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MOSU JUBILIATAI

Si pasauli Irena i§vydo 1927 in. vasario 2 ud. Kudra§iu palivarke (tada buvo Gel-
vonu vals6ius, Ukmerges apskritis), v6liau pavadintame Dienovidziu kaimo vardu,
jaunos, dar neturejusios ne a5tuoniolikos Elenos Stancikaites ir jos pusbrolio Gel-
vonu girininko Stasio Vaitkevi6iaus §eimoje. Irenos seneles Rudminaites buvo kilu-
sios i§ Rudaminu gimines (Zinomi Vilniaus universiteto aukl6tiniai jezuitai Andrius
Rudamina, XVII a. viduryje i§vykes i RInija skelbti katalikybes ir ten guv?s, bei Jo-
nas Rudamina Duseti§kis, 1633 in. i§leid?s „Idymias matematikos tezes"). Jos tevas
buvo  kil?s  i§  Padtidzio  (Zarasu  aps.  Dtik§to vls.).  Baiges  4 gimnazijos  klases, jis
1919 in. istojo savanoriu i besikurian6ia Lietuvos kariuomen?, i§ kurios 1921 in. i5-
6jes atsargon,  1922 in.  baig6 Panevedyje Mi§ku techniku kursus ir buvo paskirtas
Ukmerg6s mi§ku uredijos Gelvonu girininkijos girininku. Cia jis, kaip savanoris, ga-
vo Zemes ir isikdre.  Mama kilusi i§ Lazduon6nu (Taurag6s aps., Vainuto vls.). Ju
sodyba buvo isiktirusi pelketame mi§ke. I Keizoniu pradzios mokykla, kurioje Irena
mokesi 1935-1937 in., jai tekdavo eiti 2 kin raisto takeliu per lomas ir pilnus van-
dens griovius. Nepaisant to, ji noriai dalyvavo kalediniuose ir kitokiuose vakaruose,
tvark6 mokyklos bibliotekele, nors del to jai daznai tekdavo grizti namo jau sute-
mus. Skaityti Irena buvo i§mokusi jau penkeriu, todel keturiu skyriu mokykla ji bai-
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IRENA   PETRAUSKIENE

1997  in. ji  ativente  savo  septyniasde§imtmeti.
Pamin6tas jis kukliai, kaip ir labai kukli yra pati so-
lenizant6.  Bet jos  nuopelnai  Lietuvos  kulttiros  ir
mokslo istorijai nera kukltis.



ge per dvejus metus. Vasaras dazniausiai leisdavo mi5ke su tevu, tod6l gerai i§moko
jame orientuotis ir jaustis kaip namie.

Penktqji ir §e§tati skyriu Irena lank6 Gelvonuose 1937-1939 in. Po ekskursijos i
Kernave, kuri mokinukei paliko dideli isptidi, ji para56 pirmati savo kdrineli  „Pa-
jautos slenis", su kuriuo moksleiviu ktirybos konkurse uZ6m6 antreda vieta. Toliau
Irena trumpai mok6si Panevezio mergai6iu bei Ukmerg6s Antano Smetonos gim-
nazijoje. M6gstamiausi dalykai buvo lietuviu kalba ir literattira bei pie§imas.

jintroji rusu okupacija 1944 in. vasara Irena uzklupo Dienovidziuose. Prisimin-
dami  1940  in.  ivykius,  tevai  nutar6  i5  namu pasitraukti - i§vyko  i  mamos  t6vi5k?
Lazduonenus, i§ kur t6vas emigravo i Vakarus, §eima daugiau jo nebepamat6. Mire
jis Cikagoje 1995 in. Pra6jus visiems fronto baisumams, Irena susirtipino mokslais -
buvo jau perkelta i paskutiniata klas? ir labai norejo uzbaigti gimnazija. Todel apsi-
avusi mamos pasititomis §1epetemis, p6s6ia i§keliavo i Ukmerge, kur iki tolei buvo
mokiusis.  Po triju paru kelion6s tikslas buvo pasiektas.  Apsigyveno pas pazistama
girininka, isidarbino saskaitininke ir gimnazija baige aukso medaliu.

I Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteta studijuoti lietuviu kalbos ir
literattiros Irena istojo be egzaminu. Mok6si nektirentose auditorijose, bet dziaug6-
si  dymiuju  profesoriu  Vinco  Mykolai6io-Putino,  Balio  Sruogos,  Jono  Bal6ikonio,
Levo Karsavino, Vosyliaus Sezemano, Jono Vabalo-Gudai6io, Igno Jonyno paskai-
tomis. Mokydamasi kuri laika dirbo dekanate ma§ininke-sekretore. Del sunkiu gy-
venimo salygu sutrikus sveikatai ir atlaikius keleta operaciju, universiteta Irena bai-
ge jau su kitu kursu 1951 in. Gavusi paskyrima i Palangos vidurine mokykla, ji i§vy-
ko ten destyti lietuviu kalbos ir literattiros. Be to, moke rusu literattiros, vadovavo
mokiniu saviveiklai, organizavo ivairias mokiniu i§vykas ir ekskursijas. Ta6iau mo-
kytojos darbas nebuvo jos pa5aukimas. Po treju darbo Palangoje metu Irena nutar6
grizti i Vilniu.  1954 in. Iiepos 1 d. darba gavo Vilniaus universiteto bibliotekos kom-
plektavimo skyriuje. I.abai apsidziauge patekusi i knygu karalyst?. Be kasdieninio bib-
liotekos  ir jos  filialu  komplektavimo,  daug  dziaugsmo  teike  i§vykos  i  Leningrada,
Charkova, Kijeva ir kitus miestus, kuriu knygu saugyklosp kartu su bibliotekos direk-
toriumi ie§kojo  iiveztu Vilniaus universiteto bibliotekos knygu.  Kai kurias vertybes
pavyko susigrazinti, bet daug kas taip ir liko nuo ie5kan6iu.u pasl6pta. Irena entuzias-
tingai isitrauke ir i visuomenini bibliotekos gyvenima: dalyvavo saviveikloje, ekskursi-
jose, tapo sienlaikra§6io redaktore Cos deka jis buvo pradetas leisti lietuviu kalba, nes
iki tol ejo rusiskai, mat bibliotekoje dirbo nemazai nemokan6iu lietuvi§kai).

1958 in. biblioteka prad6jo leidybini darba -tais metais buv.o i§leistas „Moksli-
n6s  bibliotekos  vadovas"  ir  „Mokslines  bibliotekos  metra§tis,  1957"  (2-oji  1958-
1959 in. knyga -1961). Irena buvo pakviesta i redakcine kolegija. 5iuose leidiniuo-
se ji pradejo publikuoti ir platesnius kulttiros istorijos tyrinejimus.

1962 in. pradzioje Irena perejo dirbti i Retu spaudiniu ir rankra§6iu skyriu, kur
jai  atsivere platesnes galimybes uzsiimti Lietuvos  mokslo  ir kulttiros  tyrinejimais.
1967 in. §i skyriu perorganizavus i du skyrius, Irena tapo Rankra56iu skyriaus vede-
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ja. Jai teko atlikti milzini§ka darba tvarkant, apra§ant rankra§6ius, suskirstant juos i fon-
dus. Salia viso to darbo ji paskelbe ir publikaciju apie lobius, laikomus §iuose fonduose:
apie M.  Balinskio archyve aptikta Antano Strazdo ketureili (Tiesa,  1966 01  08),  apie
V. RIuchelbecheri ( ten pat, 1966 02 05), apie M. Balinski (Mokslas ir gyvenimas, 1968,
Nr. 2), Z. E. Zilibera, S. 8. Jundzila, J. Pabr6Za (ten pat,  1967, Nr. 3), para§6 stambu
darba ,,Rankra§tynas", kuris buvo i§spausdintas leidinyje „Kultoru kryzkeleje" (Vilnius,
1970),  skirtame  Vilniaus  universiteto  bibliotekos  400  metu jubiliejui.  Jame  nu§viesta
rankra§tyno susidarymo istorija, apibtidintas fondu turinys.

