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IN  MEMORAM

MARIJA  A L S E I K A I T E - G I M 8 U T I E N E
(1921   01   23  -  1994  02  02)

1994 in. vasario 2 d. Los Angeles mire Kalifomijos universiteto profesore,
Vytauto Didiiojo universiteto garbes daktare  archeomitologijos pradininke,
baltukultdrospuoseletojapasaulyjearcheologeMarijaAlseikaite-Gimbutiene.

I§vykusi  iL§  Lietuvos pries puss  ainziaus,  i ja  sugrizdavo  savo  darbais,  o
Zaliuojanti pavasari gimtoji Zeme Kaune, Petrariidnu kapinese, priglaude ja
ainzinai.

M. Alseikaite-Gimbutiene gime 1921 in. sausio 23 d. Vilniuje. Jos vaikyste
prabego§iameLenkijosokupuotamemieste,kurmokesiVytautoDidiiojogim-
nazijoje.  Nuo  1931  in. persikelusi gyventi i Kauna,1anke Au§ros mergai6iu
gimnazija.  1938 in. pradejo studijuoti Vytauto Didziojo universiteto Humani-
tariniamefakultete.Bdsimojimokslininkestudijavolituanistika,tautotyrairar-
cheologija. Profesoriu J. Puzino, A. Salio ir Z. Ivinskio mokine savo moksli-
ninkeskeliapradejodiplominiudarbu„LaidosenaLietuvojegeleziesamziuje``.
Veliau§iatemagilino,praplet6ir1944m.darbadaktalesdiplomuigauti-„Lai-
dosena Lietuvoje prieL¥istoriniais laikais`` iteike Vilniaus universitetui. Ta6iau
ul§idarbal946m.filosofijosdaktareslaipsnimokslininkeisuteikenevilniaus,
o Tiubingeno Eberhardo universitetas Vakaru Vokietijoje. §i studija susilauke
palackaus vokie5iu mokslininku ivertinimo ir tais pa6iais metais buvo i§leista
vokie6iu kalba („Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit").
1949 in. mokslininke i§vyko i JAV ir dirbo Harvardo universiteto muziejuje,
veliau §io universiteto Etnologij os instituto moksline bendradarbe. Gilindamasi
i R)rft} Europos prie§istoies problemas,1956 in. i§1eido knyga „Rytu Europos
prie§istore" („The Prehistory of Eastern Europe``). Sios knygos reikiiim? rodo
tai, kad i§ejo dujos leidimai.

1961-1962 in.  M.  Gimbutiene  dirbo  Stenfordo universitete,  o  1962-
1963  in.  -Harvardo  universiteto  Antropologijos  fakultete.  Iki  1965  in. ji
i§spausdino keleta knygu: „Senovine simbolika lietuviu liaudies mene" (,An-
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cientsymbolisminLithuanianFolkArt``)(1958m.;1994m.i§1eistaLietuvoje),
„Zalvario anriiaus kulthros Vidurio ir R)rfu Europoje" („Bronze Age Cultures
of central and Eastern Europe") (1965), „Baltai" („The Balts") (1963) ir „Sla-
vai" („The Slavs") (1971).

Nuo 1963 in. M. Gimbutiene -Kalifomijos universiteto Los Angeles Euro-
pos archeologijos katedros darbuotoja, baltu ir slavu mito|ogijos, indoeuro-
pie6iu archeologijos, baltu kalbu ir kulthru kursu destytoja. Cia 1964 in. jai su-
teiktas profesores vardas. Nuo 1966 in. ji dirbo §io universiteto Kulthros isto-
rijos muziejaus Senojo pasaulio archeologijos skyriaus kuratore.

