejus (TAM), Traky muziejus
(TM),  Birzu  kra5totyros  muziejus  ,,Sela"  (BKM),  Panevezio  kra§totyros  muziejus
(PKM), Utenos kra§totyros muziejus (UKM) ir pavieniai asmenys archeologai.

Archeologai  tyrinejo  daugiau  kaip  140 vietu.  Tirta bei  Zvalgyta  19  akmens  ir
Zalvario amziaus paminklu  (i5tirta  1288,5  m2),  17  atviro  tipo gelezies  amziaus gy-
venvie6iu (i§tirta 1480 m2), 7 piliakalniai (i§tirta 735 m2), 16 piliakalniu pap6d6s gy-
venvie6iu   (i§tirta  447  m2),   15   gelezies  amziaus  pilkapynu   (i§tirti  25   pilkapiai,
35 Zmoniu kapai) ir 29 plok§tiniai kapinynai (i5tirta 3192 m2,158 Zmoniu ir 32 Zirgu

Zap:£i);stLu3bve£LqumrL?eTtzeLiius:enr¥taopr££¥oj:5t(££r5tt:rt9a6;6F52;8:Li2;,azujiL£:y(r;£§nt:rttaa£;775aL:y2t):

V,

3 bazny6iu (i§tirta 70 m2) ir 1 vienuolyno teritorijoje (i§tirta 8 m2).
Be  to,  tyrinetos  3  dvarvietes  (i5tirta  235  m2),  2  mitologines  vietos  (i§tirta

45 m2), kaimaviete (i5tirta 48 m2), senoves gamybos vieta (i§tirta 30 m2), mti5io lau-

ia2S),(Lf:irtteaL£:4:z:r2o)'d]::i°asra(:§£tTrYiet8ei££;i::as::e:g2t);sse7n°;V:]Sg::£o°sLVofset:k§L;i:i:::£j::
projektuojamu trasu, keliu, karjeru, kitose vietose.

1. Akmens, Zalvario amziu gyvenvietes ir kapai

1. 8 a I u o § a s, Utenos r., Tauragnu senitin. E. Vijeikis ezero saloje i§tyre 2 m2
plota. Rastas 40-50 cm storio gyvenviet6s kulttirinis sluoksnis. Gyvenviete datuoja-
ma velyvuoju neolitu, I ttikstantme6io pradzia ir I tnkstantme6io pabaiga.

2. G I ti k a s, Varenos r. LNM (vad. V. Juodagalvis) 10-ojoje gyvenvieteje i§ty-
re 110 m2 plota. Rastas 20-30 cm storio kulttirinis sluoksnis su ankstyvojo mezolito,
viduriniojo ir velyvojo neolito titnaginiais radiniais ir keramika.
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3.  K a  b  e  I  i  a  i,  Varenos  r.,  Marcinkoniu  senitin.  VU  (vad.  T.  Ostrauskas)
2-ojoje gyvenviet6je i§tyre  126 m2, aptikti velyvojo paleolito, ankstyvojo ir v6lyvojo
mezolito atskiri kultnriniai sluoksniai su radiniais.

4.  K a  r a v  i  § k e  s,  Var6nos  r.,  Kaniavos  senidn.  VU  (vad.  T.  Ostrauskas)
6-ojoje  gyvenviet6je  i5tyr6  130  m2.  Aptikta  ir  i§tirta  velyvojo  neolito  pabaigos  -
ankstyvo Zalvario amziaus Nemuno kulttiros gyvenviete. Pradeta tyrin6ti ankstyvojo
neolito Dubi6iu tipo gyvenviet6 su titnago skaldykla.  Surinkti pavieniai ankstyvojo
mezolito Kundos kultdros titnago radiniai.

5. K a t r a, Var6nos r., Kaniavos senitin. VU (vad. T. Ostrauskas)  1-ojoje Kat-
ros  I§taku  gyvenvieteje  i5tyre  37  m2,  aptiktas  velyvojo  paleolito  Svidru  kultdros,
ankstyvojo neolito Dubi6iu tipo ir ankstyvojo Zalvario amziaus gyvenvietes su titna-
go ir keramikos radiniais.

6. K r e t u o n a s, Sven6ioniu r., Sven6ioneliu senidn. KPC (vad. A. Girinin-
kas)  1-ojoje gyvenvieteje i§tyre 40 m2 plota.  Rastas  1  in storio kulttirinis sluoksnis
su keramikos §ukemis, titnago dirbiniais, datuojamais ankstyvuoju neolitu - anksty-
vuoju Zalvario amziaus laikotarpiu.

7. M a r g i o n y s, Var6nos r., Marcinkoniu senitin. VU (vad. T.  Ostrauskas)
i§tyre  60 m2.  Aptiktas velyvojo  paleolito  titnago  kasyklu,  dirbtuviu  ir gyvenvie6iu
kompleksas, taip pat mezolito ir neolito gyvenvie6iu pedsaku.

8.  P  a  s  i  e  n  i  a  i,  Vilniaus  r.,  Buivydi5kiu  senidn.  KPC  (vad.  E.  Satavi6ius)
1-ojoje gyvenviet6je i5tyr6 24 m2 plota. Rastas iki 40 cm storio kultdrinis sluoksnis,
aptikta per 510 titnaginiu ir kvarcitiniu-smiltaininiu radiniu. Gyvenviete datuojama
ankstyvuoju mezolitu. Be to, rasta keramikos ir pavieniu titnaginiu radiniu, datuo-
jamu Zalvario-gelezies amziais.

9.  R e k u 6 i a i, Sven6ioniu r., Sven6ioneliu senitin.  KPC (vad.  E.  Satavi6ius)
1-ojoje gyvenvieteje  istyre  36 m2 plota.  Kultdrinis  sluoksnis .sunaikintas,  rasta  per
120 titnaginiu radiniu,  datuojamu velyvuoju paleolitu-ankstyvuoju mezolitu ir pri-
skiriamu Arensburgo, Svidru bei ankstyvajai Kundos kultnrai.

10.  S  u  d  o  t  a,  Sven6ioniu  r.,  Sven6ion6liu  seninn.  KPC  (vad.  E.  Satavi6ius)
2-ojoje akmens amziaus gyvenvieteje, senoves gyvenvieteje ir 4-ojo pilkapyno teri-
torijoje i§tyre 290 m2 plota. Rastas iki 60-80 cm storio akmens amziaus gyvenvietes
kultdrinis sluoksnis, per  1540 titnaginiu ir akmeniniu radiniu,  keramikos,  degintu
kauliuku, datuojamu velyvuoju paleolitu, viduriniuoju mezolitu bei neolito antrar.a
puse  ir priskiriamu Svidru,  Kundos,  Narvos kultdroms.  Vir§  akmens  amziaus  gy-
venvietes  sluoksnio  i§tirta  dalis V a.  pilkapio,  apjuosto  akmenu vainiku.  Aptiktas
suardytas degintinis kapas su ikap6mis (susilydziusiu geleziniu, Zalvariniu, sidabri-
niu ir auksiniu dirbiniu liekanomis, auksin6s antkakl6s fragmentais bei siauraa§me-
niu pentiniu kirviu  su  ataug6lemis).Vir§  pilkapio  susiklos6iusiame  senoves gyven-
vietes kulttiriniame sluoksnyje aptikta keliasde§imt puodu §ukiu, degto molio gaba-
lu i§ XVI-XIX a.
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11. 5 a i p i a i, RIaipedos r. LNM (vad. G. Grizas) i§tyr6 31 m2 plota. Aptiktos 2
neolitines radimvietes be kultdrinio sluoksnio, taip pat XVII-XVIII a. kaimaviet6.

12. S v e n t o j i, Palangos in. LII, LNM ir Bergeno universiteto Archeologijos
institutas (vad. V. Juodagalvis) 4-ojoje gyvenvieteje i§tyr6 16 m2 plota. Rastas dvie-
ju horizontu kulttirinis sluoksnis: viduriniojo neolito  (Narvos kulttiros)  ir v6lyvojo
neolito (Virvelines keramikos kultdros).

13. S v e n t o j i, Palangos in. LII, LNM ir Bergeno universiteto Archeologijos
institutas (vad. V. Juodagalvis) 6-ojoje gyvenvieteje i§tyre 21 m2 plota. Rasta viduri-
niojo neolito Narvos kultdros mediniu radiniu, keramikos.

14. T u r I o j i § k 6, Marijampoles r., Kalvarijos senidn. VU (vad. A. Merkevi-
6ius)  i§tyr6 52,5  m2  plota.  Aptiktos  gyvenvietes  su  gerai  durp6se  i51ikusiu  pastatu
liekanomis,  titnaginiais,  mediniais  dirbiniais,  keramika,  gyvuliu,  pauk§6iu  ir  Zuvu
kaulais, rie5utais. Jos datuojamos senuoju Zalvario amziumi.

15. V a r 6 n 6, Varenos r. ir senidn. VU (vad. T.  Ostrauskas) 2-ojoje Var6n6s
up6s gyvenvieteje i§tyr6 148 m2, aptiktos velyvojo paleolito Svidru ir Arensburgo ti-
po, velyvojo mezolito Janislavicu, ankstyvojo neolito Dubi6iu tipo, Brdksniuotosios
keramikos kultdros gyvenviet6s. 15tirti 3 velyvojo mezolito pusiau Zemines tipo pas-
tatai ir I ttikst. pr. Kr. stulpin6s konstrukcijos pastatu dalys.

16. Z a p s e, Lazdiju r. LNM (vad. G. Grizas) 5-ojoje gyvenvieteje i§tyre 69 m2
plota.  Rastas 30 cm storio neolitines gyvenviet6s kultnrinis sluoksnis su keramika,
titnaginiais dirbiniais.

17. Z a p s 6, Iuazdiju r. LNM (vad. V. Juodagalvis)  1-ojoje gyvenviet6je i§tyre
32 m2 plota. Rastas 10-20 cm storio kultdrinis sluoksnis su velyvojo neolito-Zalva-
rio amziaus titnaginiais dirbiniais ir keramika.

18. i e i in e n i s, Sven6ioniu r., Sven6ion6liu senidn. KPC (vad. A. Girininkas)
1-ojoje gyvenviet6je i§tyre 64 m2 plota.  Rastas  1-1,1  in storio velyvojo mezolito  ir
viduriniojo neolito kultdrinis sluoksnis su keramika, titnaginiais dirbiniais.

19. Z v a i n i a i, Kretingos r., Salantu senitin. VU (vad. A. Merkevi6ius) Zvai-
niu pilkapyne i§tyre puss pilkapio Nr.1. Nustatyta, kad pilkapi juosia du 10 ir 5  in
skersmens akmenu vainikai. Tarp ju nedideliame 2,3x2,6 in skersmens akmenu vai-
nike aptiktuose trijuose akmenu vainikeliuose rasta po  1  degintini Zmogaus kapa.
Kapas Nr. 4 rastas tarp akmenu ne vainikelyje. Pilkapis datuojamas v6lyvuoju Zal-
vario amziumi.

2. Gelezies amziaus piliakalniai ir gyvenvietes

1. A u k § t i e j i  S a n 6 i a i, Kauno in. Kauno PRPI (vad. A. Zalnierius) Zval-
ge piliakalnio pap6d6s teritorija. Senoves gyvenvietes liekanu nerasta.
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2. 8 r a Z u o I e, Traku r. LII (vad. L. Kvizikevi6ius) piliakalnio papedeje, pa-
minklines lentos vietoje, i5tyre 2 m2 plota. Archeologiniu radiniu nerasta.

3. 8 u b i a i, Siauliu r. SAM (vad. 8. Salatkiene) §iauriniame piliakalnio paps-
des  gyvenviet6s  pakra§tyje,  projektuojamo  drenazo  rinktuvo vietoje,  i5tyre  37  m2
plota, rado puodu §ukiu, molio tinko gabalu, gyvuliu kaulu. Kulttirinis sluoksnis uZ-
fiksuotas dar 50 m2 plote.