Darbas  Retu  spaudiniu  ir rankra56iu  skyriuje  pad6jo  lrenai  pazinti  didziulius
senuju amziu knygu turtus. Stebino §iu knygu poligrafijos kulttira, ju turinio encik-
lopedi§kumas.  Tyrinetoja  ypa5  domino  Vilniaus  akademijos  spaustuv6s  leidiniai.
Tuo metu buvo  teigiama, kad XVI-XVIII  a.  (iki Edukacines komisijos)  Vilniaus
universitetas  buves  tamsos  ir  obskurantizmo  Zidinys.  Su  Akademijos  spaustuv6s
knygomis Irena irode, kad mokslas Vilniaus universitete buv?s tokio pat lygio, kaip
ir kitu Europos universitetu, kad daugelis jos leidiniu nenusileidzia kitose §alyse i§-
leistiesiems. Vilniaus akademijos spaustuves istorija bei jos leidinius I. Petrauskie-
ne pradeda tyrineti 1965 in., su prane§imais §ia tema dalyvauja konferencijose, ir jai
kyla mintis §iuos tyrinejimus apibendrinti disertacijoje. Dirbant bibliotekoje, tai bn-
tu buv? sunkiai igyvendinama. Todel  1972 in.  pradzioje Irena, pra6jusi konkursa,
pereina dirbti i Lietuvos MA Istorijos instituta, kur paskiriama Mokslo ir technikos
istorijos sektoriun jaunesnieda moksline bendradarbe (nuo 1982 02 18 -vyresnioji).
Cia ji uzbaige ir 1974 in. sausio 9 d. apgyne disertacija „Vilniaus akademijos spaus-
tuve", uZ kuria jai suteiktas istorijos mokslu kandidat6s (1993 in. nostrifikavus, hu-
manitariniu in. daktares) laipsnis. Disertacija sudare 1976 in. i§1eistos monografijos
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pagrinda. Kartu su Konstancija Cepiene Irena parenge mokslini bibliografini leidi-
ni ,,Vilniaus akademijbs spaustuves leidiniai 1576-1805" (Vilnius, 1979), skirta Vil-
niaus universiteto 400 metu jubiliejui. Jame itraukti patikrinti dc vz.sLt 3265 leidiniai.
Tai nepaprastai kruop§6iai parengtas, visiems tyrinejantiems Vilniaus universiteto
mokslu istorija labai parankus §altinis. Vilniaus akademijos spaustuves veiklos tyri-
n6jimus I. Petrauskiene uzbaige tre6iata savo knyga „Vilniaus akademijos spaustu-
ves §altiniai XVI-XIX a."  (Vilnius,  1992). Cia paskelbti 202 dokumentai (valdovu
privilegijos,  direktyvos,  potvarkiai,  dkio  ir gamybines veiklos  dokumentacija,  lai§-
kai) italy, lenku, 1otynu kalbomis ir ju lietuvi§ki vertimai.

Be 5ios pagrindines  savo  temos  Istorijos  institute,  Irena nagrinejo  dar dvi  te-
mas:  ,,Vilniaus mokslo bi6iuliu draugijos veikla", kuri buvo apibendrinta leidinyje
Mokslo draugijos Lietuvoje" (Vilnius,  1979), ir „Lietuvos mokslo bei kultdros is-

torijos paminklai" rengiamam „Kultdros paminklu savadui".  1976-1983 in. ji i§tyre
89 paminklus, para§e apie juos enciklopedinio pobddzio straipsnius, ta6iau nesutik-
dama su ,,Savado" rengimo principais ir daznai turini i§kreipian6iu redagavimu, ju
autoryst6s ir pa6ios temos 1983 in. atsisake. Be galo apmaudu, kad a§tuonerius me-
tus atemusio darbo rezultatais mokslinink6 taip ir negalejo pasidziaugti.
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Greta §iu planiniu temu I. Petrauskiene ir toliau tyrinejo Vilniaus universiteto
istorija bei XVI-XVIII a. Lietuvos spauda ir §iu tyrin6jimu medziaga skelbe „Kny-
gotyroje": „Vilniaus akademijos spaustuv6 ir knygu cenzdra" (1973, t. 3), ,,Periodi-
kos pradzia Lietuvoje"  (1974,  t.  4),  „Vilniaus akademijos spaustuv6s inventorius"
(1976, t. 5), ,,Senojo Vilniaus universiteto archyviniai §altiniai" (1980, t. 8), „Valdo-
vu  XVI-XVIII  a.  privilegijos  -  Lietuvos  spaudos  istorijos  5altinis"  (1988,  t.  15);
„Lietuvos istorijos metra§tyje":  „Del medicinos ir teises katedru isteigimo Vilniaus
akademijoje XVII a. pradzioje"  (1974. V.,  1976) bei keletas recenziju; lenku leidi-
nyje   ,,Kwartalnik  historii  nauki  ir  techniki"   (1981,   R.   26,   z.   3/4);   ,,Bollpocbl
HCTopHII  ecTecTBo3HaH"  H  TexHHKH  (MocKBa,  1981)  ir kt.  Kartu ji  domejosi
knyga, kaip kra§to kulttiros i§rai§ka. Sia tema  1982 in. skaite prane§ima „Lietuvos
XVIII a. mokslo populiarinimo literatnra - Svietimo epochos ideju i§rai§ka", kuris
buvo i§spausdintas leidinyje „®eAopoBCKHe  qTeHHH  1982"  (MocKBa,  1987) ir kt.
Pana§ios tematikos pranesimus skaite ir Baltijos §aliu mokslo istoriku tarprespubli-
kinese konferencijose 1977, 1979, 1985 in. I§spausdintos ju tezes.

