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MUSH  JUBILIATAI

JUOZAS   JURGINIS

Plati   ir  daugia§ake  akidemiko   Juozo   Jurginio  moksline   ir  visuomenine  veikla.   Pa-
®`grindine   jo   tyrimu   kryptis-XVI   a.   Lietuvos   socialiniai-ekonominiai   santykiai   ir   kul-
-ttira.   XVI  a.   ivyko   esminiai   iikio   socialines   struktGros,   politines   santvarkos  ir   k.rilttiros
:`poslipkiai,   nuleme  velesni  kra§to   ckini   ir   intelektualini   veida.   Neatsitiktinai,   ypae   rusu
istorikai   M.   Liubavskis,   M.   Dovnar-Zapolskis,   F.   Leontovi€ius,   I.   Lappo,   V.   Pieeta   tyre
XV-XVI  a.  Lietuvos  Metrikos  aktus.  Bet  rusu  istorikai  neskyre  Lietuvos  Didziosios  Ku-

.nigaiREtystes   ir   etnines . lietuviu   apgyvendintos   Lietuvos,   kuria   sudare   Vilniaus,   Traku-vaivadijos  ir  Zemaitijos  seninnija.  Rusu  istoriku  darbai  buvo  paremti  „juridines  mokyk-

.1os"  principais  ir  nepriimtini  metodologiniu  Poziiiriu.
Lietuvos  istorikas  skirtingai  nuo  kitataueiu,  be  aktu  medziagos,   savo  istorinese  stu-

6dijose   galejo  panaudoti  lietuvi§kqja   rastijQ,   tautosakQ  ir  retrospektyviniu  metodu  talkyti
.jas   Zilos   praeities   studijoms.   J.   Jurginis   savo   darbus   pradejo   ne   tul€ioje   lietuviskoje
+dirvoje.   K.   Jablonskio   paragintas   ir   I.o   konsultu6jamas,   jis   eme   tirti   baudfiavos   isiga-
`lejimo  klausimus  Lietuvoje.  1952-1960  in.  paskelbe  Mokslu  Akademi].os. darbuose  straips-
nip   apie   trilaukio   ckio   isigalejima,   Zagre,   Zemes   dirbimo   ir   tre§imo   btidus,   feodaLlines
tevonijos -bajoro  sodybos  vidine  struktnra,  teritorine  laisvu  alodistu  bendruomene,  feo-
dalines  valstybes   reik§me   Zemiu  feodalizaci].os  procese.   J.  Jurginis  iivelge   genetini  ry5i
tarp  pirmyk§tes  teritorines  bendruomenes  alodistu  ir  laisvu  Zemdirbiu  jos  irimo  ir  anks-
ityvojo  feodalizmo  metu.

Veliau  J.   Jurginis  sprende  sudetinga  feodalines  rentos  atsiradimo,  prievolinio  viene-
to -tarnybos  klausimus.1962  in.   i5ejo  jo  knyga  „Baudziavos  isigalejimas  Lietuvoje".  Po
knygos  pasirodymo  J.  Jurginis  dar  ne  karta  grizo  prie  anks€iau  I.o  i§keltu  klausimt|  ir
juos   papilde,   taise,   naujai   aiskino   tarprespublikiniuose   Rytu   Europos   agrariniuose   sin-
poziumuose   ir  pagaliau   1978   in.   i§leido   „Lietuvos  valstie€it|   istorij3".   Ne  karta  §ituos  ir
visai  naujus  XV-XVI  a.  agrarinius  klausimus  J.  Jurginis  kele  tarptautiniuose  forunuo-`se -tarybiniu   ir   lenku   istoriku   susitikimuose,   Taline   vykstaneiose   tarptautinese   konfe-
rencijose   kartu   su   Vokietijos   Demokratines   Respublikos   ir   Lenkijos   Liaudies   Respubli-

Skos  istorikais,  tarptautiniuose  etnografL!  kongresuose  Cikagoje,  Tokijyje,  Delyje.  Svarbes.
ni   klausimai   btitu   §ie:   feodaline   Zemevalda   ir  jos   formu   evoliuci].a   (tevonija   ir   benefi-
icija),   feodalu   luomo   struktrira   ir   Ze-mutines   io   dalies   virtimas   valstie€iais   (bajorai.,   fie-
.mionys),   feodalinio   imuniteto    kaip   feodalines   nuosavybes   atributo    raida,   ckio   feoda-

i]:Zoadc:J]?nsefaztaine¥a:±uno=#£be:,ntL°£jitEa#:i:rk°:s[£¥df:od=ii::ujumapgr€:bini£%±.jus±£iir::3oega¥:
bais  J.   Jurginis   n.usipelne  plataus   tarptautinio  pripazinimo.   Del  valstie€iu   alodo   su  juo