4. C 6 d a s a i, Roki§kio r. KPC (vad. E. Ivanauskas) senov6s gyvenviet6je isty-
r6 8 m2 plota. Rastas 30-65 cm storio kulttirinis sluoksnis su XII-XIII a. keramika,
molio tinku, gelezies gargaz6mis.

5. D a u g I a u k i s, Taurag6s r. VPU (vad. A. Malonaitis) 5iaurineje alkvietes
dalyje i§tyre 232 m2 plota, rado 520 vnt. Iipdytos grubl6tos, kruopetos bei lygiu pa-
vir5iumi keramikos §ukiu,  13  lauzavie6iu,  18  stulpavie6iu,  neaiskios  chronologijos
pamatu fragmentu.

6. D i in g a i I i a i, Kelmes r. KPC (vad. J. Bal6itinas) sp6jamoje senoves gy-
venviet6je i§tyre 26 m2 plota. Rastos XVII-XVIII a. kaimavietes kulttlrinio sluoks-
nio liekanos.

7. E i g u I i a i, Kauno in. Kauno PRPI (vad. A. Zalnierius) Zvalg6 piliakalnio
papedes teritorija. Rastas 30 cm storio gyvenvietes kulttirinis sluoksnis.

8. G r e b I i a u 6 i z n a, Sirvintu r. KPC (vad. J. Bal6itinas) sp6jamame pilia-
kalnyje i§tyre 35 m2 plota. Rasta keletas atsitiktiniu XVII a. 11 puses radiniu: kryze-
1is, gargaze, geleziniu dirbiniu.

9.  G u d Z i o n i a i, Jonavos r., Silu seninn.  LII  (vad.  R. Jarockis) piliakalnio
papedeje i§tyre 43 m2 plota. Archeologiniu radiniu nerasta.

10. K a 6 a i 6 i a i, Kretingos r. KVAD (vad. R. RTaujalis) piliakalnio aik§teleje
i§tyre 31  m2 plota.  Rastas  apie 35  cm storio kultdrinis sluoksnis su gausiais  deg6-
siais ir angliukais, keliomis lipdytos keramikos lygiu pavir§iumi §uk6mis, kurios da-
tuojamos I ttikstantme6io pabaiga -11 tdkstantme6io pradzia.

11. K e r n a v 6, Sirvintu r. VU (vad. A. Luchtanas) Pajautos sl6nyje, J. Ricke-
vi6iaus sodybos teritorijoje, i§tyr6 996 m2 plota. Aptiktas mezolito, neolito, Zalvario,
senojo gelezies amziaus ir RTII-XIV a. kulttirinis sluoksnis su ivairiais radiniais (tarp
ju 161-162 in. sidabrinis Marko Aurelijaus denaras bei I tipo lietuvi§ka moneta).

Gyvenvie6iu teritorijoje esan6iame ankstyvojo gelezies amziaus kapinyne aptik-
ti 2 degintiniai kapai be ikapiu.

12. L i e p o r i a i, Siauliu in. SAM (vad. 8. Salatkiene) 1-ojoje gyvenviet6je i§-
tyre 40 m2 plota. Aptiktas 3,2 in gylio Sulinys su medine konstrukcija. Rasta kerami-
kos grubl6tu ir lygiu pavir§iumi §ukiu, gargaziu, degto molio gabalu, gyvuliu kaulu.
I§tirtos 2 rudnes -gelezies lydymo krosneliu liekanos.

13. L u p o n i a i, Siauliu r., Kuziu senitin. LII (vad. R. Jarockis) piliakalnio pa-
p6d6je i§tyre 21 m2 plota. Aptiktas iki 50 cm storio X-XIII a. kultarinis sluoksnis su
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gausiais  degesiais,  molio  tinko  gabaliukais,  ankstyvata  Ziesta  keramika,  itveriamu
ietigaliu, kalkakmenio verpstuko dalimi. Be to, rastos kelios ankstyvesn6s - lipdytos
keramikos grubletu pavir§iumi §ukes.

14. M a r v e 1 6, Kauno in. Kauno PRPI (vad. A. Zalnierius) ivalg6 piliakalnio
paped6s teritorija. Senoves gyvenvietes liekanu nerasta.

15. M e r k i n e, Var6nos r. LII (vad. J. Stankus) piliakalnio apsaugin6s zonos
teritorijoje  i§tyr6  19  m2  plota.  Aptiktas  15-20  cm  storio  XIII-XV  a.  kultdrinis
sluoksnis su Ziestos keramikos §ukemis.

16. M o § a, Traku r., Auk§tadvario senitin. PTC LP (vad. E. Remecas) senov6s

gyvenvieteje  i5tyre  88  m2.  Nustatyta,  kad  I  ttikstantme6io  gyvenviet6  yra  8x20  in
plote. Tyrimu metu surinkta 688 vnt. Iipdytos keramikos fragmentu.

17. P a d a i g a i, Jonavos r., Upninku senitin. LII (vad. L. Kvizikevi6ius) speja-
moje gyvenvieteje i§tyre 7 m2 plota. Archeologiniu radiniu nerasta.

18. P a j i e s y s, Kauno in. Kauno PRPI (vad. A. Zalnierius) ivalge piliakalnio
papedes teritorija, rado 90 cm storio kulttirini sluoksni su XV-XVII a. keramika.

19. P a in i § k i a i, Pasvalio r. ir senitin. KPC (vad. P. Tebel5kis) gyvenviet6je
i§tyr6 24 m2, rado suardyta  15-30 cm storio kulttirini sluoksni su keramikos 5uk6-
mis. Gyvenviet6 datuojama I tdkstantme6io viduriu -antrar.a puse.

20. P a § v e n t u p y s, Prienu r. Kauno PPRI (vad. A. Zalnierius) projektuoja-
mo  melioracijos  griovio vietoje  prie  antrojo  piliakalnio  i§tyr6  24  m2 plota.  Rasta
I tdkstantme6io gyvenviet6, XV-XVII a. sodybviet6.

21. P a u n k s n i a i, Roki§kio r. KPC (vad. A. Strazdas) spejamoje senoves gy-
venvieteje i§tyre 20 m2 plota. Rastas XVII-XVIII a. kaimavietes kulttirinis sluoksnis.

22. P e I e k o n y s, Prienu r. KPC (vad. E. Ivanauskas) senoves gyvenvieteje i§-
tyre  11  m2 plota.  Rastas iki 80 cm storio kulttirinis sluoksnis su  lipdyta keramika
grubletu pavir§iumi, molio tinko gabalais. Gyvenviet6 datuojama I ttikstantme6iu.

23. P r y § in a n 6 i a i, Kretingos r. MLIM (vad. R. Sprainaitis) Pry§man6iu ka-
pinyno apsaugos zonoje,  tran§eju vietoje,  aptiko suardyta, iki 70 cm storio I  ttiks-
tantme6io gyvenvietes kulttirini sluoksni su keramikos §ukemis, stulpines konstruk-
cijos pastatu liekanomis. Be to, rasta atsitiktiniu XVII-XVIII a. radiniu.

24. R u k I a, Jonavos r., Ruklos senidn. LII (vad. G. Zabiela) Tarybin6s armi-
jos suardytame piliakalnyje i§tyre aik§teles liekanas bei padar6 pylimo ir uZ jo buvu-
sio griovio pjdvi - i§ viso 74 m2. Nustatyta, kad pylimas piltas per viena karta ir ant
jo stovejo stulpines konstrukcijos pastatas, kuri galima datuoti XIV a.

25. R u s i a i, Kai§iadoriu r. KPC (vad. E. Ivanauskas) senov6s gyvenviet6je i§-
tyr6 17 m2 plota. Rastas iki 54 cm storio kulttirinis sluoksnis su lipdytos keramikos
grubletu   ir   lygiu   pavir§iumi   5ukemis.   Gyvenviete   datuojama   I   ttikstantme6io
viduriu - XV a.
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26. S a u s e r i a i, RTetingos r., Knlup6nu senitin. KM (vad. J. Kanarskas) se-
noves gyvenviet6je prie piliakalnio i§tyr6  179 m2 plota. Aptiktas i5 dalies suardytas
I tnkstantme6io I pus6s kulttirinis sluoksnis su 82 stulpaviet6mis, 4 grioviais,  1 Zidi-
niu, keramikos §ukemis, titnago nuoskalomis.

27. S p i t r 6 n a i, Utenos r. ir seniun. LII (vad. R. Jarockis) griuvan6ioje pilia-
kalnio  aik§teles  dalyje  i§tyre   113  m2  plota.   Suardyto  kultdrinio  sluoksnio  storis
25-30 cm. Aptiktos 3  stulpaviet6s, nkine duobe,  taip pat rasta akmeninio kirvio  su
skyle kotui dalis, skaldytiniu, smulkiu lipdytos keramikos briREniuotu ir lygiu pavir-
§iumi §ukiu.  Piliakalnis datuojamas ankstyvuoju gelezies amziumi - pirmaisiais  am-
Ziais po Kr.

28. § e i in y n i 5 k 6 I i a i, Anyk§6iu r. ir senitin. LII (vad. G. Zabiela) piliakal-
nio aik§teles centrineje ir vakarineje dalyje i§tyre 227 m2 f>lota, rado iki 70 cm storio
XIII-XV a. pradzios smarkiai suardyta kulttirini sluoksni su ivairiais to laikotarpio
radiniais.

I R nuo piliakalnio, Vorelio upelio de5iniajame krante,  suardyto senojo kelio
pylimo vietoje, i5kastas 40 m2 plotas, spejamu medinio tilto atramu nerasta.

29. U p y t e, Panev6Zio r. LII (vad. S. Urbanavi6iene) piliakalnio pylimo suar-
dytoje §iaurineje dalyje atliko Zvalgomuosius archeologinius tyrinejimus. Uzfiksuo-
tas pylimo pjdvis. Archeologiniu radiniu nerasta.

30.  V a i d i i ti n a i, Pasvalio  r.  KPC  (vad.  P.  Tebel§kis)  gyvenviet6je  i§tyre
24 m2, rastas suardytas 30-50 cm storio kulttlrinis sluoksnis su keramikos §uk6mis.
Gyvenviet6 datuojama I tdkstantme6io viduriu -antrar.a puse.

31. V a r n i k a i, Traku r. LII (vad. L. Kvizikevi6ius) piliakalnio papedeje, pa-
minklines lentos vietoje i§tyre 1 m2 plota. Archeologiniu radiniu nerasta.

32. V e 1 a i 6 i a i, Kretingos r., Kartenos senidn.  LII  (vad.  G.  Zabiela) baig6
tirti piliakalnio liekanas. I§tirta aiksteles pietine dalis, Cia buvusio prie§pilio bei py-
limo ir griovio liekanos - i5 viso 237 m2. Aptiktas iki 70 cm storio kultdrinis bei su-
piltinis sluoksniai su negausia I ttikstantme6io pabaigos keramika, pavieniais meta-
1iniais dirbiniais.

I 5iaur? nuo piliakalnio esan6ioje pap6d6s gyvenvieteje i§tirtas  1 m2 §urfas, ku-
riame rastas iki 60 cm storio I ttikstantme6io kultdrinis sluoksnis su §io laikotarpio
keramika.

33. V e r § v a i, Kauno in. Kauno PRPI (vad. A. Zalnierius) Zvalg6 piliakalnio
pap6d6s teritorija. Senov6s gyvenvietes liekanu nerasta.

34. V i e § k a n a i, Kauno r. KPC (vad. 8. Dakanis) piliakalnio pietiniame §lai-
te i5tyr6 18 m2. Archeologiniu radiniu nerasta.