Tyrinedama  XVI-XVIII  a.  Iiteratdra,  Irena  susidomejo  privalomojo  egzem-
plioriaus klausimu. Apie ji 1985 in. Leningrade perskaite prane§ima "Privalomasis
egzempliorius Lietuvoje XVI-XVIII a., kuris buvo paskelbtas rinkinyje ,,KHHra  8
PoccHII  a  XVII  8  HaqaL^e  XIX  88.  "  (^eHHHrpaA,  1989).  Prane5eja pirma karta

pateike duomenu apie tai, kad Lietuvoje anks6iau negu daugelyje Europos 5aliu jau
XVI a. buvo privalomojo egzemplioriaus uZuomazgu.

Sklaidydama rankras6iu puslapius, Irena susidomejo Lenkijos valdzios antilie-
tuvi§ka politika Vilniaus kra§te  1935-1939 in.  Sia tema  1989 in.  tarptautineje kon-
ferencijoje,  vykusioje  Is.torijos  institute, ji  perskaite  pranesima,  kuri  i§pletusi  pa-
skelbe rinkinyje „Rytu Lietuva" (Vilnius, 1992).

Be Cia pamin6tu ir nepamin6tu knygu bei straipsniu,I. Petrauskiene yra ir vie-
na i§ ,,Vilniaus universiteto istorijos,  1579-1803" bendraautoriu.  Ji oponavo ir dvi
§ia  tematika  gintas  disertacijas.  Irenos  darbais  domisi  ivairiu  §aliu,  ypa6  lenku
mokslininkai (Marceli Kosman, Henryk Wisner, Zbigniew Wojcik), paras? ne viena
recenzija apie jos knygas. Savo ruoztu ji recenzavo lenku istoriky lietuviskos tema-
tikos darbus: Aleksandro Sniezko XVIII-XIX a. Lietuvos spaudos tyrin6jimu me-
dziaga (Lietuvos istorijos metra§tis 1974, Vilnius,  1976) bei Henryko Baranowskio
parengta  Vilniaus  universiteto  1945-1982  in.  Iaikotarpio  bibliografija  (ten  pat,
1985, Vilnius, 1986) ir nurode esminius ju trdkumus ir netikslumus.

Ir i5ejusi pensijon I.  Petrauskiene domisi Istorijos instituto  darbu,  dalyvauja jo,
Lietuvos mokslo istoriky bei knygotyrininky renginiuose. Zinoma, dabar daug jos de-
mesio reikalauja ir sena mama, ir mazi annkai. Linkime §iai darb§6iai mokslininkei to-
lesn6s sekmes ir geros sveikatos, kad dar galetume pasidziaugti jos naujais darbais.

Stase M a t u I a i t y t e
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ETNOLOGE
IRENA REGINA  M E R K I E N i

1997 in. vasario  20  d.  ivyko  i5pl6stinis Lietuvos
istorijos  instituto  tarybos  ir  direkcijos  pos6dis,  ku-
riame  buvo  paminetas  dymios  etnologes,  Lietuvos
istorijos instituto Etnologijos skyriaus ved6jos prof.
habil. dr. Irenos Reginos Merkienes garbus 60 metu
jubiliejus.  Profesores  gyvenimo  kelia  apzvelge  Lie-
tuvos.  istorijos   instituto   direktorius   prof.    habil.
dr. Antanas Tyla bei vyriausiasis mokslinis bendra-

darbis prof. habil. dr. Vacys Milius. Jie padym6jo, kad nuo 1960 in. institute dirban-
ti darbuotoja I.  R.  Merkiene pasidymi ne tik vaisingu moksliniu darbu,  gausiomis
monografijomis, studijomis, moksliniais straipsniais, pedagogine veikla, bet ir pla-
6iais interesais bei visuomenine veikla.  Gausiems klausytojams etnologe perskaite
prane§ima ,,Etnine kulttira XVI-XX a.  Lietuvoje:  permainu sparta".  Susumuoda-
rna asmeninius bei kitu etnologu tyrimus, ji apzvelge puses tnkstantme6io lietuviu
etnin6s kulttiros raida, jos regioninius savitumus, skirtumus kaimo ir dvaro aplinko-
je, modeliavo ju kaitos desningumus. Prane§imo pabaigoje jubiliate akcentavo, kad
kiekvienas etnines kulttiros rei§kinys turi ilga ir painia istorija, realiju poky6iai ir ju
sparta dar laukia savu etnines kulttiros tyrin6toju. Taigi etnologams dar ilgai darbo
netruks. Gausus sveikinusiuju btirys i§rei§ke pagarba ir vilti, kad sulauks daug nau-
ju svariu profesor6s darbu.

