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MOST JUBILIATAI

LIETUVOS  KULTOROS  ISTORIKE
INGE  LUKSAITE

Pries  33  metus pradejusi  darba Lietuvos  istorijos
institute, Inge Luk§aite iki §iol tebera i§tikima §io  lietu-
viu istoriografijos kereju kolektyvo nare. Per visus §iuos
sudetingu Lietuvos visuomenei aplinkybiu pazenklin-
tus   mokslininkes tyrinetojos darbo metus I.  Luk§aite
i§saugojo i§tikimybQ dvasinems vertybems, kuriu tvirta
samprata atsine§e i§ tevu namu, dosniai dalijosi §iuo in-
telektiniu turtu su kolegomis, bi6iuliais, mokiniais.

I. Luk§aite gime  1940 in. vasario 2 d. Kaune Mei-
1es Matjo§aitytes ir Kazio Luk5os §eimoje, kurioje bu-
vo tvirta meiles ir atsidavimo Tevynei, pilieti§kumo ir
atsakomybes, tautiniu vertybiu puoselej imo dvasia. Vai-

kysteje pasirinkusi muzikes kelia, Inge 1962 in. baige istorijos studijas Vilniaus uni-
versitete ir tapo istorike. Ta6iau mokslo metai, praleisti M. K. Ciurlionio menu mo-
kykloje, nepraejo be pedsaku. Muzikos, meno ir Zmogi§kojo gerumo pamokos i§lavino
i§ prigimties jautria kulthros  istorijos tyrinetojos klausa,  gebejima i§girsti   tai,  ko
daznai nei§girsdavo kiti istorikai, anksti pasthmejo i sovietme6iu negeistiqu kra§toty-
rininku bei paminklosaugininku gretas.

Institute pradejusi tyrineti Reformacijos Lietuvoje istorija,I. Luk§aite atrado sa-
vita kelia i XVI-XVII a.   Iietuvi§kosios kulthros pasauli. Tai liudija jau pirmoji jos
monografija „Lietuviu kalba refomaciniame judejime XVII a.``, i§spausdinta 1970 in.
Siame tyrinejime i§ry§kejo visa I. Luk§aites mokslinQ keryba Zenklinantis problemu
derinys. Istorike prigimtimi religinio pobtidzio Reformacijos pletra Lietuvoje suvoke
kaip sap.tidi, veikusi XVI-XVII a. Lietuvos kulthros raida, ie§kojo, rado ir atskleide
neretai netiketas sasajas. Parengusi publikacija „Lietuvos publicistai valstie6iu klau-
simu XVI a. pabaigoje -XVII a. pirmojoje puseje`` ( 1976), para§iusi knyga „Radika-
lioji reformacijos kryptis Lietuvoje``  (1980)  ir spausdiridama straipsnius mokslo ir
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mokslo populiarinimo Zumaluose, I. Luk§aite supazindino lietuvi§kai skaitan6ia so-
vietines Lietuvos visuomenQ  su i§kiliomis, dvasinei kulthrai nusipelniusiomis tyrine-

jamo laiko asmenybemis (A. Volanu, J. Chondzinskiu, S. 8. Chilinskiu) irju nuveik-
tais darbais.

Gebejimas susieti Reformacijos sklaida su kulthros raidos tendencijomis XVI-
XVII  a.  Lietuvoje  leme,  kad I.  Luk§aite tapo  1981  in.  i§1eistos pirmosios Lietuvos
kulttiros istorijos sintezes („Lietuvos kulttiros istorijos bruozai: Feodalizmo epocha.
Iki a§tuonioliktojo amziaus``, bendraaut. Juozas Jurginis) autore. Siame darbe I. Luk-
§aite suformulavo lietuviu istoriografijai naujas kulttiros proceso izvalgas, kurios ta-
po svarbiu ina§u ne tik i Lietuvos istorijos moksla. Ju itaka nesunkiai pastebima ir tuo
metu brendusio politinio Lietuvos  Sap.tidzio ideologijoje. Tad  nenuostabu, kad  taap
1988 in. i5keltu).u i Say.tidzio iniciatyvinQ grupQ buvo ir I. Luk§aite.