35. V i I k i a u t i n i s, Var6nos r., Merkin6s senidn. KPC (vad. 8. Dakanis) gy-
venvieteje i§tyre  1 m2 plota.  Rasta I  ttikstantme6io 11 puses radiniu (lipdytos kera-
mikos grubletu pavir§iumi, Zalvarinis Ziedas).
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36. V y t a r t a i, Pasvalio r. KPC (vad. P. Tebelskis) gyvenviet6je istyre 14 m2,
rastas  20-80  cm  storio  kulttirinis  sluoksnis  su  keramikos  §uk6mis  ir  molio  tinko
fragmentais. Gyvenviete datuojama I tdkstantme6iu.

37.  Z a  b  i  § k e  s,  Kai5iadoriu r.  KPC (vad.  E.  Ivanauskas) gyvenvieteje i5tyre
15 m2 plota. Rastos sunaikinto kulthrinio sluoksnio liekanos su XIV-XVII a. keramika.

38. Z a g a r 6, Joni§kio r. LII (vad. R. Jarockis) Raktuv6s piliakalnio pap6d6je
i§tyre 32 m2 plota. Aptiktas suardytas iki 40 cm storio kulttirinis sluoksnis su lipdy-
tos keramikos brtik§niuotu ir grubletu pavir§iumi §ukemis,  ankstyvala fiesta kera-
mika, molio tinko gabalais, kauliniu verpstuku.

39. Z e in o j i   P a n e in u n e, Sakiu r. KPC (vad. E. Ivanauskas) senov6s gy-
venviet6je i§tyr6 15 m2 plota. Rastas 9-20 cm storio kulttirinis sluoksnis su lipdytos
keramikos grubl6tu ir lygiu pavir§iumi 5uk6mis.  Zem6s pavir5iuje atsitiktinai rasta
14 II-XV a. Zalvariniu dirbiniu (pasaginiu segiu, Marko Aurelijaus (?) moneta).

3. Gelezies amziaus pilkapynai

1. 8 a r a v y k i n 6, Vilniaus r. VU (vad. V. Simenas) 1-ojoje pilkapiu grupeje
i§tyre 1 ardoma pilkapi ir nattiralia kopa. Pilkapyje rastas akmenu vainiko apjuostas
degintinis Zmogaus kapas su ikapemis. Pilkapis datuojamas V-VI a.

2. 8 a d i 5 k e s  (V i n d z i u I i § k e s), Kaisiadoriu r. KPC (vad. E. Ivanaus-
kas) i5tyr6 viena pilkapi (36 m2 plota). Pilkapyje, apjuostame akmenu vainiku, kapu
nerasta. Bndi§kiu pilkapiai datuojami V-VIII a.

3. D a g i I i o n i a i, Jonavos r., Upninku senidn. LII (vad. J. Stankus) i§tyre 4
apardytus pilkapius su grioviais. Kapu nerasta. Pagal atsitiktinius radinius (smiltai-
nio galastuva, trinarius Zaslus) pilkapiai datuojami IX-XIII a.

4. D a r g u i i a i, Pakruojo r. KPC (vad. A. Strazdas) sunaikintu pilkapiu vie-
toje rado suardyta 11 a. kapa su 2 plok§teliniais antsmilkiniais.

5. D v y 1 i § k i s  (P a r a i s 6 i a i), Vilniaus r. VU (vad. V. Sim6nas) i§tyre vie-
na kvartalin6s linijos ardoma pilkapi. Sampile rasti 2 degintiniai kapai be ikapiu, o
pilkapio centre, jau izemyje - griautinis kapas Nr.  3 su ikap6mis.  Griautinis kapas
datuojamas V a., o degintiniai kapai -v6lesniu, grei6iausiai VI-VIII a. Iaikotarpiu.

6. K a r in a z i n a i, Vilniaus r., Dtik5tu senidn. VU (vad.  G. V6lius) i§tyr6 3
pilkapius. Aptikti 5 suardyti viduriniojo gelezies amziaus kapai.

7. P a a 1 k s n i a i, Kelmes r. VU (vad. M. Michelbertas) i§tyre senojo gelezies
amziaus pilkapi su Bi periodo pabaigos - B/Ci periodo griautiniu kapu. Salia pil-
kapiu esan6iame v6lyvojo gelezies amziaus kapinyne i5tyre 1  degintini kapa, surin-
ko daug dirbiniu i§ suardytu kapu. Be to, rasti 7 XV-XVI a. griautiniai kapai.
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8. P a p i 5 k 6 s, Sven6ioniu r. ir senidn. NM (vad. V. Sem6nas) i§tyre apardyta
pilkapi Nr. 7. Pilkapyje, apjuostame padriku akmenu vainiku, rasti 2 degintiniai ir 2
griautiniai VIII-X a. kapai su gausiomis ikapemis.

9. S k e r s a b a I i a i, Vilniaus r. VU (vad. V. Sim6nas) antroje pilkapiu grup6-
je i5tyre 5 kvartalines linijos ardomus pilkapius. Pflkapyje Nr. 1 rasti 4 kapai, Nr. 2 -
1, Nr. 3 -2, Nr. 4 - 1, Nr. 5 -3. Didzioji §iu degintiniu kapu dalis be ikapiu. Anks-
tyviausi  pilkapiai  apjuosti  akmenu vainikais  ir  duobemis, v6lesni -  tik  duobemis.
Kapai datuojami V-VIII a.

10. T u in a s o n y s, Roki§kio r., Juodupes senitin. LII (vad. A. Simni§kyte) ty-
rin6jo suardyta pilkapi ir spejama buvusio pilkapio vieta. I§tirtas 120 m2 plotas, ar-
cheologiniu radiniu nerasta.

11. U Z u b a I i a i, Alytaus r. LII (vad. E. Svetikas) buvusio krfusninio pilkapy-
no vietoje istyr6 50 m2, pilkapiu liekanu nerado.

12. V a i n e i k i a i, Roki§kio r. LII  (vad. A. Simni5kyt6) tyrin6jo  1 pilkapi ir
pilkapyno teritorija. I§tirtas 88 m2 plotas, aptikti 3 III-IV a. kapai ir 1 XIX-XX a.
(?) kapas.

13. V a i 5 t a r a i, Plunges r., Pauk§takiu senitin. KPC (vad. 8. Dakanis) sp6ja-
mame kapinyne i§tyre 18 m2 plota. Rastas pilkapis, datuojamas II-IV a.

14. V a n a g i § k i a i, Jonavos r., Upninku senitin. LII (vad. E. Butenas) i§tyr6
2  mi§ko  kvartaliniu  liniju  Zalojamus  pilkapius.  Pilkapiai  buvo  apjuosti  pailgomis
duobemis, rasta VII-X a. degintiniu kapu.

15. V i I k i a u t i n i s, Varenos r., Merkin6s senitin. KPC (vad. 8. Dakanis) pil-
kapyno teritorijoje i§tyre 26,5 m2 plota. Rasti 2 suardyti degintiniai kapai, suardytu
krtisniniu  pilkapiu  liekanu,  pavieniu  radiniu.  Pilkapynas  datuojamas viduriniuoju
gelezies amziumi.

4. Gelezies amziaus kapinynai

1. A s t r a v a s, Birzu in. BKM (vad.  R.  Songailaite) kapinyne i§tyre 102 m2,
kapu nerado. Atsitiktinai rasta pasagine sege cilindriniais galais.

2. 8 a i t a i, RIaipedos r. MLIM (vad. R. Banyte) tikines veiklos metu ardomo-
je kapinyno apsaugos zonos dalyje i§tyre 109 m2. Aptikti 7 griautiniai IV a. kapai.

3. D i r Z i a i, Pakruojo r., Zeimelio senidn. PTCLP (vad. i. Striskiene) kapiny-
ne  i§tyr6  306  m2  plota,  aptiko  50  griautiniu  kapu  su  455  radiniais,  datuojamais
V-VII, VIII-XI a.

4. D o v a i n i a i, Plunges r., Plateliu senitin. KPC (vad. 8. Dakanis) spejama-
me kapinyne, vad. Ubago kapu, i§tyr6 64 m2 plota. Kapu nerasta.
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5. D u in b I y n e (Sartu ez. sala), Roki§kio r. LNM (G. Grizas) spejamame ka-
pinyne i§tyr6 23 m2 plota. Rasta X-XII a. suardyto kapo radiniu.

Be to, aptikta neolitine I ttikstantme6io I puses gyvenviete.
6. G e n 6 a i, Kretingos r., Kurmai6iu senidn. LII (vad. J. Stankus) kapinyne i§-

tyre  195  m2  plota.  Aptikti  6  besijungiantys  akmenu  vainikai,  kuriuose  rasti  8
11-Ill a. griautiniai kapai.

7. G i I u 6 i a i, Joniskio r. KPC (vad. A. Strazdas) sp6jamame kapinyne i§tyre
8 m2. Kapu nerasta.

8. K a I n i § k i a i, Raseiniu r., Ariogalos senitin. LII (vad. V. Kazakevi6ius) ka-
pinyne i5tyre 290 m2 plota, rado 29 griautinius ir 3 degintinius V-VI a. kapus.

9. K a I o t e, Klaip6dos r. KPC (vad. L. Tamulynas) sp6jamo kapinyno vietoje
i5tyre 28 m2, archeologiniu radiniu nerasta.

10. K e p u r 6 n a i, Plunges r., Zlibinu senidn. KPC (vad. 8. Dakanis) speja-
mame kapinyne  i§tyre  15  m2 plota.  Nustatyta  neai5kaus laikotarpio  laidojimo pa-
minklo, vad. Pilale, Pilaliu, vieta.

11. K r e i v e n a i, Silut6s r. VU (vad. V. Sim6nas) sm6lio karjero ardomo ka-
pinyno pakra§tyje i5tyre 220 m2. Rasti 7 griautiniai ir 6 degintiniai Zmoniu kapai bei
keliu suardytu kapu liku6iai.  Griautiniai kapai  datuojami V-VII  a.,  degintiniai -
X-XI a. Du griautiniai kapai be ikapiu gali btiti priskirti kaimo kapeliams ir datuo-
jami   XVII-XIX   a.   Be   to,   arimo   suardytoje   kapinyno   dalyje   surinkta   apie
200 V-XII a. radiniu i§ suardytu kapu.

12. K r i e in a I a, Kauno r. KPC (vad. E. Ivanauskas) ivalge kapinyno teritori-
ja.   Zemes   pavir§iuje  surinkti   44   X-XVII   a.   dirbiniai   i§   suardytu  kapu   ir   i§
XVI-XVII a. Cia stovejusios sodybos.

13. L a u in a I e n k o s, Plunges r., Plateliu senidn. KPC (vad. 8. Dakanis) sp6-
jamame kapinyne i§tyr6 41 m2 plota. Kapu nerasta.

14. L a z d i n i n k a i, Kretingos r., Darbenu senidn. (vad. D. Butkus) kapinyne
su  besijungian6iais  akmenu vainikais  i§tyre  100 m2 plota.  Rasti  2 griautiniai  11  a.
11 puses - Ill  a.  I pus6s vyru kapai.  UZ saugomos kapinyno  teritorijos  esan6iame
ariamajame lauke surinkta III-IV a. kapams bddingu radiniu.

15. M a r v e I e, Kauno in. VU (vad. A. Astrauskas, M. Berta§ius) kapinyne i§-
tyr61100 m2. Aptikti 76 senojo, viduriniojo ir velyvojo gelezies amziaus Zmoniu bei
32 Zirgu kapai.

16. N a u j a s i s  0 b e I y n a s, Silales r. VU (vad. A. Astrauskas) kapinyne
statomo gyvenamojo namo vietoje i§tyre  160 m2. Aptikta  16 senojo, viduriniojo ir
v6lyvojo gelezies amziaus kapu.