Irena Regina Merkien6 gime  1937 in. vasario  14  d.  Kaune,  Ur§ules ir Vinco
Tamo§innu  §eimoje.  Vasaras  praleisdavo  RIangiuose  (netoli  Veliuonos),  pas  ma-
mos  seseri  Liudovika  Jokubauskien?.  T6tes  ir  dedes  Petro  Jokubausko  sekamos
stebuklin6s pasakos,  baugios mitologin6s sakmes jau  nuo vaikystes formavo  lakia
mergait6s vaizduot?, iziebe meile ir pagarba praei6iai - savybes, kurios tokios svar-
bios etnines kultdros tyrin6tojo darbui.  Gabi mokin6, be vargo susidorojusi su pa-
mokomis, nuolat smalsaudavo, ka skaito ketveriais metais vyresnis brolis Mindau-
gas. Ypa6 domino visuotine literatdra. Ir dabar profesore dziaugiasi i§naudota gali-
mybe, nes po keleriu metu ji buvo i5braukta i§ mokymo programu. Juk taip Zavejo
„Iliada",  „Odiseja".  Kad  nesusipainiotu graiku  dievu labirintuose,  mergait6  netgi
i§sira§ydavo ju vardus,  nurodydama,  kokias funkcijas jie atlieka, juos lygino.  Taip
gime kerintis senosios Graikijos pasaulis.
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Atrodo nepastebimai, brolio pedomis, mergina izenge pro Vilniaus universiteto
Istorijos-filologijos fakulteto vartus.  Pran6s Dundulien6s, Broniaus Dundulio, Juozo
Jurginio, Vacio Miliaus, Adolfo Tautavi6iaus paskaitos subrandino vaiki5kas svajones.
Gim6  etnolog6.  Mokslin6 veikla prasidejo  dar studiju  metais.  Pirmieji  savarankiski
lauko tyrimai Veliuonoje pagrinde   studenti§ka  1958 in.  mokslinio personalo ir stu-
dentu mokslin6s konferencijos prane5ima  ,,Petro  Cvirkos gimtosios  apylink6s  etno-
grafiniai bruozai".  1959 in. ji dalyvauja Lietuvos istorijos instituto studenti§koje eks-
pedicijoje,  o lauko  tyrimu duomenis panaudoja diplominiame  darbe  „Audiniai  Ze-
maitijoje XIX a. 11 puseje -XX a. pradzioje". Kaip perspektyvi student6 ji dar studiju
metais pakvie6iama dirbti laborante i Lietuvos MA Istorijos instituto Archeologijos ir
etnografijos skyriu.  1962 in. jai pasitilyti darbininku buities ir kulttiros tyrimai, kurie
tuo metu Rytu Europoje Zeng6 tik pirmuosius Zingsnius. Pasirinkti Grigi§kiu miesto
tipo gyvenviet6s tyrimai parod6 lietuviu, 1enky, baltarusiu ir rusu,  1925-1965 metais
patekusiu i nauja polietnin? aplinka, etnines kultnros poky6ius.