Btldama Kalifomijos universiteto profesoie,  8 metus vadovavo archeolo-
ginems ekspedicijoms Obieje ir Anzoje (Jugoslavija), Sitagrojoje (Sitagroi) bei
Achilejuje (Achilleion, Graikij a), kuriu ataskaitas pvaskelbe ,Archeologijos pa-
minklu`` („Monumenta Archaeologica``) tomuose. Sie tyrimai sudaie pagrinda
atsirastivelesniemsprofesoiesdarbansapiedeivesirdievus.1974m.jii§spaus-
dino knyga „Senosios Europos dievai ir deives 7000T3500 in. pr. Kr. : Mitai,
1egendos,   kulto   ivaizdziai``   („The   Gods   and  Goddesses   of  Old  Europe
7000-3500 B.C.: Myths, Legends and Cult Images"),1982 in. -„Senosios Eu-
ropos deives ir dievai 6500-3500 pr. Kr.`` („The Goddesses and Gods of Old
Europe, 6500-3500 B.C."),1989 in. -„Deives kalba" („The Language of the
Goddess``), o 1991 in. -„Deives civilizacija: Senosios Europos pasaulis" („The
Civilization of the Goddess: The World of Old Europe"). UZ pastaraja knyga
mokslininkei 1993 in. San Franciske buvo paskirta JAV Enisfildo-Vulfo (An-
nisfield-Wolf) premija, kuri nuo 1935 in. JAV skiriama ul Zymiausius pasaulio
kulthros istorijos tyrimus. §iuose darbuose M. Gimbutiene atskleide Europos
tautu, tarp ju ir baltu, prie§istoies evoliucija, sukeie koncepcija apie Senosios
Europos kulthra irjos Zlugima, kai i§ Eurazijos stepiu Europe ulplddo indoeu-
ropie6iu gentys. Apie tai mokslininke ra{ie keliuose straipsniuose ir knygose.
Viename straipsnyje - „Protoindoeuropie6iu kulthra: Kurgang kulthra penkta-
me, ketvirtame ir tre6iame tdkstantmetyje pr. Kr." („Proto-Indo-European Cul-
ture: The Kurgan Culture during the Fifth, Fourth and Third Millenio B.C.") su
profesiniu izvalgumu atskyie prie§indoeuropieti§kaj i kulthros kloda nuo indo-
europieti§kojo, nustate susidariusias naujas kulthrines samplaikas, kurios i§si-
laike baltu kulthroje bemaz iki §iu dienu.

Labai svarbu tai, kad bddama plataus humanitarinio akira6io, sintetindama
savo mokslines i§vadas, M. Gimbutiene suvoke, kaip svarbu lietuviu tautos
tremties ir pavergimo salygomis i§eiti i§ uldaro, kartais provincinio lietuviu
kulthros interesu rato ir garsinti baltu kulthra sudetingame dabarties pasaulyj e.

Gyvendama toli nuo savo gimtines, mokslininke ne visada galejo susipazinti
su nauj ausia archeologiniu tyrimu mediiaga Lietuvoj.e. Todel suprantama, kad
baltu kulthros savitumai, atskleisti lietuviu archeologu pokario metais, ne vi-
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suomet sutapo su jos i§keltomis idejomis, kurios labiau tiko Vidurio ir Pietu
Europai.

Kad yra daug M. Gimbutienes mokiniu ir pasekeju, kad jos hirybos dvasia
gyva mdsu §irdyse, pajuto visi, kas Vilniuje 1994 in. rugsejo 1-7 d. dalyvavo
taaptautineje konferencijoje, skirtoje j os atminimui.

A. G i r i n i n k a s

EUGENIJUS  §OPA
(1939  03   18  -  1994  06  28)

Anksti netekome §io geraiirdiio ir jautraus Zmogaus, malonaus pa{inekovo,
V,]£auGd±]isedE::e£::u°un;j8So;lan;;?;in.kovoi8d.Mosediiomiestel".e(Skuodor.).

Tevai, uZ ji jaunesnis brolis ir sesuo ilgus metus gyveno ir dirbo Anulenuose,
tuo metu buvusiame tarybiniame dkyje.