17. N a u j a s o d i s, Jonavos r., Kulvos senitin. LII (vad. A. Varnas) sp6jama-
me kapinyne i5tyre 28 m2. Rasti 4 suardyti XIX a. kapai.
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18. N a u j a s o d i s (M a r d o s a i), Plunges r., KPC (vad. 8. Dakanis) prie
Kapkalnio kapinyno projektuojamo paminklo ,,Karrtygys" vietoje i§tyre 13 m2 plota.
Rasti 3 VIII-XIII a. degintiniai kapai.

19. N o r e I i a i, Pasvalio r., Va5ku senitin. KPC (vad. P. Tebel§kis) kapinyne
i§tyre 26 m2. Rasti 3 griautiniai suardyti VIII-IX a. kapai.

20. P I e § k u 6 i a i, RIaip6dos r. KPC (vad. L. Tamulynas) kapinyne i§tyr6 54 m2.
Aptikti 211 a. pabaigos -Ill a. I puses kapai ir 46 radiniai i§ suardytu kapu, datuojami
11 a. pabaiga -IV a. viduriu. Taip pat rasta neolito laikotaapio gyvenviet6s radiniu.

21. S k e r i a i, Pasvalio r. KPC (vad. P. Tebel§kis) spejamame kapinyne istyr6
49 m2. Kapu nerasta.

22. U Z p e I k i a i, Plunges r., Plateliu senitin. KPC (vad. 8. Dakanis) spejama-
me kapinyne, vad. Ubago kapu, i§tyre 16 m2 plota. Kapu nerasta.

23. V a i d Z i ti n a i, Pasvalio r. KPC (vad. P. Tebelskis) sp6jamame kapinyne
i§tyr6 50 m2. Kapu nerasta.

24. V i d g i r i a i, Silutes r. VU (vad. V. Simenas) pietineje kapinyno dalyje i§-
tyr6 40 m2. Rastas 1 griautinis Zmogaus kapas, datuojamas V a.

25. V i I k i j a, Kauno r. KPC (vad. A. Strazdas) 1-ajame sp6jamame kapinyne
istyr6 20 m2. Kapu nerasta.

26. V i 1 k i j a, Kauno r. KPC (vad. A. Strazdas) 2-ajame sp6jamame kapinyne
i§tyre 36 m2. Kapu nerasta.

27. V i 1 k i j a, Kauno r. KPC (vad. E. Ivanauskas) 3-iajame sp6jamame kapiny-
ne i§tyre 30 m2 plota. Kapu nerasta.

28. Z a p s e, Lazdiju r. LNM (vad. G. Grizas) kapinyne i§tyre 69 m2 plota. Ras-
ta akmenu krtisnis, duob6, 2 griautiniai ir 1 suardytas degintinis kapas urnoje. Kapi-
nynas datuojamas III-V a.

5. Viduramzii| senkapiai

1. D a r g u Z i a i, Pakruojo r. KPC (vad. A. Strazdas) kapinyno pavir§iuje su-
rinko XVI a. pabaigos -XVIII a. radiniu i§ suardytu kapu (61 moneta, 9 Ziedus, kt.).

2. D i d Z i o s i o s  L i k i i k 6 s, Alytaus r. ir senitin. LII (vad. E. Svetikas) ka-
pinyne i§tyr6 327 m2, aptiko 31 XVI a.11 puses -XVII a. griautini kapa,15 neai§-
kios paskirties duobiu.

I pietus nuo kapinyno surastoje I ttikstantme6io gyvenvieteje i§tirta 30 m2.
3. G i n e i k i a i, Kelm6s r. KPC (vad. J. Bal6itinas) kapinyno pavir§iuje rado

rz

66 XV-XVII a. pradzios radinius i5 suardytu kapu. Salia kapinyno esan6ioje kalve-
16je i§tirtas 20 m2 plotas. Kapu nerasta.
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4.  J  a  s v i 1  o  n y s,  Panev6Zio  r.  PKM  (vad.  A.  Petruliene)  kapinyne  i§tyre
167 m2 plota. Rado 11 griautiniu XVII-XVIII a. kapu su monetomis, dirzu sagtimis.

5. K r ti in i n i a i, Var6nos r., Matuizu senidn. KPC (vad. 8. Dakanis) kapinyne
i§tyre 23 m2 plota, aptiko 1 XV-XVI a. kapa ir akmens amziaus gyvenvietes liekanu.

6. L e n k v i e 6 i a i, Kelmes r. KPC (vad. J. Bal6itinas) sp6jamame kapinyne i§-
tyre 14 m2 plota. Kapu nerasta.

7. M a 6 i ti k i a i, Plunges r., Plateliu senitin. KPC (vad. 8. Dakanis) sp6jama-
me kapinyne i§tyr6 9 m2 plota. Rasti 2 griautiniai XV-XVII a. kapai.

8. P o § k o n y s, Sal6ininku r., Po§koniu senitin. VU (vad. A. Astrauskas) Gau-
jos tvenkinio ardomoje kapinyno dalyje i§tyre 190 m2. Aptikti 3 XVII a. kapai. Taip
pat rasta I ttlkst. 11 pus6s gyvenvietes liekanu: stulpavie6iu, puodu lizdu.

9. R a in o n i § k i a i, Sakiu r., RIduliu senitln. VU (vad. A. Astrauskas) kapi-
nyne i5tyr6 32 m2. Aptikti 5 XVI-XVII a. kapai.

10. R u k I i a i, Utenos r., Daugailiu senitin. UKM (vad. D. Ribokas) kapinyno
teritorijoje i§tyre  126 m2. Aptikti 6 XVI  a.  11  pus6s kapai. Trijuose kapuose rasta
Zygimanto 11 Augusto denaru, dvidenariu ir variniu Ziedu.

11. S i r v y d a i, Kelm6s r. KPC (vad. J. Bal6idnas) veikian6iu kaimo kapiniu
teritorijoje i§tyre 14 m2 plota. Kapu nerasta.

12. S e v e I i § k e, Kelm6s r. KPC (vad. J. Bal6itinas) kapinyne i§tyr6 20 m2 plo-
ta. Rastas 1 XVIII a. kapas.

13. S I i e n a v a, Kauno r. KPC (vad. E. Ivanauskas) neveikian6iose kaimo ka-
pin6se i5tyre 22 m2 plota. Rasta suardytu XVII-XVIII a. kapu liekanu.

6. Miestai ir miesteliai

1. A n y k s 6 i a i
a) LII (vad. G. Zabiela) senamies6io pakra§6iuose, Dariaus ir Gireno, Gedimi-

no, Geguz6s, K?stu6io, Kudirkos, Ladygos, Vilniaus, Zveju gatvemis kastu dujotie-
kio trasu vietose, i5tyre XIX-XX a. suardyta iki 1,1 in storio kultdrini sluoksni maz-
daug 500 m2 p|ote.

b) LII (vad. G. Zabiela) A. Baranausko a. Nr. 14, telefono §ulinio vietoje, i§tyre
2 m2 ir aptiko XVII-XX a. apardyta kultdrini sluoksni;

c) LII  (vad.  G.  Zabiela) Dariaus ir Gir6no bei Saltupio gatviu sankryzoje, ko-
munikacijos trasu vietoje, 4,2 m2 plote, uzfiksavo 80 cm storio XIX-XX a. apardyta
kultnrini sluoksni;

d) LII (vad. G. Zabiela) Vilniaus g. Nr. 3 pastato aplinkoje bei kieme tarp Vil-
niaus ir Bilitino gatviu i§tyre 24 m2 plota, aptiko XV-XIX a. kulttirini sluoksni su
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gausia  §io  laikotarpio  keramika,  stiklo  dirbiniais  bei  kokliu fragmentais  ir pavie-
niais metalo dirbiniais.

2. 8 i r Z a i
BKM (vad. R. Songailaite) ivairiose senamies6io vietose i§tyre 730 m2:
a) Kestu6io g. Nr. 10 sklype i§tirtas 150 m2 plotas. 0,3ro,6 in gylyje rasti XVI a.

11 puses - XVII a. pr. Radvilu dvaro pastato pamatai su rdsiu skliautu fragmentais,
surinkta keramikos, kokliu, stiklo dirbiniu fragmentu, XVII a. monetu;

b)  Kestu6io g., projektuojamo dujotiekio trasos vietoje,  i§tirtas 350 m2 plotas.
Aptiktas suardytas XVII-XVIII a. kultdrinis sluoksnis su keramikos 5ukemis. Bu-
vusios cerkv6s §ventoriaus vietoje rastos 2 XIX-XX a. pr. popu kriptos;

c) Basanavi6iaus g. Nr. 2a i5tirtas 60 m2 plotas. Rastas 0,6-2,0 in storio XVII a.
I pus6s -XVII a. 11 puses kultdrinis sluoksnis su keramikos §ukemis, kokliais;

d) Vytauto g. Nr. 6a i5tirtas 40 m2 plotas. Rastas 0,3ro,7 in storio piltinis XIX-
XX a. kulttirinis sluoksnis;

e)  Sodu g.  Nr. 2-Nr. 8,  projektuojamo  dujotiekio  trasos vietoje,  i§tirtas 50 m2
plotas. Rastas 0,3ro,8 in storio XVIII-XX a. kultbrinis sluoksnis;

f) Kestu6io g. prie tilto per Agluona i§tirtas 80 m2 plotas. Rastas XX a. pr. kelio
grindinys, XIX a. medinio tilto fragmentai ir to paties laiko kelio akmenu grindinys.
Be to, 2,8 in gylyje rasta senoji 6 in plo6io akmenu brasta per Agluona.

3. J o n i i k i s
a)  G. Alelidnas Zvalge projektuojamos  150 in ilgio §ilumines trasos vieta tarp

rl

M. Slan6iausko ir Zagar6s g. Daugelyje trasos atkarpu uzfiksuotas 0,6+),8 in storio
kultdrinis  sluoksnis  su  XVII-XIX  a.  keramika,  kokliais.  Miesto  aik§tes  sklype
Nr. 17 rastas XIX a. 11 pus6s -XX a. pradzios 93 sidabriniu monetu lobis.

4. J u r b a r k a s
LII (vad. L. Kvizikevi6ius) ivairiose senamies6io vietose i§tyre 22 m2:
a) Kauno g. Nr. 53 i§tirtas  1  m2, aptiktas iki 70 cm storio juodzemio sluoksnis.