6diskutuojama  sajungineje  spaudoje   («Bonpocbl  HCTopH_H»,   1973, NI  12).
Be   XV-XVI   a.   agrarines   tematikos,   uziman€ios   J.   Jurginio   mokslinese   studijose

svarbiausia  vieta,   autorius  daug   ra§o  kulttiros   istorijos   klausimais.   1965  in.   pasirode  jo
`monografija  „Renesansas  ir  humanizmas  Lietuvoje".  Tuo  metu  tai  buvo  pionieriska  kny-
`ga,   atverusi  duris  i  Lietuvos  kulttiros  istorijos  tyrimus.  Kartu  su  I.  Luk§aite  yra  iteikes
„Mokslo"  leidyklai  rankra§t±  „Lietuvos  ktllttiros  istori].os  bruozai".

Daug   pastangu   J.   Jurginis   ide].o   vertinant   marksistine`   metodologija   LDK   politine
istorijQ,   t.   y.   nusakant   LDK   vaidmeni   Rytu   EurQpo].e   ir   santykiuose   su   Lenkija.   §iais

:klausimais   jis   para§e   skyrius   naujausioje   Lietuvos   TSR   istorijoje   (rusu   kalba).   Ryskus
LJ

166



-

J.   Jurginio  kaip  moksliniu  leidiniu  organizatoriaus  vaidmuo.  Jis  yra  „Lietuviu  iar®  su
kryziuoeiais",   „Lietuvos   piliu",    „Vilniaus    miesto    istorijos",    serijos   „Acta   historica   Li-
tuanica"   parengimo   ir   i§1eidimo   iniciatorius.   J.   Ju.rginis -nenuilstamas   pdsu   istorikt!
A.   Janulai€io,   J.   Jonyno,   K   Jablouskio   ra§tq   leldejas..  Jig   dalyvauja   „Lltuanlstinesh
bibliotekos"   serijos  leidimo   darbe.  Pagaliau  J.   Jurginis  yra   istorijos  mokslo  populiarin-
tojas,  paskdbes  daug  §io  Zanro  darbu-„Istorija  ir  poezija"  (1969),  „Pagonybes  ir  krik§-
€ionybes   santykiai"    (1976),   „Legendos   apie   lietuving   kilmQ"    (1971),   „Kazimieras   Li3€ins-
kis"   (1957),   „Mikalojus  Katkus"   (1963).  Dar  yra  vienas   jo   mokslines  ir   mokslines  orga--
nizacines  veiklos   baras-istorijos  kursai   ir  vad6veliai.   1957   in.   i§ejo   i§   spaudos  Lietu-
vos  TSR  istorijos  I  tomas.  J.  Jurginis,  vienas  i§  autorit|  ir  redkolegijos  nariu,   gavo  uZ
§i   darha   re§publikinQ   premija.   J.   Jurginis    paskelbe   vadoveli  „Lietuvo§  mepo  istorijos.
bruozai"    (1960),    vidurinems    mokykloms    „Lietuvos    TSR    istorija"    (1957),    kurios    i5ejo
6  laidos.

J.  Jurginio  moksliniai  interesai  labai  plattis.  Jis  rtipinasi  lietuviu  kultdrinio  palikimo
skelbimu  ir  vertinimu,  1ietuvi§kosios. raL§tijos  paminklaLis,  pagoni§kosios  ir  krik5€ioni§kosios=
kultaros   santykiais,   Lietuvos   likimu   po   Liublino   unijos,   Renesanso   epochos   ir   givieteju
filosofija,   bajoru   ir   valstie€iu   nacionalines   savimones   ir   kitais   klausimais.   Palinkekime
J.  Jurginiui  jo  grazios  sukakties -s_eptyniasde§imfme€io -proga  dar  daug  ktirybingu  me-
tu,  ene-rgijos 'ir s+eikatos realizuojant sumanytus darbus.

M.   Judas:

ANGELE   VYSNIAUSKAITE

Angels  Vy§niauskaLite  yra  gimusi   1919  in.  geguzes   15  d.  Skriaudziu  kaime   (dabar-
Prieng   raj.).   1952  in.  baige  Vilniaus  pedagoginio   instituto  Lietuviu  kalbos  ir   literatdros
fakulteta.