1956 in. Eugenijus baige Tel§iu Zemaites vidurin? mokykla. Tais pa6iais
metais istojo i vilniaus universiteto lstorijos ir filologij os fakulteto istorijos spe-
cialyb?.Mokesigerai,aktyviaidalyvavovisuomeninejestudentuveikloje,ilgus
metus dainavo studentu chore, per vasaros atostogas dirbo kulthros namu sta-
tybose Zilinuose.

Baig?suniversiteta,E.§opanuo1961m.dirbolstorijosinstitutejaunesniuo-
jumoksliniubendradarbiu.Ilgusmetuskartusukitaiskolegomistyrinejozemes
dkioproblemas,§viatemal973m.apgyneistorijosmokslukandidatodisertacija.
Nuo 1975 in. E. Sopa dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, agrarines is-
torijos klausimais skelbe mokslinius straipsnius instituto leidiiamuose fuma-
luose ir kolektyvinese monografij.ose. Buvo aktyvus visuomenininkas: skaite
paskaitas, dirbo konsultantu krmitotyros draugijoje, talkino enciklopedijos re-
dakcij ai, redagavo j aunvy.u istoriku darbus.

Nuo 1 984 in. E. Sopa dirbo Lietuvos mokytoju kvalifikacijos kelimo institute
docentu, o paskutiniaisiais metais - Socialiniu mokslu katedros vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu. Tuo metu intensyviai domejosi mokytoj u atestacijos
irkvalifikacijoskelimoproblemomis,i§vaziuojamuosekursuoseirseminaruose
skaitevpaskaitas liaudies dkio istorijos klausimais.

E. Sopa mile 1994 in. birzelio 28 d. Vilniuje, palaidotas Tel§iuose.
R. a e p a s

JUOZAS  J U R G I N I S
(1909  02  05  -  1994  07  05)

lzymaus  istoriko  akademiko  Juozo  Jurginio  gyvenimo  kelias  ver6ia  su-
simastyti, kiek pats Zmogus gali lemti savo likima, noledamas bdti naudingas
savo visuomenei ir valstybei.
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Kil?s  i§  anykstenu  dkininku  §eimos,  J.  Jurginis  gimnazijos  mokslus  ejo
Anyk§6iuos'e, Ukiiiergeje, Panev6Zyje ir Roki§kyje.1929 in.  istojo i Lietuvos
universiteto Technikos fakulteta, ta5iau studijos ejosi su pertraukomis, kartais
net dideleinis, kol 1946 in. Viliiiaus universitete gavo istoriko diploma. I§trdk?s
i§ ramios periferinio eyvenimo tekmes, aplahke ne viena Vakaru Salt, ypa6 di-
dell ispddi gaudamas svedijoje, kur buvo nuolatinis „Lietuvos ziniu" korespon-
dentas. Bddamas svieto lygintojo natdros, pakliuvo i autoritariniu ir totalitariniu
rezilnu gimas, ne vienerius inetus praleido kal6jimuose, tdnojo gestapo rdsyje
ir ne karta valandu valandas s6dejo ant taburet6s kra§telio pries KGB tardytoja.
Gal tik Lietuvos Atgimimas atne§e jam sielos ramyb? ir vilti, ta6iau kdrybines
jegos jau buvo i§sek?...

J. Jurginis turejo ta didele Dievo dovanq, kad visada likdavo optiinistas ir
kiek galedamas ieskojo savo gyvenimo prasm6s darbe, inoksle. 1948 in. pirma-
sis Lietuvoje apgyne istorijos mokslu kandidato disertacijq apie vilniaus miesto
jurisdikcijas. Istorijos institute praej?s tarnybos keliq liuo direktoriaus pavaduo-
tojo ligi... jaunesniojo mokslinio bendradarbio, vel po Stalino mirties sugriz?s
i senatq vieta ir pasinaudoj?s N. Chru§6iovo laiku „at§ilimu``, istelige .sutelkti
profesionaliu istoriku branduoli, kuriu daugelis v6liau atkakliai saugojo istori-
jos moksla nuo profanacijos, nuo sovietines ideologijos tamaites vaidmens.