Ilgus metus kartu su Inge dirbantys gerai Zino, su kokia meile ji kalba apie ZemQ,
kurioje kiekviena i§arta vaga gerai matoma, o i§augintas derlius ap6iuopiamas, kaip

jautriai geba palyginti Zemdirbio ir istoriko darbus. Ir ne tik kalba apie gamta, ZemQ.
Kiekviena rudeni Inge dosniai vai§ina savo i§augintais vaisiais, kvie5ia kolegas pasi-
sve6iuoti, padiskutuoti jos sodyboje Joniu kaime.

Metams begant su meile i§purentoje mokslo tyrimu Zemeje uzaugo grazus I. Luk-
§aites darbu derlius.1999 in. knygynuose pasirodziusi 647 psl. jos studija ``Reforma-
cija Lietuvos Didziojoje Kunigaik§tysteje ir Mazojoje Lietuvoje: XVI a. tre5ias de-
§imtmetis - XVII a. pirmas de§imtmetis`` buvo, atrodytu, neitiketinai greitai i§pirkta.
Taip atsitiko del to, kad po kick sausoku akademi§ku knygos pavadinimu slypi i§sa-
mi, Zmogi§kosios §irdies §iluma alsuojanti abieju istorines Lietuvos daliu, Didziosios
ir Mazosios, kulthros procesu analize. Tais pa6iais metais Lietuvos visuomene gavo
dar viena reik§minga mokslininkes inicijuota ir kartu su Vilija Gerulaitiene parengta
dovana -XVII a. antrojoje puseje dirbusio Prfusijos kulthros istoriko Mato Pretori-
jaus veikalo „Prdsijos idomybes, arba prfusijos regykla / Deliciae prussicae, oder preus-
sische Schaubtihne`` pirmostos knygos publikacija. Ir tai - tik pradzia.  I. Luk§aites
mokslo darbu planuose numatoma rengti ir leisti ne tik M. Pretorijaus, bet ir kitus
senosios istoriografijos tekstus. Siame darbe jai talkina jos i§auginti jaunosios kartos
tyrinetojai.

1962 in. pirmoji I. Luk§aites darbo vieta buvo mokykloje, Traku Vokeje. Ji neta-

po pedagoge. Ta5iau §iandien I. Luk§aitQ savo mokytoja vadina nemazas btirys studi-
javusiu bei studijuojan6iu Vilniaus dailes akademijoje, Vytauto Didziojo bei Klaipe-
dos universitetuose, Atviros visuomenes kolegijoj.e. Visiems savo mokiniams tyrinetoja
dosniai dalija de§imtme6iais kauptas Zinias ir patyrima, ugdo istoriku „klausa``.

I. Luk§aite ne tik pasinerusi i senosios Lietuvos kulthros istorijos studijas. Ji akty-
viaidalyvauja§iudiequLietuvoskulthrosgyvenime,darbuodamasiNacionaliniukulth-
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ros ir meno premiju skyrimo komisijoje,  rengdama kulthros vertybiu apsaugos istaty-
mus, ai§kindama istorijos mokslo tyrimu svarba tvirtinant atkurtosios Lietuvos vals-
tybes kulttiros pamatus.

Kolegos linki Jubiliatei  sveikatos, ktirybines sekmes ir nekantriai laukia nauju
jos kny8u.

Jtirate     Kiaupiene

ETNOLOGE  JANINA  MORKONIENE

2000 in. gruodzio 27 d. Lietuvos istorijos instituto
Etnologijos  skyriaus  darbuotojai J.  Morktinienei  (La-
niauskaitei) suejo 60 metu. Gime j i Auk§tadvaryje (Tra-
ku r.),  1948-1959 in. mokesi Auk§tadvario vidurineje
mokykloje, 1959-1961 in. Vilniuje dirbo tikini ir admi-
nistracini darba. 1961-1967 in. Vilniaus universitete stu-
dijavo istorija, specializavosi visuotines istorijos srity-
je. Nuo  1968 in. moksline veikla susijusi su Lietuvos
istorijos institutu.  1968-1969 in. buvo to instituto jau-
nesnieda moksline bendradarbe, o nuo  1969 in. tuo pa-
6iu etatu eme dirbti Etnografijos skyriuje. Nuo 1994 in.
ji dirba vyresnieda moksline bendradarbe.

