
In memoriam

Du t0kstandiai pirmqjq metq pavasari
netekome vienos Zymiausiq Lietuvos et-
nografiq, ilgametes muziejininkds Stas6s
Bemotienes. Lietuvos etnologijai ir muzie-
jininkystei jos nuveikti darbai yra ry5kns,
jais ji isira5e i minetq sridiq ir apskritai
kultflros istorijE.

Stase Stulgyte-Bernotiene gime JankU-
nq kaime (Radvili5kio r.). Tevai - darbS-
hrs ukininkai augino dvi dukras: vyresnio-
ji liko tevi5keje iikininkauti, o jaunesnioji
Stase sieke mokslo. Baigusi Siauliq mer-
gaidiq gimnazij4, 1946 m. istojo i Vil-
niaus universiteto Istorijos-filologijos fa-
kultet4 studijuoti etnografijos. Buvo
neramts ir sunkus pokario metai: triiko
duonos, cukraus ir kitokiq medZiaginiq
dalykq. Dar studijuodama (1949) Stase
pradejo dirbti Lietuvos mokslq akademi-
jos Istorijos institutui priklausiusiame Et-
nografijos muziejuje, kuris 1952 m. buvo
sujungtas su Istorijos muziejumi ir iSaugo

i Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejq
(1992 rn. pabaigoje pavadintas Lietuvos
nacionaliniu muziejumi). Stase Bernotie-
nd 1,965-1989 metais vadovavo mineto
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muziejaus Etnografijos skyriui. Nuo pat
pirmqjq darbo metq muziejuje ji buvo ak-
tyvi etnografiniq ekspedicijq dalyve, ve-
liau pati jas organizavo ir joms vadova-
vo, rinko eksponatus ir tyrinejo liaudies
kultUr4. S. Bernotiene iSvaZinejo visq Lie-
tuvq, i5vaik5diojo daugybg kaimq, kitus po
kelet4 kartq ir muziejui sukaup6 tukstan-
dius eksponatq. Per jos darbo metus mu-
ziejaus Ebrografijos skyrius praturtejo nuo
3 tlkstandiq iki 33 tlkstandiq eksponatq.

]eigu Siandien didZiuojames turtingais Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus etnografi-
jos rinkiniais, tai turime pripaZinti didZiuli
S. Bernotienes nuopeln4. Pokario metai -
draskynnas senqjq sodybq, varymas i,,kol-
kozus", kdlimas i gyvenvietes - labai
spardiai naikino sen4j4 kaimo kultflr4.
S. Bemotiend, neskaidiuodama darbo va-
landtl neZiiiredama savo laisvalaikio, sku-
bejo fiksuoti ir rinkti eksponatus. Ji labai
puikiai Zinojo eksponatq paskird, jrl re-
gioninius tapatumus ir skirtumus ir, vie-
na i5 nedaugelio, gerai iSmane visq kai-
mo verslq bei amatq darbo procesus.
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I5 skyriaus rinkiniq Stase Bernotiene
parenge turining4 etnografijos ekspozici-
j4, paremt4 autentiSka medLiaga, atspin-
dindiE valstieiiq gyvenimE: verslus, ama-
tus, buiti, liaudies men4 per pastaruosius
Simtmedius. Ekspozicija buvo atidaryta
1968 m. ir su neZymiais papildymais vei-
kia iki 5iol. Buvo iSleistas ekspozicijos va-
dovas (Lietuvos TSR istorijos ir etnogra-
fijos muziejus, Vilnius, 1970). Jame
S. Bernotiene paraSe apie Etnografijos
skyriaus ekspozicij4. |i buvo gerai sukla-
sifikavusi etnografinius eksponatus ir pui-
kiai sutvarkiusi skyriaus saugyklas. I5 sky-
riaus eksponatq ji parenge deiimtis
idomiq parodq, iSsamiai atspindejusiq
valstiediq amatus ir liaudies menq.