Archeologiniu radiniu nerasta;    .
b) Kauno g. Nr. 61  i§tirtas  1  m2,  aptiktas iki  1,35 in storio suardytas kultdrinis

sluoksnis;
c) Kauno g. Nr. 63 i§tirti 2 m2, aptiktas iki 1,35 in storio kultdrinis sluoksnis su

pavieniais XVII-XVIII a. radiniais;
d) Kauno g. Nr. 63a i§tirti 5 m2, aptiktas 0,59-1,2 in storio XIX-XX a. kultdri-

nis sluoksnis;
e) Kauno g. Nr. 66 i§tirtas 1 m2, aptiktas XIX-XX a. akmenu grindinys;
f) Kauno g.  Nr. 70 i§tirtas  1  m2, pilku Zemiu sluoksnyje,  35  cm gylyje,  aptikta

mazdaug XVIII  a.  keramikos bei IX-XIII a.  aguonine pasagines seges galvut6 i§
suardyto kapinyno;
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g) Ugniagesiu g. Nr. 2 i§tirti 2 m2, aptiktas 20 on storio XX a. kulthrinis sluoksnis;
h) Valan6iaus g. Nr. 22 i§tirti 2 m2, kulttirinio sluoksnio nerasta;
i) dvarvietes teritorijoje i§tirti 7 m2 tarp §iaurinio fligelio ir nepamokin6s veik-

los centro, kulttirinio sluoksnio nerasta.
5. K a u n a s
a) Kauno PRPI (vad. M. Berta§ius) Kauno senamies6io 8 kvartale, Jezuitu skg. -

Aleksoto g.  kampe,  skverelyje prie Perktino namo,  i§tyr6  76 m2 plota.  Aptiktas I
ttikstantme6io 11 puses -XIX a. 1,8-3,4 in storio kultnrinis sluoksnis. Tyrimu metu
surinkta gausi keramikos, kitu buitiniu dirbi.niu, taip pat monetu kolekcija;

29ibin)2=i:#:.°R:::s[L{¥::3,£in¥::i:rfas?¥apurna°dz:::|mkek6£:.±u]?a:::::es]:5otykrs:
nis su Bernardinu vienuolyno tworos pamatais, varpu liejimo krosniu kompleksu ir
XVIII a. pradzios moline varpo forma;

c) Kauno PRPI (vad. A Zalnierius) Kauno senamies6io 12 kvartale, V. Kuzmos g.
Nr. 6 risyje, istyie 105 m2 plota. Rastas 2,5-3,5 in storio XV-XX a. kulthrinis sluoksnis
su XVI a. pastato arkiniais pamatais, XVI-rmx a. grindiniais, buitine keramika;

d) Kauno PRPI (vad. A. Va§kelis) Jonavos g. Nr. 56 sklype i§tyre 360 m2 plota.
Rastas 2,2-2,6 in storio kultnrinis sluoksnis. 0,5+),6 in storio apatinis jo horizontas
formavosi XVI-XVIII a., jame aptikta keramikos §ukiu, k6kliu fragmentu;

e) Kauno PRPI (vad. A. Va§kelis) Leisves al. Nr. 93 kieme i§tyr6 46 m2 plota.
Rastas 1,1-1,2 in storio suardytas XVII-XIX a. kultnrinis sluoksnis. Aptikta miesto
gynybines sienos XVII a. cilindrinio bok§to pamatu liekanu;

cino:)pps:ant::rR§::i{Vjao:.ifirYaas5Z:lil)2Pp:::lass:gka¥:;s9a]',]B_e2r,:a:dfsnt:r::enxu;iy£:x°f::
kulttirinis sluoksnis su buitines ir statybines keramikos fragmentais;

g) Kauno PRPI (vad. A. Va§kelis) Pilies g. Nr. 10 namo viduje i§tyre 48 m2 plo-
ta.  Rastas  1,1-1,2 in storio XVII-XIX a.  kultnrinis sluoksnis su XVII  a.  pamatu
liekanomis ir to paties laikotarpio ploREtiniu kokliu fragmentais.

6. K e d a i n i a i
a) A. Juknevieius Basanavi6iaus g. Nr. 40 sklype i§tyre 338 m2 plota. Rastas 15-

20 cm storio XVII  a.  kultnrinis sluoksnis,  tyrineta  to paties laikotarpio  negristos
Knypavos gatves (9,5 in plo6io) vieta, §ulinys i§ pu§iniu lentu;

b)  A.  Juknevi6ius  Josvainiu  g.  Nr. 22  sklype  i5tyre  50,5  m2  plota.   Rastas
50-95 cm storio kultnrinis sluoksnis. Seniausias - XV a. horizontas su medinio pa-
stato liekanomis, vidurinysis - XVII a.  su  akmeniniais medinio pastato pamatais,
velyviausias - XIX a. su dar vieno medinio pastato pamatais.

7. K I a i p e d a
a) MLIM (vad. J. Genys) Grizgatwio g. Nr. 4 i5tyre 50 m2, rastas seniausias kul-

ttirinis sluoksnis datuojamas XVI a. 11 puse. Aptikti XVII a. 3 de5imtmetyje pasta-
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tyto mtirinio pastato pamatai. Be to, rasti 8 XVIII-XIX a. Cia buvusiu refomatu
kapiniu kapai.

b)  MLIM  (vad.  R.  Sprainaitis)  Naujojo  Uosto  g.  Nr. 16  sklype  i§tyre  130  m2
plota. Rastas iki 1,3 in storio kulttirinis sluoksnis su XVIII-XX a. radiniais;

iioc#i::a¥R(:sat:.s2?;ip::::iaoftis2itprfidn::°i:uovkea:idsesnusx8V|¥=k2|°xaa:mpyaE:at£;T;re:
kanomis ir to laikotarpio radiniais.

8. K r a Z i a i
a)  G.  Alelitinas  Dariaus  ir  Gireno  g.  Nr. 22  sklype  i§tyr6  2  m2  plota.  Rasta

XVIII a. keramikos;
b) G. Alelitinas M. Sarbievijaus g. Nr. 35 kieme i§tyre 2 m2 plota. Archeologi-

niu radiniu nerasta;
c)  G.  Alelitinas  M.  Valan6iaus  g.  §aligatvio vietoje  i§tyre  3  m2  plota.  Rastas

XVII-XVIII a. kulttirinis sluoksnis su keramikos fragmentais.
9. K u p i § k i s
a)  KPC  (vad.  P.  Tebel§kis)  Ezer6lio  g.  Nr. 16-18  i§tyre  14  m2  plota.  Aptikti

XX a. 5 de§imtmetyje nu§auto ir uzkasto vyro palaikai.
10. L i n k u v a
a) G. Alelitinas ivairiose senamies6io vietose, projektuojamu ry5iu trasu vietoje,

i§tyre  20  m2  plota.  Aptiktas  suardytas  0,61),9  in  storio  kultdrinis  sluoksnis  su
XVIII-XIX a. keramikos §ukemis, kokliu fragmentais;

re3b±2Gp.ioTa:)inans::::::£yk6j°£§:¥:::;::uJke:pnuu]¥:t;::£:ap¥:}bpea±¥i#u?Vfetoje>i§ty-
11. N e r i n g a
a) KPC (vad. A. Strazdas) Neringos sodybviet6je i§tyre 100 m2 plota. Aptiktas

uZpustytas iki 1 in storio permaifytas XVI-XIX a. kulttirinis sluoksnis.
12. P 1 u n 8 e

1oma)
KPC (vad. A. Strazdas) Birutes g. Nr. 29, projektuojamu laiptu vietoje, i§tyre
plota. Aptikta XVII-XVIII a. kapu liekanu.

13. S in a I i n i n k a i
a) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) ivairiose miestelio dalyse i§tyre 35 m2 plota. Ras-

tas iki 1,2 in storio kulttirinis sluoksnis su XIX-XX a. radiniais.
14. S e d u v a
a) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) ivairiose miestelio dalyse i§tyre 11 m2 plota. Ras-

tas XVII a. Iaikotaapio grindinys, buvusio pastato liekanos, keramikos, kokliu.
15. § i a u 1 i a i

a)  SAM  (vad.  A.  Sapaite)  miesto  centrineje  dalyje  i§tyre  31  m2  plota.  Rasta
XVII-XVIII  a.  kapu,  pastatu liekanu,  4  akmenu grindiniai,  taip pat keramikos,
kolbiu, buities daiktu, gyvuliu kaulu;
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b) SAM (vad. 8. Salatkiene) Vilniaus g., Sukileliu kalnelyje, i§tyre 80 m2 plota.
Rastas 0,2-1 in storio kultnrinis sluoksnis su pavienemis XVII a. keramikos §uke-
mis, velyvesniu kokliu, geleziniu dirbiniu fragmentais.

16. T a u r a g e
a) MLIM (vad. R. Sprainaitis) Tauru g. Nr.11, dvaro teritorijoje, i§tyre  12 m2

plota. Aptiktas 0,5ro,7 in storio kultnrinis sluoksnis su XX a. radiniais.
17. T e I § i a i
a) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Respublikos g. Nr. 49-51, projektuojamu statybu

vietoje, i§tyre 9 m2, rasta XIX a. keramikos ir kokliu su gamyklos antspaudais;

12mb),
LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Kestu6io g., projektuojamu statybu vietoje, i§tirta
aptiktas XX a. pr. mdrinio pastato pamatas ir neai§kios chronologijos pu§i-

nis 30 cm skersmens vamzdis. Archeologiniu radiniu nerasta;
c) TAM (vad. L. Valatkiene) senamies6io PV dalyje i5tyre 54 m2 plota. Rasta

XV-XX a. pradiios radiniu.
18. T r a k a i
a) LII (vad. G. Vaitkevi6ius) Karaimu g. Nr. 55 i5tyre 8 m2. Aptiktas iki 1,4 in

storio XVI-XVII a. kultdrinis sluoksnis, rasta keramikos, kokliu, galastuvas.
b) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Kudirkos g. Nr. 12 i§tyre 3 m2. Aptiktas iki 90 cm

storio XX a. susiformaves kultnrinis sluoksnis.
c) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Karaimu g. Nr. 91 i§tyre 20 m2, archeologiniu ra-

diniu nerasta;

£§tyr:,LLt:2t,V::a:.R£Z::ez£L%:£,nep£:::::ng.,¥;k:i:L{:r°£k::i:om3epnaasrtaatLprv§££:£tn°j::
XVII a. keramikos ir koklio fragmenta. Papfldomai i§tyrus 35 m2 plota, 30 cm gylyje
aptikta XIX a. akmenu grindinio liekanu, giliau -iki 1,5 in storio suardytas XVII a.
kulttirinis sluoksnis. Be to, aptikta akmens amziaus laikotarpio titnaginiu dirbiniu;

e) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) stebejo telefono kabelio tiesimo darbus Birutes g.
Tarp namo Nr. 12 ir bazny6ios aptiktas iki 80 cm storio suardytas kultnrinis sluoks-
nis su XVII a. radiniais;

D LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Kestu6io g. Nr. 1, projektuojamo namo priestato
vietoje,   i§tyre   33,68   m2.   Apatinis  kulttirinio   sluoksnio   horizontas   datuojamas
XVII a. 11 puse - XVIII a. pradzia, vir§utinis - XVIII-XIX a. pabaiga. Sioje vietoje
buvusi puodziaus ir kokliu meistro dirbtuve;

g), TM (vad. 8. Lisauskaite) Karaimu g. Nr. 13, gyvenamojo namo teritorijoje,
atliko Zvalgomuosius tyrimus. Nustatyta, kad namas pradetas statyti XIX a. I puseje
ant dalinai uzpiltos pusiasalio pilies fosos. Archeologiniu radiniu nerasta;

h) TM (vad. 8. Lisauskait6) Karaimu g. Nr. 12 i§tyre 56 m2 plota. Rastas suar-
dytas kultnrinis sluoksnis su pavieniais XVI-XVII a. radiniais.

19. U k in e r g e
a) G. Alelidnas Paupio g. Nr. 4 sklype i§tyr6 2 m2 plota. Archeologiniu radiniu

nerasta;
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b) G. Alelitinas Darbininku g. Nr. 22 sklype i§tyre 2 m2 plota. Archeologiniu ra-
diniu nerasta;

c) G. Alelitinas Kestu6io a. vakarineje dalyje, projektuojamos vandentiekio tra-
sos vietoje, i§tyre 25 m2 plota. Aptikti XIX a. mnrinio pastato pamatai, rasta kera-
mikos, kokliu. Tik prie Fuji parduotuves pastato suardytame 1,6 in storio kultdri-
niame sluoksnyje rasta XVII-XVIII a. keramikos.