1955  in.  birzelio  men.  TSRS  MA  Etnografijos  in-to  Mokslineje  taryboje  Ma-skvoje  ap-
gyne   istorijos   mokslu   kandidato   disertacija   tema   „Lietuviu   komkie€iu   §eimos   buitis"
(moksl.  vadovas-ist.  dr.  P.  Ku§neris}.1961   in.  jai  suteiktas  vyresnes  mokslines  bendra--
darbes mokslinis  vardas.

Nuo  1948  in.  rugsejo  16  d.  dirba  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  institute.   1961-1971  in.
vadovavo   naujai   sukurtam   Etnografijos  `sektoriui,   nuo   1971   in.   rudens-to   sektoriaus
vyr.  moksl.  bendradarbe.

A.  Vysniauskaite -daugelio  moksliniu  straipsniu,  paskelbtu  respublikos,   sajunginiuo-
se   ir   uzsienio   moksliniuose   leidiniuose,   autore.   Pazymetini   jos   darbai   kolektyviniuose:
1eidiniuose   „Lietuvos   etnografijos   bruozai",   „Lietuviai"   (daugiatomyje   „Pasaulio   tautos"),
monografijos   „Lietuviu   §eimos   tradicijos",   „Lietuviu   valstie€iu   §eimos   raida",   „Lietuvosr
valstie€iu   linininkyste".   Daug   ra§o   mokslo   populiarinimo   straipsniu   periodikoje,   taki-
ninkauja Lietuvi§kajai  tarybinei  enciklopedij ai.

A.   Vy3niauskaite   daug   prisidejo   prie   Etnografijos   sektoriaus   etnografines   medzia--
gos   rankra§tyno   sukfirimo:   nuo   1949   in.   dalyvaudama   Instituto   etnografinese   ekspedici-
jose,   yra   surinkusi   ir   perdavusi   rankra§tynui   gausios   mediiagos   (apra§u,   fotonegatyvur
pie§iniu)   {vairiais   lietuviu   liaudies  materialines   ir  dvasines  kulttiros  klausimais.  Yra  pa-
rengusi anketu tokiai  medziagai  rinkti.

Pagrindines   A.   Vy§niauskaites   moksliniu   tyrinejimu   sritys   yra:   1)   Lietuvos   valstie--
€it!  beimos  istorija,  2)  §eimos  papro€iu  istorija,  3)  Lietuvos  valstie€itz  linininkystes  istorija~

niau:keait:9¥:¥  :iegtrui¥:;us¥°[f¥o£::#zmsoeHTr°S k:tp¥=-iitii°:  ±iraik=Fatx;ki±uu  iti¥{LnveiJ€m:'ei§£idaYi#:
sios   ieimo§   struktera,   §ios   §eimos   formos   irimo   savitumus   ir   priefastis,   turtinius   jos`
santykius.   Sia   tema   skaite    prane§ima    1964    in.    Maskvoje    VI    tarptautiniame    antro-
pologijos  ir  etnologijos  mokslu  kongrese.

Savo  darbais  ji  daug  prisidejo  prie  lietuviu  liaudies  geriausiu  §eimos   (ir  kalendori-`
niu   §ven€iu)   tradiciju   panaudojimo   §iu   dieng   §eimos   ir   visuomeninems   §ventems   pra-
/turtinti.

Reikiningq  vieta  jos  mokslineje  veikloje  uzima  lietuvit!  linininkystes  technikos  irf pirminio   apdirbimo   technologijos,   taip   pat   su   §ia   tikio   faka   susijusiu   darbo   papro€iu

tyhaejlmai,   atlikti   rengiant   Pabaltijo   istorini-etnografin`i   atlasQ.   Autoie   irode  lietuviu.,
linininkystes  inventoriaus,  igddziu  ir  papro€iu  nemaza  savitu  etniniu  bruozu  bendrane  Ry-
q Europos linininkystes raidos kontekste.
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A.  Vysniauskaitds  vadovaujami  keturi   aspirantai  ir   du  sektoriaus  moksliniai  bend-
.-radarbiai sekmingai parenge ir apgyne  kandidatines disertacijas.

niausAkip±Le¥ig:°mrgofnn:¥:SLfoTbd:5£untg%,£i.au¥£ye§sn±::isskmar;te:ar8ge::gi:±j:s¥°¥ra.ug¥;I;
aktyviste,  LTSR`  paminklu  apsaugos  ir  kra§totyros  draugijos  talkininke,  Vilniaus  in.  LDT
vykdomojo komlteto  Tradicijt|  tarybos  naie -tai  dalis  visuomenines veiklos,  Iqul3  atliko
dr atHeka juhiliate.

Geros  sveikatos   ir   ilgu  ktirybingu  mctu   linki  jai   respublikos   etnografai.

V.  Morkanas