1966 in. Istorijos institute ji apgyn6 disertacija istorijos mokslu kandidato laips-
niui igyti „Grigi§kiu bandomojo popieriaus kombinato darbininku buitis ir kulttlra
1925-1965 metais", kuri tuo metu jau buvo i§spausdinta „Mokslu Akademijos dar-
buose" (5 straipsniai). Disertacija buvo para§yta per trumpa laika, ji pasidym6jo i5-
baigtumu, gilia analize, apimtas gausus kultdros rei§kiniu ratas, liudijantis moksli-
niu interesu platuma, nors jubiliat6 tur6jo eiti ir mamos pareigas (1963 in. gime sd-
nus ).  1966 in. I. R. Merkiene pasinaudojo proga grizti prie kaimo kulttlros tyrimu.
Per kelerius metus po disertacijos gynimo pasirodo straipsniai apie linamynio  tal-
kas, bitininkyste,  anketos, skirtos rinkti medziagai apie traukiamay.a j6ga,  pastatus
gyvuliams laikyti,  gyvulinkyste, vasaros virtuves.  Nuo  1966  in.  renkama  medziaga
Pabaltijo  Zemdirbystes  ir  architektnros  etnografiniams  atlasams,  nevengta  ir  kitu
materialines bei dvasines kultnros realiju tyrimu.  Be studijos  „Gyvulininkyst6s  in-
ventorius Lietuvoje XIX-XX a. pradzioje" (1979 in. i§spausdinta 10 serijos „1§ lie-
tuviu kultnros istorijos" tome), Zemelapiu ir komentaru Pabaltijo istoriniame-etno-
grafiniame atlase „Zemdirbyst6", monografijos ,,Gyvuliu dkis XVI a. -XX a. pir-
mojoje pus6je: Etnines patirties i§takos"  (1989 in.  i§spausdinta  14 serijos „15 lietu-
viu kulttiros istorijos"  tome) ir gausiu ivairioms gyvulininkystes sritims  (tarp ju su
gyvulininkyste susijusiu papro6iu,  architekttiros,  maisto parengimo  ir pan.)  skirtu
straipsniu,  nemazai  nuveikta  tekstiles  ra§tu  tyrinejimo  srityje.  Netrukus  knygynu
lentynose  galesime  pamatyti  gausiai  iliustruota  knyga  apie  lietuvininku  pirstines
(kartu su Marija Pautienidte-Banioniene).

Tyrin6toja  nesitenkino  lauko  tyrimu,  publikuotu  §altiniu,  teorines  literatdros
sinteze.  Ji pirmoji Lietuvoje i§ etnologu pla6iai naudojosi ir XVI-XIX a.  archyvi-
niais §altiniais.  Materialiniai ir dvasiniai kultdros  aspektai autores  darbuose  neat-
siejami, jie paai§kina vienas kita. Sukaupta gausi medziaga, analitinis mastymas lei-
do etnologei teorizuoti etnin6s kultdros procesus, modeliuoti jos kaitos d6sningu-
mus. Sio metodologinio kelio pradzia galime sieti su devintojo de§imtme6io pirma-
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ja puse (straipsnis „t}kinio kulttirinio patyrimo sklidimas Lietuvoje mikroaplinkoje
ir makroaplinkoje" 1985 in. i§spausdintas „Etnografiniuose tyrinejimuose Lietuvoje
1983 ir 1984 metais"). Nuo 1984 in. jubiliate daugiausia demesio skiria kulttiros et-
ni5kumo ir tauti§kumo problemai, lietuviu dvasin6s kulttiros - tikybin6s ir menines
savirai§kos, taip pat Zmoniu tarpusavio santykiu, kaip etninio, teritorinio ir pasaule-
jautos  identiteto,  ypa6  tautinio  atgimimo  laikotarpiu,  istoriniams,  struktnriniams,
tipologiniams ir arealiniams tyrimams.

Tautinio  atgimimo  ir Nepriklausomos  Lietuvos valstyb6s  atktirimo  laikotarpi
etnologe  pasitiko  tyrinedama  kaimo  bendruomen6s  papro6ius,  pateikdama  bran-
dziu teoriniu darbu. I. R. Merkienes tritlsa vainikavo 1993 in. apginta humanitariniu
mokslu habilituoto daktaro disertacija „Gyvuliu tikis Lietuvoje XVI a. -XX a. pir-
mojoje puseje: Etnines patirties i§takos". Okiniu kulttiriniu realiju raidos, ju tipolo-
giniu arealu, Lietuvos tikiniu kulttiriniu sri6iu susidarymo prielaidu studijos rem6si
gyvuliu  tikio,  kaip  etnines  gamybin6s  patirties  sritimi,  tyrimu.  Tai  leido  sudaryti
modeli,  kaip mikro-  ir makroaplinkose formuojasi tikiniai kulttiriniai arealai, vei-
kiant horizontaliai, vertikaliai ir trajektori5kai skleidziama bei perimama informaci-
ja, ir koki poveiki jiems turi administracinis ir teritorinis susiskirstymas.

Siuos pasiekimus lem6 begalinis I. R. Merkien6s darb§tumas, pareigingumas ir
saziningumas.  Nei§senkan6ia  jubiliat6s  energija  liudija  ir  pedagogine  veikla  Vil-
niaus  (1989)  ir Vytauto  Didziojo  universitetuose  (nuo  1990  in.).  Jai vadovaujant
sekmingai apginta diplominiu darbu, kelios daktarines disertacijos, dalyvauta dok-
toranttiros bei habilitaciniuose komitetuose. Taip pat nuo 1988 mokslinink6 skaito
paskaitas Lietuvos mokytoju kvalifikacijos kelimo institute. Etnologijos moksla po-
puliarina gausiais straipsniais periodineje spaudoje, radijQ ir televizijos laidose.