20. V a r n i a i
a)  TAM  (vad.  L.  Valatkien6)  givalge  kanalizacijos  griovio  vieta.  Rasta  XV-

XVII a. kapu, ivairiu to laikotarpio radiniu.
21. V e I i u o n a
a) LII  (vad. L. Kvizikevi6ius) Zvalge Vytauto, P. Cvirkos, Dariaus ir Gireno g.

projektuojamo vandentiekio trasos vieta. I§tirta 12 m2, aptiktas iki 1,8 in storio kul-
ttirinis sluoksnis su XIX-XX a. pr. radiniais;

b) LII (vad. L. Kvizikevi6ius) Zemutineje miestelio dalyje i§tyre 88 m2 plota, ra-
do XVI-XIX a. kokliu, keramikos, galastuva, givakides dali, monetu.

22. V i I n i u s
a) LII (vad. E. Butenas) Kauno g. Nr. 2 i§tyre 4,5 m2. Archeologi§kai vertingo

kultorinio sluoksnio nerasta;
b) LII (vad. E. Butenas) L. Stuokos-Gucevi6iaus g. Nr. 1 i§tyre 27,8 m2, aptiktas

XVII-XVIII a. kultnrinis sluoksnis su keramikos bei kokliu §ukemis, odos atraizo-
mis. Be to, rasti XVIII-XIX a. namu pamatai;

Nr.;}8?R±e(;raedze¥ia¥:::iyn£S#:Vr:trosi:,:otj9e,8.iy;i:'f5°it°:¥.8;e¥nri.a:§ia?a::)::::n:;
sluoksnis su kokliais, keramikos §ukemis, geleziniais dirbiniais, kaulo dirbiniu atlie-
komis, moneta, skobto luoto, panaudoto loviui, dalimi, mediniu pastatu, tworos lie-
kanomis, datuojamas XV-XVI a. sandtira. RIti kultnriniai sluoksniai su mediniu ir
mnriniu pastatu, miesto sienos liekanomis, akmenu grindiniais, datuojami XVII a.
pabaiga - XVIII a. pradzia, XVIII-XIX a.

Be to, stebeti Zemes darbai 783,75 m2 plote, kur ulfiksuoti XVIII-XIX a. san-
dtiros mdrinio pastato pamatu, akmenu grindinio fragmentai, rasta XV-XVII a. at-
sitiktiniu radiniu;

re68)mL2).)AVpatfktas.#:a2yt:::+uxaJC)::tea¥t:::na£L9g:sns_afabx°a:eknj;::ij:lsd:i¥j:kfs§n¥:
bei XIX a. tvoros mtiriniu pamatu liekanos;

£§tyr:)9?LRi{V;Ldo.t£.:;tc£±::n±e€;))a¥ypdaubgig¥:._5'xP#naT°kY££:n)££:¥:nGu:°£ucfhve£:Lt:i::
niu radiniu nerasta;

tyref}:F:I(:taa:.A.cL::ihot;£nn££eunrea)dfn::]=efrna°stpa:.Nr.L6Jmiestolaikrodziovietoje,i§.
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XVII-XIX a. radiniais;

h)  PRI  (vad.  T.  Po§ka)  Didziosios  g.  Nr. 8,  10  i§tyre  237,5  m2  plota.  Rastas
2,7 in storio kultnrinis sluoksnis su XV-XVII a. buitines keramikos §ukemis;

i) PRI (vad. T. Po§ka) Liejyklos g. Nr.11 i§tyre 8 m2 plota. Nustatyta, kad kul-
tnrinio sluoksnio storis didesnis kaip 1,4 in, bet izemis nepasiektas del auk§to grun-
tinio vandens lygio. Rasta XVII a. buitines keramikos ir kokliu fragmentu;

j) PRI  (vad. T. Po5ka) Stikliu g. Nr. 5, kei6iant inzinerines komunikacijas, uZ-
fiksavo kultnrini sluoksni 12 m2 plote. Sluoksnio storis Cia siekia 2 in. Rasta XVII a.
buitines keramikos fragmentu;

k) PRI  (vad.  V. Vainilaitis) Birut6s g.  Nr. 18 sklype, projektuojamos statybos
vietoje, i§tyre 12 m2 plota. Archeologi§kai vertingo kultnrinio sluoksnio nerasta;

I) PRI (vad. V. Vainilaitis) Rotu5es a. vakarineje dalyje, projektuojamu veliavv
stiebu vietoje, i§tyre 34 m2 plota. I§tirtas XVIII-XIX a. kulttirinis sluoksnis, izemis
nepasiektas;

je,iii;)repFL(v;1do.t?.Rva::::12itis)st¥r::ink#I-Nk5::,k::tod:iiti:osJi::kos:irsi;estatovieto-
n) PRI (vad. S. Sarcevi6ius) Kosciu§kos g. Nr. 3 i§tyre 230 m2 plota. Rastas 4-6

in storio XIII-XX a. kultnrinis sluoksnis su XIV a. mediniu konstrukciju, medinio
kelio, XIX a. twirtoves pylimo liekanomis;

o) PRI (vad. S. Sarcevi6ius) Suba6iaus g. Nr. 9 kieme i§tyre 4 m2 plota.  Rastas
2,4 in storio XIV a. pabaigos - XX a. kultnrinis sluoksnis;

p) PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius) Pilies g. Nr. 10 rfusyje i§tyre  160 m2 plota.  Rastas
1,3 in storio XVI-XX a. kultnrinis sluoksnis su gausiais radiniais (tarp ju XV a. pa-
baigos -XVII a. pradzios kokliu kolekcija);

r) PRI (vad. A. Vaicekauskas) Basanavi6iaus g. Nr. 8 i§tyre 20 m2 blota. Rastas
iki 2 in storio XVIII-XX a. kultdrinis sluoksnis;

s)  PRI  (vad.  A.  Vaicekauskas)  Polocko g.  tarp namu Nr. 4345  i§tyre  30 m2
plota. Rastas iki 2,2 in storio XVIII-XX a. kultnrinis sluoksnis;

8m2§)pl:?a[.Xiacdrie¥i.oEianTu£::I:ii)£u§X.er¥s:irfer°8..SHypetarpnamuNr.5-7,i§tyre
t) PRI (vad. V. Daminaitis) Mindaugo g. Nr. 16 sklype i§tyre  10 m2 plota. Ar-

cheologiniu radiniu nerasta;
u)  PRI  (vad.  V.  Daminaitis)  Gaono g.  Nr. 4 kieme  i§tyre  230  m2  plota.  Rasta

XVII a. sudegusio pastato liekanu, XVII a. I puses akmeng grindinys, buitiniu atlieku
duobe su gausiais XIV-XVII a. radiniais (keramika, kokliais, stiklu, gyvuliu kaulais, kt.);

v) PRI (vad. A. Vaicekauskas) Polocko g. Nr. 25 i§tyre apie 20 m2 plota. Rastas
iki 2 in storio suardytas kultnrinis sluoksnis, juoda Zeme su XVII a. keramika uzpil-
tas akmenu-plytu mdro fragmentas;
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z)  PRI  (vad.  S.  Sarcevi6ius)  Doma§evi6iaus g.  Nr. 8  i§tyre  8 m2 plota.  Rastas
XIX a. kulttirinis sluoksnis;

Z) PRI (vad. S. Sarcevi6ius) Pilies g. Nr.11,13 i5tyre 6 m2 plota. Rastas 3 in sto-
rio kulttirinis sluoksnis, kurio ankstyviausias horizontas datuojamas XVI a.

23. Z a g a r e
a)  G.  Alelitinas ivalg6 projektuojamos ry§iu trasos vieta P.  Cvirkos,  Joni§kio,

Vilniaus g. §aligatviuose bei Miesto aik§teje. Miesto aik§teje ties namais Nr. 5  ir 6
(i5tirtas 6 m2 plotas) rastas mazdaug 0,5 in storio XVII-XVIII a. kultdrinis sluoks-
nis. Vilniaus g. Nr. 19 (i§tirtas 7 m2 plotas) rasta XVII-XVIII a. keramikos §ukiu.

24. i e i in e 1 i s
a) G. Alelidnas projektuojamos ry§iu trasos vietoje i§tyre 7 m2 plota. Archeolo-

giniu radiniu nerasta.

7. Pilys

1. K I a i p 6 d a
VLPIC  (vad.  V.  Zulkus)  piliavietes  teritorijoje  i§tyre  270  m2  plota.  Aptikti

XIV a. mediniai grindiniai ir medinio pastatelio liekanos, XV a. akmenu grindinio -
gatves liekanu, XVI a. pamatai. Rasta keramikos, kokliu, viniu, kniedziu, tinklu pa-
svaru, streliu antgaliu, ietigalis, gyvuliu kaulu.

2.Senieji  Trakai
VU  (vad.  A.  Kuncevi6ius)  Piliavietes  teritorijoje  i§tyre  75  m2  plota.  Aptiktas

2 in storio kulttirinis sluoksnis su XIV a. pilies laikotarpio radiniais (keramika, pei-
liais, lanko ir arbaleto streliu antgaliais, papud§alais) ir XVI a. 11 puses - XVII a.
pr. vienuolyno laikotarpio radiniais (kokliais, krosnies liekanomis ir kt.).

3. T I a k a i
TM (vad. 8. Lisauskaite) prie pilies pietvakarinio bok§to i§tyre 58 m2. Atkasti

bok§to pamatai, iejimas i bok§ta, dalis gynybines sienos.
Tyrimu metu i§valytas §iaures vakarinis boREtas.
4. V i I n i u s
a) PTC LP (vad. D. Steponavi6iene) Zemutines pilies Valdovu rimu sode i§ty-

r6 150 m2 plota. Rasta XIV a. pradzios medinio statinio, XVI a. §ulinio liekanu su
ivairiais to meto radiniais. Vir§utinis sluoksnis - piltinis, su ivairiais XV-XVIII a.
radiniais, nesusijusiais su Valdovu rfumais;

b) PTC LP (vad. E. Ozalas) prie Zemutines pilies Valdovu rfumu PV kampo i§-
tyre 50 m2 plota. Rasta ikigotikin6s statybos mtiro dalis po XVII a. akmenu grindi-
niu, XVII a. I puses medine konstrukcija, 5 XIV-XVII a. akmenu grindiniai;
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c) PTC LP (vad. E. Vailionis) Zemutin6s pilies Valdovu rdmu §iaurinio korpu-
so i§oriniame kieme i§tyre  161,5  m2 plota.  Rasta  14 in ilgio  ir  1,6 in storio XIII-
XIV a. gynybines sienos dalis, dvieju mediniu pastatu liekanu, trys akmenu grindi-
niai. Po XVII a. 11 pus6s kelio grindiniu aptikta XV a. pabaigos - XVI a. pradzios
pastato dalis su §ildymo krosnies padu, taip pat XVI a. 11 puses - XVII a. medinio
pastato (meistro dirbtuves ?) pamatu kampas;

d) PTC LP (vad. G. Rackevi6ius) Zemutines pilies teritorijoje, Pilies kalno V
papedeje, pakartotinai i§tyre  1994 in.  tyrineta 70 m2 plota.  Rasta mtiriniu XVI  a.
Radvilu rdmu liekanu. Iivalytos griuvenos i§ 2 rfumu rdsiu patalpu. Aptikta XVI a.
pabaigos - XVIII a. pradzios radiniu;

e) PTC LP (vad. G. Rackevi6ius) Zemutines pilies teritorijoje, prie Pilies kalno
V atramines sienos, i§tyre 4 m2. Rasti suardyti kultnriniai sluoksniai su XVI-XIX a.
radiniais. Nustatyta, kad V atramines sienos apatine dalis mtiryta XVI a. 11 pus6je -
XVII a. pradzioje;

f) PTC LP (vad. G. Rackevi6ius) Zemutin6s pilies kieme, prie pilies prizitireto-
jo  namo,  i§tyr6  9  m2.  Rastas  suardytas  kultorinis  sluoksnis  su  XVI  a.  11  puses -
XVIII a. radiniais.

