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In Memoriam

Etnologų bendruomenę pasiekė liūdna 
žinia. 2018 m. rugpjūčio 29 d. mirė Lietu-
vos istorijos instituto etnologė, humanita-
rinių mokslų daktarė  Marija Mastonytė-
Miliuvienė.

Marija Mastonytė-Miliuvienė gimė 
1931 m. gruodžio 8 d. Miežionėlių k., 
Švenčionių r. Baigusi Švenčionių gimnazi-
ją, nuo 1949 iki 1954 m. studijavo Vilniaus 
universitete Istorijos ir filologijos fakultete 
ir įgijo istoriko bei istorijos mokytojo spe-
cialybę. Atsisakiusi rekomendacijos moks-
lus tęsti aspirantūroje Maskvoje, išvyko 
mokytojauti į gimtąją Švenčionių gimnazi-
ją. 1957 m. pradėjo dirbti Lietuvos mokslų 
akademijos Istorijos (dabar Lietuvos isto-
rijos) institute moksline bendradarbe. Čia 
dirbo iki 1988 m.

Daugelio straipsnių ir didelių studijų 
autorė. Apibendrino lietuvių drabužius 
pirmame etnologijos akademiniame leidi-
nyje Lietuvių etnografijos bruožai (1964). Tai 
buvo pirmoji išsami moksliniais tyrinėji-

NETEKoME MARIJoS  
MASToNyTėS-MILIUVIENėS

mais grindžiama valstiečių tradicinių dra-
bužių studija, paremta ir asmenine lauko 
tyrimų medžiaga. 1967 m. Lietuvos istori-
jos institute mokslininkė apgynė istorijos 
mokslo kandidato (dabar daktaro) diser-
taciją „Lietuvių liaudies moterų drabužiai 
XIX–XX a. pradžioje“.

Etnologė yra viena iš Pabaltijo istorinio-
etnografinio atlaso autorių, parengė mote-
rų aprangos 33 žemėlapius (20 žemėlapių 
kartu su Vida Kulikauskiene) ir komenta-
rus (1986). Be tautinio kostiumo istorijos 
ir tradicinės aprangos tyrimų, mokslinin-
kė paskelbė nuodugnių valstiečių mitybai 
skirtų darbų. Parengė ir išleido monogra-
fijas: Šiuolaikinis Suvalkijos kaimas (kartu su 
Izidoriumi Butkevičiumi, V. Kulikauskie-
ne, A. Vyšniauskaite, 1981 m.) ir Šiuolaiki
nis Žemaitijos kaimas (kartu su I. Butkevi-
čiumi, V. Kulikauskiene, A. Vyšniauskaite, 
1985 m.). Taip pat labai svarbi ir jos visuo-
meninė veikla, kuria M. Miliuvienė svariai 
prisidėjo prie lietuvių moterų sceninio 
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kostiumo sunorminimo ir jo autentiškumo 
apsaugos. 

Jos nuveiktų darbų vertę liudija tai, kad 
jais ir šiandien naudojasi kultūrinio darbo 
praktikai. Mariją cituoja dabarties tyrinė-
tojai etnologai. Bendradarbius žavėjo jos 
sugebėjimas kūrybingą mokslinį darbą 
suderinti su begaliniu atsidavimu šeimai, 
pastangomis sudaryti kuo geresnes sąly-
gas moksliniam darbui šviesios atminties 
profesoriui Vaciui Miliui.

Visi, kuriems teko kartu dirbti su Ma-
rija Miliuviene, gali ją minėti tik geru žo-
džiu. Jos asmenyje darniai derėjo pilietinė 
drąsa, principingumas, išdidumas ir kartu 
atlaidumas, jautrumas kitiems ir kuklu-
mas. Be dirbtinių pastangų ar puikybės 
Marija pelnė bendradarbių pagarbą, ir jie 

be jokio susitarimo laikė ją moraliniu au-
toritetu. 

Marija, kaip ir turbūt visi Vilniaus karšto 
lietuviai autochtonai, išsiskyrė patriotizmu, 
darbštumu, kantrumu ir ištverme. Grožinės 
literatūros kūriniais buvo galima paversti 
jos vaizdingus pasakojimus apie vaikystėje 
lietuvių mokinukų patirtus įspūdžius Len-
kijos valdomame Vilniaus krašte, apie to 
meto kaimo bendruomenės gyvenimą, vie-
na kitą keitusias okupacijas, pokario metus.

Marija per savo gyvenimą patyrė daug 
žiaurių likimo smūgių, bet sunkiausiomis 
va landomis kliovėsi Dievu ir neprarado 
jėgų tikėti žmonėmis ir šviesia Lietuvos 
ateitimi. 

Palaidojome mielą kolegę Mariją Vil-
niaus Rokantiškių kapinėse.

Žilvytis Šaknys, Petras Kalnius