Profesor6s  mokslinio  darbo  krai5io  skrynioje  ne  tik  beveik  200  moksliniu
straipsniu, suorganizuotos 3 tarptautines mokslines konferencijos, ekspediciju metu
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje uzra5yta apie 13 000 lapu informacijos
tomas (apie miesto tipo ir kaimo gyvenvie6iu architektdra, gyventoju maista, audi-
nius, mezginius, gyvuliu tiki,  5eimos sudeti ir strukttira,  papro6ius,  tik6jimus),  de-
§imtys moksliniu konferenciju Lietuvoje, Moldavijoje, Suomijoje, Arm6nijoje, Lat-
vijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje.

Etnologe -viena i5 Lietuvos mokslu akademijos folklorinio ansamblio „Dijdta"
kdr6ju ir aktyviu dalyviu. I§kilmingame posedyje susirinke ansamblie6iai prisimine
profesores rdpinimasi tautiniais drabuziais. Konsultuodamasi su kolegomis, itemp-
tai dirbdama rankra§tynuose, muziejaus fonduose, bibliotekose, I. R. Merkien6 su-
knre autenti§kus drabuziu modelius, rdpinosi ju gamyba. Profesores rdpes6iu kiek-
vienas ansamblietis apsirede savo arba tevu gimtosiose apylink6se d6vetais rdbais.
rl

Si igyvendinta id6ja Lietuvoje - pirmoji. Anks6iau rengtasi vienodais vieno regiono
arba keliems etniniams regionams btidingais rnbais, ne tick kreipta demesio i ju au-
tenti§kuma. Taip pat I. R.  Merkien6 suteike inokslin? parama ir Termoizoliacijos
instituto folkloriniam ansambliui.
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Ji aktyvi karpiniu memo puoseletoja  ir propaguotoja.  Beveik pries  du  de5imt-
me6ius etnolog6 susizav6jo karpiniu menu. Nuo 1981 metu -ji aktyvi Liaudies me-
no draugijos, v6liau - Lietuvos tautodailininku salungos nare. Dalyvavo respublikin6-
se  ir  tarptautin6se  parodose  (Pasaulio  popieriaus  karpiniai'89,  Pasaulio  popieriaus
karpiniai'94) Lietuvoje ir uZ jos ribu, prisidejo organizuojant parodas.  1987 in. ji su-
renge pirmala personaline popieriaus karpiniu ir tapybos paroda. Taip pat tyrineta
popieriaus  karpiniu  istorija  (straipsnis  „Popieriaus  karpiniai  Lietuvoje"  knygoje
„Pasaulio popieriaus karpiniai", Vilnius, 1995 in.), iliustruotos knygos.

Taip pat ji - Etnografu mokyklos, kurioje mokesi daugiausia kaimo vaikai, or-
ganizator6 ir vadove. Septynerius metus per moksleiviu atostogas (nuo  1988 in.) ji
organizavo  ekspedicijas,  skait6  paskaitas  mokiniams,  kviet6  1ektorius.  Profesor6s
rtipes6iu buvo parengta netgi metodine medziaga - neploni trys etnografiniu klausi-
mu rinkiniai „Kaimo gyvenviet6 ir papro6iai"  (Vilnius,  1989, 26 p.),  „Lietuvos kai-
mo  papro6iai"  (Vilnius,  1989  in.,  44  p.)  ir  „Kaimo  papro6iai  ir  Zinija"  (Vilnius,
1991 in.,  88  p.).  Paskutini  karta  pana§aus  pobtidzio  rinkiniai  buvo  publikuoti  tik

prie§kario Lietuvoje (1940 in.). 0 kick energijos reikia tur6ti po sunkios lauko tyri-
mu dienos norint patikrinti  keliu  de5im6iu moksleiviu  surinkta medziaga,  i§sakyti
pastabas ir dar organizuoti ju laisvalaiki, saugoti juos. Ankstyva rytmeti prasidejusi
darbo  diena  pasibaigdavo  po  vidurnak6io.  Atpildo  ilgai  lauti  nereikejo.  Nemazai
moksleiviu pasirinko istorijos, 1ietuviu kalbos ir kitu humanitariniu mokslu studijas
auk§tosiose mokyklose.

Tik6simes, kad dymi Lietuvos etnolog6 i§ uzmar§ties isgelb6s dar ne viena mdsu
sodziaus materialin6s ir dvasin6s kulttiros puslapi ir jos nuveiktas darbas jaunimui
bus tvirta dvasin6 atspirtis kovojant uZ lietuvyb?.