8. Bazny6ios, vienuolynai

1. T a u r a g n a i, Utenos r. R. I,auzikas XIX a. sudegusios bazny6ios vietoje
i§tyre 49 m2 plota. Aptiktas 1,3-1,5 in storio kulttirinis sluoksnis su XVI-XIX a. ke-
ramika, kokliu fragmentais. Rasti 29 XV-XVII a. kapai su ikapemis (11 i§ ju -vi-
si§kai suardyti).  Nustatyta, kad tyrimu vietoje  stovejo  XIV a.  pabaigoje - XV a.
pradzioje, XVI, XVIII ir XIX a. statytos bazny6ios.

2. V i I n i u s
a) PRI  (vad. T. Po§ka) Trinapolio vienuolyne i§tyre 8 m2 plota.  Rastas  1,2 in

storio kulttirinis sluoksnis su XVIII a. buitines keramikos §ukemis.
b) PRI (vad. A. Vaicekauskas) Traku g. Nr. 9, §v6. Mergeles Marijos emimo i

dangu bazny6ioje i§tyr6 21  m2 plota.  Rastas iki 3  in storio kulttirinis sluoksnis su
XV-XVII a. kapu horizontais, kriptomis;

c) PRI (vad. V. Daminaitis) i§tyre XVII a. I puses Benedikto Voinos koply6ios
kripta prie Bernardinu bazny6ios. Kriptoje rasti suardyti 89 asmenu palaikai.

9. Kitu rfu§iq paminklu tyrinejimai

1. D a u k I i ti n a i, Jonavos r., UZusaliu senitin. LII (vad. A. Varnas) prie ak-
mens su me§kos ir ver§iuko pedomis i§tyre 12 m2. Archeologiniu radiniu nerasta.
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2. J a u n i ti n a i, Joni§kio r. SAM (vad. 8. Salatkiene) spejamoje Saules md5io
vietoje i§tyre 247 m2 plota. Archeologiniu radiniu nerasta. Aptiktos 6 lauzavietes,
kuriu chronologija neai§ki.

3. I in p o I e, Pakruojo r. KPC (vad. A. Strazdas) i§tyr6 20 m2 plota. Aptiktas
iki 1 in storio XVII-XIX a. Cia buvusio dvaro kultdrinis sluoksnis.

Dabartiniame Impoles dvare G. Alelitinas i5tyre 6 m2 plota. Rasta XIX a. kera-
mikos.

4. K a I n e I i § k i a i, Pasvalio r. KPC (vad. P. Tebel§kis) senoves gamybos vie-
toje i§tyre 30 m2. Rasta XIX a. pab. keramikos §ukiu, kokliu fragmentu.

5. K a r k I e, Klaip6dos r. MLIM (vad. R. Sprainaitis) i§tyre 48 m2 plota. Ras-
tas iki 0,7 in storio kultdrinis sluoksnis su XVIII-XX a. radiniais.

6. P I a t e I i a i, Plunges r. VLPIC (vad. V. Zulkus) ir Torun6s universiteto Ar-
cheologijos  ir  etnologijos  instituto  povandenin6s  archeologijos  laboratorija  (vad.
A. Kola, W. Szulta) Plateliu ezero dugne i§tyre 8 m2, rado XVI-XVII a. medinio
bloko fragmenta, irkla, keramikos, puodynini kokli, peiliuka.

Tarp Sventorkalnio ir Pilies salos apie 600 m2 plote, 4,5-11,3 in gylyje, uzfiksa-
vo tilto liekanas.

7. P I a t e I i a i, Plunges r. VLPIC (vad. V. Zulkus) tyrin6jo Pilies sala Plateliu
ezere. I§tirtas 209 m2 plotas, rasta XVI-XVII a. dvaro mediniu ir 17xl7 in dydzio
marinio pastato liekanu. Aplink mtirini pastata yra buv?s nedidelis pylimas.

Salos pakrantese rasti 3 dideli akmenys su apdirbimo dymemis. Jie susije su pa-
goni§kaja ideologija ir apeigomis, ta6iau ju interpretacija ir datavimas neai§kds.

8. P I a t e I i a i, Plunges r. VLPIC (vad. V. Zulkus) Plateliu ezero SV dalies i§-
ky§ulio pietineje saloje i§tyr6 55 m2, aptikta sutvirtinimo dymiu. Dar dviejose salose
yra  i5like  pylimai  ir  pilkapis.  Sio  neiprasto  archeologinio  komplekso  pobddis  ir
chronologija neai§ktis.

9. S e r e d Z i u s, Jurbarko r. LNM (vad. V. Smilgevi6ius) lobio radimviet6je i§-
tyr6 12 m2 plota. Rasta puss XVI-XVIII a. plombos, XVII-XVIII a. keramikos.

10. S e i in y n i § k e I i a i, Anyk56iu r. ir seninn. LII (vad. V. Vaitkevi6ius) spe-
jamoje senoves kulto vietoje i§tyre 33 m2. Prie vieno §ventviet6s akmens pagrindo
rasta deg6siu.

10. Zvalgyba

1. KPC (vad. E. Satavi6ius) ivalge Varenos, Traky ir Sven€ioniu rajonus. Ap-
tikta 15 iki §iol nezinomu archeologijos objektu ir patikslintos keleto saugomu ar-
cheologijos paminklu teritorijos.
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2. KPC (vad. L. Tamulynas) givalge Kretingales ir Dreiziu kaimu (RIaipedos r.)
apylinkes. 1§ archeologines literattiros Zinomu kapinyng nerasta.

3. KPC (vad. L. Tamulynas) givalge Maciky, Verdaines kaimu (Silut6s r.) ir §i-
lutes miesto apylinkes. 1§ archeologines literathros Zinomu kapinynu nerasta.

4. KPC (vad. P. Tebel§kis) Zvalge dujotiekio trasos Ukmerg6TAnyk§6iai-Utena
vieta. Trasos ilgis 67,4 kin. |vairiose vietose i§tirta 32 m2.

Zvalgymo metu aptikti trys nezinomi archeologijos objektai: Pamti§io (Ukmer-
96s r.), Auk§tuju Svirng (Ukmerges r.) ir Dvaroniu (Anyk§6iu r.) dvarviet6s.

terit5o.riya|T(:#}.¥§ut:r:::£5:UOS)maypa)]gteas?r&eckhteuo°]joagTn°£uS:#:§nki::a:::jokarjero
6. VU (vad. A. Merkevi6ius) Zvalg6 magistralinio dujotiekio trasos vieta Vilka-

vi§kio r., tarp Pi]vi§kiu ir Vilkavi§kio. Archeologiniu objektu nerasta.
7. VU (vad. A. Merkevi6ius) ivalge „Via Baltica`` trasos vieta tarp Jurgini§kiu,

Prienu r., ir Tautkai6iu, Marijampoles r. Archeologiniu objektu nerasta.

Vykintas V a i t k e v i 6 i u s

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO 1997 METU
ETNOLOGINES EKSPEDICIJOS

1997 metu Lietuvos istorijos instituto etnologines ekspedicijos vyko nuo gegu-
Zes  19 iki rugs6jo 15 d. Medziaga buvo renkama §ioms programoms: Lietuviu pa-
pro6iu atlasui, Lietuvos etnokultariniams arealams ir ju dinamikai, §eimai ir etni-
niams procesams. Ekspedicijose dalyvavo Etnologijos skyriaus darbuotojai ir pagal
darbo sutartis samdyti asmenys. §i apivalga para5yta remiantis ekspedicijos dalyviu
ataskaitomis, pvateikiama pavardziu abecel6s tvarka.

Auksuole C e p a i t i e n 6  su Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos specia-
1ybes 11 kurso studentu grupe liepos 7-11  d. Varenos r. Matuizu apylink6je rinko
medziaga tema ,,Giminyste". Butvydoniu, Cebatoriu, Ginidnu, Jakenu, Krdminiu,
Papi5kiu, Vori§kiu, Urkioniu kaimuose A. Cepaitiene uzra§e 5 pasakojimus (47 la-
pus), studentai -59 apra§us (156 lapus), padaryta 40 nuotrauku.

Siekta apklausti vienoda vyru ir moteru skai6iu pagal amziu -dvi grupes: 60-80
ir 40-50 metu, ta6iau pasitaike daugiau moteru, nes:  1) vyresnio amziaus §eimose
daugiau mirusiu vyru; 2) vyrai tuo metu dirbo laukuose; 3) atsisake kalb6ti, sakyda-
mi ,,a§ nieko nezinau, kreipkites i Zmona". Studentams taip pat buvo sunkiau rasti
jaunesnio amziaus Zmoniu, nes kaime ju yra maziau, be to, jaunesni daznai atsisa-
kydavo kalbeti -,,eikit §nekint vyresnio amziaus, jie geriau Zino, a5 nezinau".
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Apzvelgus lauko tyrimu metu surinkta medziaga, galima teigti, kad giminyste
yra kraujo ry§iais susijusiu Zmoniv grupe, kuria sieja emocinis bendrumo rydys. Pa-
teikejai pabrezdavo, kad yra ir kita svarbi bendrumo forma -kaimynyste. Atkreipti-
nas demesys ir i tai, kad tirtuose kaimuose gyvena daug gyventoju tomis pa6iomis
pavardemis, pvz., Krdminiu kaime -Norkdnai, Butvydonyse - Mik§enai, kurie, se-
nesniu pateikeju  teigimu,  kadaise buvo  gimines.  Pastebeta,  kad jaunesnes  kartos
pateikejai i§skyre ir bendrumo ry§i su bendradarbiais.

Ramun6 C e s n a u s k a i t e  liepos ir rugpjd6io menesiais Varenos r. Matuizu
apylinkese 10 kaimu uzpild6 45 anketas apie medi ir Zolynus lietuviu pasaulezitiro-
je. Tuose kaimuose dar visur gyvi tikejimai medzio, Zolyno gyvybinemis galiomis, ju
gebejimu apsaugoti, pagydyti. Pvz., ir dabar apsiginti nuo griaustinio, i§sklaidyti de-
besis, taip pat i§genant gyvulius naudojama eglio ir blindes verba. Cebatoriuose uZ-
ra5ytas draudimas i§mesti karviu Sekminiu vainikus, nes jie kaip ir §vesti, be to, ska-
tina gyvuliu vaisinguma.  Ir dabar gyvuoja  tikejimas gydan6ia  ,,kerucio"  galia: juo
rdkoma, kai gyvulys „paboja akiu". Tikima, kad medzio girgzdejimas, gegutes sau-
same medyje kukavimas prana§auja mirti.  Uzra§yta ir apie medziu sodinima prie
namu - kokius galima sodinti, kokiu ne, i§ kokiu medziu daromi baldai, muzikos
instrumentai, tveriamos tvoros. Kai aplink spygliuo6iai, tai sodinami ir megstami la-
puo6iai - azuolas, liepa, uosis, berzas, niekada - drebule.

Jurgita D u in a § i a t e  liepos 23 - rugpjd6io 6 d. Var6nos r. Matuizu apylinke-
je uzpilde 42 anketas apie Naujviu metu papro6ius. Nustatyta, kad dauguma kaimo
Zmoniu sutinka Naujuosius metus,  10 apklaustuju  teige juos §ven6ia retai ar visai
ne§ven6ia.  Nauj".u metu sutikti i kaimus  atvaziuoja miestuose gyvenantys vaikai.
Dvylikta valanda Zmones kuria lauzus, geria §ampana, vieni kitus sveikina. Vyres-
nio amziaus Zmones Naujuju metu ryta eina i baznysia. Urkioniu kaime tarpukario
metais tos dienos i§vakarese arba sausio 1-osios vakare bddavo §okiai.

