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MOSU  JUBILIATAI

ANGELE    VYSNIAUSKAITE

1989   in.   geguzes    15   d.   i   Lietuvos   istorijos   instituto   sale   rinkosi   etnogi.afes,
ist.   in.   kand.   Angeles   Vy§niauskaites   kolegos    ir   draugai    pamineti   jos    gimimo
jubiliejaus.   Su   respublikoje   ir   uZ   jos   ribu   Zinomos   iietuviu   materialines   ir   dva-
sines    kulttiros    tyrinetojos    gyvenimu    bei   moksline   veikla    susirinkusius    supazin-
dino  ist.  in.  kand.   R.  Merkiene.
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gimnazijoje.   1939  in.   istojo   i  Vytauto   Didziojo  universitet?   Kaune.   Humanitariniu
mokslu   fakultetui   persikelus   i   Vilniu,   toliau   studijavo   sostineje.   Vokie5iams   uZ-
darius   universiteta,   rektorius   M.   Birzi5ka   rado   galimybe   gabesniems   studentams
baigti    studijas    pogrindzio    salygomis.    Tapusi    kvalifikuota    lituaniste,    dirbo    mo-
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titut?.
1948   in.   pradejo   dirbti   Lietuvos   MA   Lietuvos   istorijos   institute.1952   in. `ga-
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tarybinio   laikotarpio   valstie6iu   5eimos   sudarymo   ir   sudeties   ypatumai,   nariu   tar-
pusavio   santykiai,   §eimos   papro6iai.    1962   in.   Sis   veikalas   paskelbtas   TSRS   MA
Etnografijos   instituto   „Darbu"   tome,   o    1965   in.   anglu   kalba   pasirode   JAV   lei-
dinyje  „Soviet  Anthropology  and  Archeology".

Daugiau    kaip    ketvirtis    amziaus    praejo    nuo    darbo    „Lietuviu    etnografijos
bruozai"    (1964   in.)    i§leidimo,   ta6iau   ir   dabar   jis   yra   vienas   i§   svarbiausil£   1ei-
diniu,   supazindinan6iu   su   paskutinilfju   5imtme5iu   lietuviu   materialine   ir   dvasine
kulttlra.   A.   Vy5niauskaite   yra   5io   veikalo   redaktore   ir   dvasinei   kulttirai   skirlos
dalies    autore.    Ne   vienas    Lietuvos    etnog.rat-u    darbas    nera    susilaukes    5alyje    ir
uzsienyje  tiek  recenziju,  kiek  Sis.

Daug  jegu  A.   Vy5niauskaite   atidave   Archeologijos-etnografijos   sektoriuje   be-
sikurian6iai   etnografu   grupei,   o   nuo    1961    in.-atskiram   sektoriui.    Iki    1971    in.
vadovavo   jo   veiklai.   Nemaza   laiko   atidave   valstie6iu   liniiiinkystes   tyrinejimams.
1977   in.   pasirode   didelis   darbas   „Lietuvos   valstie6iu   linininkyste".   Drauge   su   Pa-
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tomo   (1985  in.)   linininkystes  poskyrio  viena  i§  autoriu.

Daugiau   kaip   de§imtmeti   tyrineja   lietuviu   vestuviu   papro6ius.  Darbo   rezulta-
tas-mokslo   ir   mokslo   populiarinimo   straipsniai.    Paskutiniaisiais    metais   emesi
lietuving   etnografijos   istoriografiniu   tyrinejimu.   Baigtas   didelis   darbas -kriti5kas
Ziniu   apie   Mazosios   ir   Didziosios   Lietuvos   kaimo   gyventoju   materialine   ir   dva-
sine   kulttira   nuo   seniausiu   laiku   iki   XIX   a.   vidurio   ivertinimas.   Daug   tridso   ji
idejo   recenzuodama    leidinius,    vadovaudama    disertantams.    Parenge    etnografiniu
anketu,  pagal  jas  surinko  ne  viena  ttikstanti  puslapiu  apra5u.

Jubiliate-nenuilstanti   tautos    tradiciju    propaguotoja.    Tai   ji    daro    aktyviai
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reik5damasi   spaudoje,   skaitydama   paskaitas,   dalyvaudama   ivairiose   tarybose,   ko-
misijose,  draugiju,  puoselejan6iu  liaudies  kultdra,  veikloje.

Po   R.   Merkienes   pasisakymo   A.   Vysniauskaite   perskait6   prane§im?   ,;Lietuviu
vestuvine   simbolika".   Santuoka   lydin6ios   vestuviu   apeigos   yra   sudetirigas   socia-
linis   reiskinys,   iktinijantis   tautos   ar   etnines   grupes   ivairiu   epochu   pasaul6Zitlr?,
etnines   ir   estetines   pazitiras,   taigi   turintis   „kulttlrini   kod?``.   Prane§ime   autore   ir
pamegino    ji    atskleisti,    ai5kindama    apeigt!   sud6tiniu    daliu-veiksmu,    daiktu    ir
Zodziu-simboline   reik5me.   Senosiose   apeigose   visa,   kas   sakyta,    daryta,   turejo
idej?   ir   tiksl?.    Sen6sios   vestuviu   simbolikos    pazinimas   ver6ia    susim?styti,   var-
dan  ko  kuriama  5eima  ir  koks  jos  vaidmuo  tautos  btityje.