Visa J. Morkenienes moksline veikla susijusi su Lie-
tuvos kaimo transporto priemoniu, kailiadirbystes bei odininkystes tyrinejimais. Pa-
grindinis jos darbu §altinis -Lietuvos istorijos instituto etnografiniu ekspediciju me-
tu pa5ios surinkta medziaga -apra§ai, nuotraukos, pie§iniai. Stropiai pasinaudojo ir
Vilniaus universiteto bibliotekoje esan5iais Rusijos geografu draugijos Vilniaus sky-
riaus XIX a.  surinktais apra§ais.  1977 in. J. Morktiniene „1§ lietuviu kulffiros istori-

jos`` 9-ajame tome paskelbe studija „Lietuvos valstie5iu kinkomasis vasaros transpor-
tas``. 1993 in. Vytauto Didziojo universiteto ir Lietuvos istorijos doktoranthros studiju
komitetejiapgynehumanitariniumoksluetnologij,oskryptiesdaktarodisertacija„Lie-
tuvos valstie5iu vasaros kinkomasis transportas (XIX a. antroji puss -XX a. pirmoji
puss)". Transporto priemoniu tolesniu tyrinejimu rezultatas -monografij a „Valstie-
5iu roges, pakinktai ir ju gamyba`` (1994). Ir pagaliau eme tyrineti kailiu ir odu apdo-
rojima-darbo priemones, technologijas, §ios srities amatininkus.1§ §ios etnines kul-
taros srities 1997 in. „Lietuvos etnologijos" 2-ajame tome yra paskelbusi studija „Kailiu
i§dirbimas Lietuvoje XIX a. antroje puseje -XX a. pimoje puseje". Be §iu darbu,
transportopriemoniuirodininkystestemomisjiyrapaskelbusiper20straipsniu„Lietu-

467



vos mokslu akademijos darbu`` A serijoje, „Liaudies kulthroje``, etnologu konferenci-
ju leidiniuose, lokalinese monografijose. Jos darbams btidingas analiti§kumas, sieki-
mas panaudoti visus turimus duomenis.

Etnologes  indeli i lietuviu etnines kulthros paveldo  i§saugojima liudija ne tik
gausios ir vertingos publikacijos, Pet ir sukaupti gaustis lauko tyrimu apra§ai ir nuo-
traukos. Ateities kartos gales pasig'ereti thkstan6iais puikiu ir kruop§6iai atliktu pie§i-
niu, kuriuos Jubiliatei vadovaujant atliko jos ekspedicijose dirbQ dailininkai.

Jubiliate noriai dalijasi sukaupta patirtimi su jaunimu. Ji yra Jaunu].u etnografii
mokyklos (prie Lietuvos istorijos instituto ir Jaunimo turizmo centro) lektore, vertin-
gu patarimu etnografiniu duomenu sisteminimo ir analizes klausimais ji teike ne vie-
nam mokslini kelia pradedan6iam etnologui.

Bet koki darbaji atlieka su meile ir atsidejimu, niekada nera pateikusi atmestinai
parengto teksto. Kiekvienas straipsnis  iki smulkmenu apsvarstytas, kiekvienas rei§-
kinys su didziausia atsakomybe ivertintas ir tik tada apra5ytas. „Gal kada bus ra§oma
technikos istorija, - daznai pamasto etnologe, - tada prisireiks ir mano darbu". Ta-
6iau ir dabar J. Morktiniene   ie§ko saly6io ta§ku su spar6iai kintan6iu gyvenimu ir
siekia savo darbams suteikti taikomay.i pobtidi.

Transporto priemoniu ir su ju gamyba susijusiais bei verslu tyrinejimais J. Mor-
ktiniene  savo varda tvirtai yra ira§iusi i lietuviu etnologijos  istoriografija.  Belieka
palinketi, kad jos vardu pasirodytu dar nemaza darbu apie lietuviu etninQ kulthra.

Vacys M i I i u s, Zilvytis S a k n y s
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