Petras K a I n i u s, talkinamas laborantu D. Dainytes, G. Ma6iulio. E. Ma6iuly-
t6s, D. Svidinskaites, rugpjd6io 15 - rugsejo 15 dienomis §ven6ioniu ir Traku rajo-
nuose pagal anketa „Seimos dvasine kultdra" apklause 400 5eimu, padar6 36 lapus
i§ra§u i§ mokyklu einamviu archyvu.

Surinktoji medziaga parode, kad §eimos institucija vaidina svarbu vaidmeni tick
etnines asimiliacijos, tick pilietines bei kulttirines integracijos procesuose. Pastebi-
ma leta Rytu Lietuvoje gyvenan6iu kitatau6iu integracija i Lietuvos visuomene. Re-
gione gyvenantys lietuviai, atsiddre tauti§kai mi§riose §eimose, atlieka savoti§ka ki-
tatau6iu integracijos skatintoju vaidmeni. Vis delto lenku bendruomeneje ry§kesnes
vidines konsolidacijos, o ne integracijos i Lietuvos visuomene tendencijos.

I,aura K a z I a u s k i e n 6  birzelio 30 -liepos 4 d., liepos 7-11 d. ir rugpjd6io
4-15 d. Neries, Se§up6s ir Merkio upiu baseinuose rinko medziaga apie tradicine ir
§iuolaikin? Zvejyba, vandens transporto priemones, medziokle: i5 61 asmens uzra§6
175 psl. informacijos. Jai talkinusios A. Binkauskaite, I. Kasinskaite ir V. Vai§vilai-
te nupie§e 79 etnografinius objektus.
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Pasvalio, Roki§kio, Siauliu, Taurages, Utenos rajonuose ir hatvijos Bauskes, Daug-
pilio ir Jekabpilio rajonuose apklausiusi 20 asmenu, uzra§e 31 lapa informacijos.

Dovile K u I a k a u s k i e n e  liepos 23 - rugpjti6io 6 d. Varenos r. Matuizu apy-
linkeje rinko medziaga apie lietaus, vejo i§§aukimo,  audros  nuvarymo  papro6ius.
Uzratyta 43 asmenu pasakojimai. Keletas pavyzdziu:  apsaugai nuo perktinijos de-
gindavo  verba,  Devintiniu  Zolynus;  lietus  buvo  i§§aukiamas  ariant  ups,  beriant
aguonas ir debesylo lapus i §ulini, o Cebatoriu kaimo moterys eidavo i kaimo kapi-
naites kalbeti maldeles.

Asta L e k a v i 6 i ti t e  geguzes 19-23 ir 26-31 dienomis Birzu, Joni5kio, Pasva-
lio, Rokiskio, Utenos, Zarasu rajonuose ir Latwijoje pagal anketa ,,Veido grozis, hi-
giena ir kosmetika" uzra§e 17 pateikeju infomacijas. Liepos 14-18 d. A. Lekavi6itite
su Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos specialybes Ill kurso studentais K. Buk-
lyte,  E.  Ciu6elyte,  G.  Jankauskaite,  V.  Kanareikinu,  A.  Luko5itlnaite,  D.  Survila
Anykseiu rajone pagal anketas „Merging ir moteru vestuvine galvos danga", „Mergi-
ng ir moteru laidotuviu galvos danga``, ,,Plauku §ukavinas ir priezidra", ,,Veido gro-
gis, higiena ir kosmetika" apklause 40 pateikeju ir uzra§e 230 lapu informacijos.

Jonas M a r d o s a  su Vilniaus pedagoginio universiteto Ill kurso studentais is-
torikais, atliekan5iais etnologine praktika, liepos 1-15 d. Silutes r. Zuku apylinkeje,
liepos 16-31  d. Prienu r. Balbieri§kio apylink6je rinko medziaga apie §io amziaus
3-5 de§imtme6iu kaimo gyventoju buiti, materialine ir dvasin? kultnra. Pirmajame
rajone padaryta 87, antrajame 111 apra§u.

Irena Regina M e r k i e n e , geguz6s 19-20 ir 26-30 dienomis Birzu rajone ir
gretimose Latvijos apylinkese apklausinejusi 16 asmenu, uzra§e 48 lapus informaci-
jos apie kalendorinius papro6ius. Dauguma vietines kilmes lietuviu tirtose vietov6-
se i§mir? arba i§sikele. Pokario metais nemaza Zmoniu, kilusiu i§ Lietuvos §iauriniu
rajonu,  po  tremties  apsigyveno  Iidtvijoje,  nes jiems  nebuvo  leista  grizti  i  gimtali
kra§ta. Be to, pasienio ruoze vyko vietine migracija. 0 jauni Zmones, 1aikydamiesi
tarpukario tradicijos, I,atwijoje ie§kojo geresnio pragyvenimo tuo metu, kai jo lygis
ten laikinai buvo auk§tesnis negu Lietuvoje, o veliau, jam nusmukus, del daugelio
priezas6iu neturejo galimybes grizti i Lietuva. Lietuvos ir hatvijos paribiuose apra-
tyti lietuviu, latviu, rusu, lenky kalendoriniai papro6iai ir ju poky6iai XX a. antrojo-
je pus6je yra ne tik lokalinio, bet ir individualaus pobndzio. Naujojoje gyvenamoje
vietoje integruojantis i kaimo bendruomenini gyvenima, prarandama dalis savuju ir
perimama dalis naujos aplinkos papro6iu. Uzrasyta duomenu apie ivairiu Sven6iu
papro6ius tremtyje.

Vaeys M i I i u s  liepos 1-10 d. 5iauliu rajone,  18-24 d. Prienu rajone tyrinejo
miesteliu ir kaimu kapines. Siauliu rajone tyrinetos AUREtelk6s, Bazilionu, Kurtuve-
nu senosios  ir naujosios kapines  (pastarosios isteigtos  1911  in.),  Prienu  rajone -
Medzioniu,  Stakli§kiu  ir  Ufuguos6io  kapines.  Apra5yti  §iu  kapiniu  aptverimai,
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Zeldiniai, kapai, paminklai, nupie§ti 45 geleziniai kaltiniai kryziai, 50 kapu tvoreliu,
9 kiti ivairtls objektai (pie§6 Marta Vosylitite), nufotogafuoti 155 ivairds objektai.

Visos tyrinetos kapines, i§skyrus Bazilionu, irengtos kalvose, gausiai apaugusios
ivairiais medziais. Laidota kojomis i kelia, Kurtuvenu senosiose kapinese - kojomis
i viduryje esan6ios koplysios pus?. Abiejuose rajonuose yra ir stiebiniu, ir r6miniu
geleziniu  kaltiniu  kryziu,  Prienu  rajone vyravo  pirmieji.  Senieji  geleziniai  kryziai
itvirtinti nattiralaus, naujesnieji - tatyto akmens. pagrinde. Abieju tipu kryziai pa-
puo§ti S pavidalo ornamentais, pasitaiko kriputes, rombo, augalo lapu motyvu, nau-
jesniuose - apskritimu. Tirtose apylink6se, kaip ir visoje Lietuvoje, §io amziaus ant-
rojoje puseje keleta de§imtme6iu plito ivairaus profilio teraco ir granito stelos; pas-
taraisiais metais atgyja paprotys statyti ornamentuotus medzio kryzius; ju ypa6 gau-
su Stakli§kiu kapiniu naujoje dalyje.

Janina M o r k a n i e n 6  geguz6s 19-23 d. Kauno, Marijampol6s, Sakiu ir Vil-
kavi§kio rajonuose, birzelio 2nd d. Alrmen6s, Kretingos, Mazeikiu, Plunges, Skuodo
ir Siauliu rajonuose, birzelio 16-20 d. Ignalinos, Mol6tu, Roki§kio, Utenos ir Zara-
su rajonuose, rinkdama medziaga apie namini odu apdorojima, apklaus6 33 asme-
nis ir uzra§e 191 psl. tekstu, nufotografavo 120 objektu; jai talkinusi Rita Butvil.iene
nupie§6 22 kailiadirbiu ir odininku darbo irankius. Uzrafyti pasakojimai apie darbo
irankius, odoms rauginti naudotas medziagas, Zaliamin6s odos i5dirbimo bddus, lie-
tuviu  ir  totoriu  amatininku  darbo  ypatybes.  XX  a.  34  de§imtme6iais  kai  kurie
meistrai vietoj augaliniu medziagu em6 naudoti aldna, sieros rtig§ti. Zinias ir paty-
rima meistrai perimdavo i§ seneliu,  t6vu,  retas kuris mok6si §io  amziaus 4-ajame
de§imtmetyje rengtuose kursuose.

Vida S a v o n i a k a i t 6  geguzes 19-23 ir 26-30 d. Akmenes, Anyk§6iu, Birzu,
Joni§kio, Pasvalio, Roki§kio, Ukmerges, Zarasu rajonuose ir Latvijos Respublikos
Bauskes, Daugpilio bei Jekabpilio rajonuose, rinkdama medziaga apie audiniu rag-
tus ir spalvas, padare 24 apra§us (95 p.), rado nauju duomenu apie ornamentus su
gyvtinu ir Zmoniu fignromis,  apie I.atvijos-Lietuvos pasienyje gyvenan6iu lietuviu
pozidri i etnin? kdryba ir tautin? savimone.

Inga S u b a 6 i ti t e-Ne n i e n e   Varenos r.  Matuizu apylinkeje uzpilde 54 an-
ketas apie didziasias, uzsisiau6iamas skaras, be to, pie§6,  fotografavo ju devejimo
bfldus. Dauguma apklaustu moteru i§laike didziasias skaras, jaunysteje jas d6vejo.
Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais skaras aude i§ lininiu bei vilnoniu natnra-
lios spalvos sitilu. Ju ra§tas - stambus sulangavimas. Moters skaru komplekta suda-
re stora languota, plonos drobes languota p/o#wkg, namie austa J¢rtzcvk±.#6, juodos
vilneles su §ilkiniais kutais haJm!.H.#G. I.abiau vertintos ir saugotos pirktines skaros,
todel ju daugiausia i§liko. Sulenkusios sta6iakampiu ar trikampiu, apsigaubdavo pe-
6ius. Tarpukario metais jaunikis didele vilnon? skara dovanodavo jaunajai. Skaros
nustotos dev6ti po Antrojo pasaulinio karo; magi vaikai i jas buvo susupami §e§taja-
me de§imtmetyje, o konservatyvesnes senos moterys jomis gaubesi ir 7-9 de§imt-
me6iais.
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Danguole  Svidinskaite   birzelio  16-20  d.  Ignalinos,  Moletu,  Roki§kio,
Utenos ir Zarasu rajonuose, rugpjd6io 25 - rugsejo  15  d.  Sven6ioniu rajone rinko
medziaga apie Zmoniu religinguma - kataliky tikejimo tiesu Zinojima ir vertinima,
taip pat apie §vesto vandens vartojima seniau ir dabar. Padaryti 26 aprasai, uzra§yta
334 p. teksto.

Zilvytis S a k n y s  geguz6s 20-31 d. Birzu, Roki§kio rajonuose ir Latvijos Res-
publikos Aizkraukl6s, Bausk6s, Daugpilio, Jekabpilio rajonuose apklausinevjo 20 as-
menu ir uzra§6 70 lapu teksto apie jaunimo bendruomeninius papro6ius. Ziniu pa-
teikejai i§syk vengdavo prisipazinti esa lietuviai, nes bijojo netekti Latvijos piliety-
b6s arba prarasti vilti ja gauti.

Vytautas T u in 6 n a s  geguzes 19-23 d. Kauno, Marijampoles, Sakiu ir Vilka-
vi§kio  rajonuose  apklaus6  13  pateikeju  apie juostu  ra5tu  pavadinimus,  dev6jima,
laikyma, su jomis susijusius papro5ius, nufotografavo 50, nupie5e 20 pavyzdziu.

Vacys M i I i u s