UZ  produktyvi?  moksline  veikl?  A.  Vy5niauskaite   ardovanojama   Lietuvos  MA
Prezidiumo   garbes   rastu,   kuri   iteike   Instituto   direktorius   ist.   in.   dr.   V.   Merkys.
Jubiliate  sveikino,   knrybingu   ir   ilgl!   metu   linkejo   gilnines,   bendradarbiai,   draugai.

S.  Gutautas

JUOZAS     JURGINIS

1989   in.   vasario    5    d.    istorikas    akadeniii{as   Juozas   Jurgiiiis    at§vente    astuo-
niasdesimtmeti.   Jubiliato   pristatineti   nereikia.   Jo   sudetinga   ir   idomi   biogral-ija   ne-
blogai    Zinoma.    Priminsime    tik    svarbiausius    momentus.    Ginie    netoli    Anyks€ii!,
Vikoning    kaime.    Baige    Ukmerges    gimnazij?.     1929    in.    pradejo    studijas    I`rco,uno
universiteto   Technikos   fakultete.   Jas   teko   nutraukti,   nes   buvo   kalinamas   uz   ko-
munistine   veikl?.    Karo   metais   dalyvavo    pasipriesinimo   judejime,    gestapas   buvo
suemes.   Karo   pabaigoje   su   P.   Pakarkliu   Karaliau6iuje   rado   ir   parveze   i   VilniL£
vertingt!   1ituanistiniu   leidiniu   bei   rankra5€iu.   Po   karo   dirbo   Lietuvos   TSR   j\Vlc;ksluL
Akademijos   centrines   bibliotekos   direktorjumi,   vadovavo   Vilniaus   dailes   instituto
meno   istorijos   katedrai.   1948   in.   pradejo   dirbti   Istorijos   instltule.   Dvide5ili-it   metu
buvo   direktoriaus   pavaduotojas   moksliniam   darbui,   dvidesimt   ketverius   metus --
Feodalizmo   istorijos   sektoriaus,    nuo    1980   in.-skyriaus   vedejas.1984    in.    is6jes
i  pensij?,  liko  Instituto  vyr.  moksliniu  bendradarbiu -konsuitantu.

Vadovaudamas   moksliniam   darbui,   J.   Jurginis   prisid6jo   prie   objektyvesnio   is-
torijos   nusvietimo,   rtipinosi,   kad   bfltu   gvildenamos   politines   istorijos   ir   kulthros
istorijos    problemos    bei    temos,    kurios    valdzios    vyrams    atrode    nepageidautinos.
Institute   atliko   nemaza.   darba   organizuodamas   kolektyvines   monografijas,   straips-
niu   rinkinius   ir   konferencij.as.   Daugeli   metu   buvo   vienas   i5   Rytu   Europos   agra-
riniu   istorijos   simpozium.¢   organizatoriu.    Skaite   prane5imus   Europoje   ir   Azijoje
vykusiuose  istoriku  kongresuose.

J.    Jurginio    darbng    bibliografijoje    iki     1983    in.    suregistruota     1203    knygos,
straipsniai   ir   recenzijos I.   Istoriografiniuose   darbuose   i5nagrin6tas   akademiko   ina-
5as   i   Lietuvos   praeities   tyrimus.   Priminsime   tik   dvi   svarbiausias   jo   darbu   h'ryp-
tis.   Pirmoji-socialine   ekonomine,   ypa€   agrarine   istorija:    1962   in.    i5leista   dak-
taro   disertacija   „Baudziavos   isigalejiinas   Lietuvoje",    1978   in.   pasirode   „Lietuvos
valstie5it!    istorija".    Kita    tyrimng    kryptis    yra    kulttiros    ir    religijos    istorija:    i5ejo
„Lietuvos   memo   istorijos   bruozai"    (1960   in.),   „Renesansas   ir   humanizmas   Lietu-
voje"    (1965   in.),   „Lietuvos    kulttlros    istorijos    bruozai"    (drauge   su    I.    Luk3aite,
1981   in.),   „Pagonybes    ir   krik§6ionybes   santykiai    Lietuvoje"    (1976   in.),   „Lietuvos
krik5tas"    (1987  in.).

Daugeli    metu    J.    Jurginis    buvo    Zrr]oniu    megstamiausias    istorijos    populia.
rintojas.

Jubiliejaus   proga    1989   in.   vasario   3   d.   Lietuvos   Mokslng   Akademijos   Visuo-
menes   mokslu   skyrius,   Lietuvos   istorijos   institutas   ir   Mokslininku   rtimai   surenge
susitikima   su   akademiku.   Prane5im?   apie   jubiliata   padare   Lietuvos   Mokslu   Aka-
demijos   narys   korespondentas   Lietuvos   istorijos   instituto   direktorius   V.   Merkys,
J.   Jurgini   sveikino   Mokslu   Akademijos   prezidentas    akademikas   J.    Pozela,    jubi-
liato   bendradarbiai   jr   mokiniai.   LKP   CK,   LTSR   Auk§6iausiosios   Tarybos   ir   Mi-
nistru   Tarybos   sveikinima   iteike   LTSR   Ministru   Tarybos   pirmininko   pavaduoto-
jas  P.  Ignotas.

I   Ka5auskiene   8.,    Si5kiene   A.   Juozas   Jurginis.    Literattiros   rodykle.
V.,   1986.  P.  70-229.
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kymo  s?jtidzio  kleusimais.                                                                                                          .
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pat  visokeriopos  sekmes  ir  laimes  gyvenime.

L.  Mulevi6ius