Zilvytis S a k n y s



ARCHEOLOGAS
JONAS  S T A N K U S

Jonas Stankus gim6  1937 in.  kovo 8 d.  Vaikyste
prabego Vilei5iu kaime  (netoli Kur§enu), pasiturin-
6io tikininko §eimoje. 1946 in. pradeda mokytis neto-
liese   esan6io   Dirvonenu   miestelio   septynmeteje
mokykloje,  kuria baiges  1953  in.  istoja i Siauliu pe-
dagogine mokykla.  Baiges mokslus,  1957 in. grizta i
Dirvonenus ir dirba V-VII klasiu mokytoju.  Moky-

tojaudamas po metu istoja i Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto isto-
rijos specialybes neakivaizdini skyriu. Nuo  1960 in.  mokslus  tesia stacionare.  Dar
btidamas studentu,  1961 in. pradeda dirbti Lietuvos istorijos ir etnografijos muzie-
juje  restauratoriumi-konservatoriumi.  1964  in.  baiges  universiteta,  paskiriamas  i
Kretingos kra§totyros muzieju, o i§ jo po metu isvyksta dirbti i mineto muziejaus
Vilniuje Numizmatikos skyriu vedeju.

Taip  ir  nesusigundes  muziejininko  darbu,  vis  labiau  krypsta  i  archeologija
(1967  in.  dalyvauja  Ruseiniu  kapinyno  archeologiniuose  kasinejimuose).  1967  in.
gruodzio 18 d. J. Stankus priimamas i Mokslu akademijos Istorijos instituto archeo-
logijos specialybes aspirantdra, Nuo tos dienos iki §iol kolegos Jono gyvenimas yra
susij?s su §ia istaiga; jos Archeologijos skyriuje dirba jau trisde5imt metu.

J. Stankaus darbo tema aspirantdroje - „II-XIII amziu gelezies dirbiniu gamy-
bos  technologija  Lietuvoje".  Jai vadovavo  istorijos  mokslu  daktaras  A.  Kol6inas.
Tuo metu tai buvo nauja archeologiniu radiniu tyrimo metodika Lietuvoje,  todel
pa6iam teko pasirtipinti tyrimams reikalingomis priemonemis, isigyti archeologams
nebddingu Ziniu metalografijos bei metalu technologijos srityse.  RIbes i darba su
kolegai Jonui bqdinga energija, 1969 in. pradeda savaranki§kai daryti geleziniu dir-
biniu technologijos bei struktdros analizes (iki §iol ju padaryta beveik ttikstantis), o
nuo  1970 in. pasirodo pirmieji straipsniai, paremti §iomis analiz6mis.  Baig?s aspi-
ranttira,  1971  in.  apgina kandidatin? disertacija  „Geleziniu  dirbiniu  technologijos
istorija  Lietuvoje  II-XIII  amziais".   1973  in.  J.  Stankus  i§renkamas  vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu.

J.  Stankaus mokslinio darbo kryptis - gelezies dirbiniu technologiniai tyrimai
bei  kalvystes  istorija  Lietuvoje.  Sia  tema  para§ytos  dvi  monografijos  -  „Gelezies
apdirbimas  ir  panaudojimas  Lietuvoje  II-XVI  a."   bei   „Banduziu  kapinynas".
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1974 in. J. Stankus buvo paskirtas tuo metu Istorijos institute naujai sudarytos tikis-
kaitiniu darbu grup6s vadovu ir jai vadovavo iki pat panaikinant grup? 1993 metais.
Aktyviai dirbdamas ekspedicijose, kolega Jonas per visa darbo institute laika kasi-
n6jo daugiau kaip 30 ivairiu archeologiniu objektu. 1§ ju min6tini Kair6n6liu (Radvi-
li§kio  r.),  Banduziu  (RIaip6da),  Pailgo6io  (Silales  r.)  kapinynai bei  Gen6u  (Kretin-
gos r.) kapinynas ir pilkapynas, kuriuose aptikta daug nauju ir Lietuvos archeologijai
vertingu duomenu. Be jau minetu monografiju, J. Stankus para§e per 50 ivairiu moks-
liniu straipsniu, skait6 prane§imus daugelyje konferenciju uzsienyje bei Lietuvoje.

Grazaus jubiliejaus proga linkime Jubiliatui nemaztan6ios energijos, ktirybin6s
sekmes ir... plurimos anos.

AIgirdas  V a r n a s