Dirbdamas Istorijos institute, jis parase daug isimintinu knygu ir straipsniu.
Konsultuodamasis su prof.  Konstantinu Jablonskiu, baig6 daktaro disertacijq
J3audziavos isigal6jimas Lietuvoje" irja 1963 in. apgyne.1968 in. buvo i§rink-

tas akademiku.
Pati J. Jvurginio parasytu darbu bibliografija sudaro stora knyga (Zr. Kasaus-

kien6 8., Si§kien6 A. Juozas Jurginis:  Literatdros rodykl6. V.,  1986.  305 p.).
Joje reiketu  j§skirti Vilniaus miesto istorija ligi XVIII a.  pabaigos ir daugeli
darbu apie Vilniaus universitetq.  Beje, jis prisid6jo prie universiteto istorin6s
1579 ni. ikdrimo datos iteisinimo ¢uk sovietiniais laikais buvo liepta laikyti uni-
versiteto  pradzia  caro  Aleksandro  I  1803  in.  isaka)  ir  400  metu jubiliejaus
ininejimo. Apskritai J. Jurginis ypa6 domejosi kultdros istorija, ja siedamas su
socialine kra§to  stniktdra,  senov6s  lietuviu papro6iais  ir tikejimais.  1960  in.
i§spausdino  „Lietuvos  meno  istorijos  bruozus",   1976  in.  -  „Pagonyb6s  ir
kriks6ionybes santykius Lietuvoje``. Kad susidoni6ta refomiacijos ir humaiiiz-
ino epoclios istorija,  taip pat nemazas jo nuopelnas -pats ja tyrinejo, i §i darbq
itraukdamas ir kitus. Kaip visu jo darbu sintez6 yra dvi jo knygos -„Lietuvos
kultdros  istorijos bruozai" (tekstas apie XVII-XVIII  a. - Inges Luksaites) ir
„Lietuvos valstie6iu istorija" (iki  1861  in.).

J. Jurginis, be moksliniu darbu, mego istorijos populiarinima. Ar5iau susi-
pazin?s su izymiausiais rusu istorikais, prasimu§e i talptautines konferencijas,
kuriose padare daug vertingu prane§imu. Del to neretai iizsienio §aliu istoriku
veikaluose rasime minint ir J. Jurginio darbus.
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Nera abel.ones, kad J. Jurginis galejo para§yti d.iugiau ir geriau, jei nebdtu
sleg? ideologiniai ir ivairds konj.unktdriniai rcikalavimai. Norom nenorom ji
itraukdavo ivairios ateistines akcijos, nes J. Jurginis patikliai mane, kad tures
proga populiarinti istorija.

J. Jurginis kaip autorius dalyvavo kone visuosc scncsniosios Lietuvos istori-
jos akademiniuose kursuose, kur buvo spraudzi{imas i sovietines sociologijos
periodizacijos schema, kritikuojamas uZ Lietuvos valstybes raidos etapu  su-
reik§minima.

J. Jurginis dejo daug pastangu, kad sovictiniais laikais Lietuvos istorija bdtu
destoma vidurinese mokyklosc, para§e vadov¢Ii (1957), kuris ta6iau netrukus
buvo atmestas del savo patriotiniu nuostatu. Vclionis apie 20 metu deste Lie-
tuvos istorija vilniaus universitcte, buv? studcntai j! prisimena kaip idomu pro-
fesoriu.

Akademiko J. Jurginio moksliniai darbai licka kaip brangus velionio atmini-
mas ir svarbus mdsu kultdros paveldas.

V. M e r k y s