Be minetq darbq, Stase Bernotiend ne-
rnal.ai laiko skyre etnologiniams tyrineji-
mams. ]i domejosi XIX a. - XX a. pradZios
lietuviq valstiediq susisiekimo bidais ir
priemonemis, vestuviq paproiiais, ypad i5-
samiai tyrinejo lietuviq liaudies moterq
drabuZius, baldus, kalviq dirbinius. {vai-
riais etnologijos klausimais rade straips-
nius i specialius, periodinius leidinius, lie-
tuvi5k4j4 enciklopedij4. Stas6 Bernotiene
yra bendraautore albumo ,,Lietuviq liau-
dies menas. Dr abuLiai" (Vilnius, 197 4). P a-
renge album4 ,,Lietuviq liaudies moterq
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drabuiiai XVIII a. - XX a. pr." (Vilnius,
1974), dviejq daliq katalogE ,,Lietuviq
valstiediq baldai" (Vilrrius, 1988). Kartu su
5io straipsnelio autore parenge katalog4
su pladia ilanga,,XVl a. - XX a. I pusds
kalviq dirbiniai" (neiSleistas).

S. Bernotiene buvo aktyvi ivairiq etno-
grafiniq renginiq, konferencijq dalyve.
Konferencijose skaite prane5imus etnolo-
gijos ir muziejininkystes temomis. ]i daly-
vavo meno tarybq darbe ir daug laiko pa-
skyre konsultacijoms, kuriq reikejo
dailininkui ir studentui, liaudies meninin-
kui ir lietuvi5kq filmq ktrrejui, jau nekal-
bant apie jaunesniuosius kolegas muzieji-
ninkus.

S. Bernotiene buvo ramaus b0do, gra-
Ziq veido bruoLt4, dideliq akiq, liaudiSka,
racionali, turejo puiki4 atminti, mokejo be-
gales liaudies dainq ir mego jas dainuoti.
Vykstant i ekspedicijas ar kitokiomis pro-
gomis jos dainq pakakdavo nesikartojant.

Nesulaukusi4 savo 75-ojo gimtadienio
S. BernotienQ pakirto sunki liga. ]i atgule
amZino poilsio RokantiSkiq kapindse 5a-
lia savo vyro Petro. Jq kapavietg puoSia
droZinetas koplytstulpis. N6ra Stases Ber-
notienes tarp mtsq, bet ji gyvena vaikq -
Vytauto ir Dalios - bei an0kq Sirdyse, o
jos vardas amZinai gyvens jos darbuose.

Ona Maieikiene



Eidama 90-uosius ramiai ir tyliai uL-
geso Zymi muziejininke, menotyrininke
Akvile Mikenaite. Gime ji graZiame Skar-
dupio vienkiemyje, Aknystos valsdiuje
(dabartineje Latvijos teritorijoje). Gimi-
naidio lkalbeta, 1932 m. nedr4si ir kukli
mergaite paliko tevq namus ir iSkeliavo
studijuoti i Kaun4 Vytauto DidZiojo uni-
versitet4 $932-1939), pasirinko visuotines
istorijos specialybg. Susiklosdius aplinky-
bdms, mokslus baige Vilniaus universite-
te 1940 m. Dar studijuodama susiZavejo
liaudies menu, kuris buvo artimas ios vals-
tietiSkai ir romantiSkai prigimdiai. Ig40-
1967 m. Vilniaus universitete skaite lietu-
viq liaudies meno kurso paskaitas, por4
metq t4 pati kurs4 deste Vilniaus dailes
institute. 1944m. kartu pradejo dirbti Vil-
niaus dailes muziejuje, kuriam paSvente
per puse Simto metq. Sunkiais pokario me-
tais pradejo dalyvauti etnografinese eks-
pedicijose. Kantriai po kruopelg rinko liau-
dies meno perlus ir per ilgus darbo metus
je surinko tikstandius. Daugiausia take-
liq iSmyne Zemaitijoje. Nuo 1965 iki
1988 m. vadovavo Lietuvos dailes muzie-
jaus Liaudies meno skyriui, veliau atside-
jo ktrybiniam darbui, be to, savo patirti-
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mi ir Ziniomis mielai dalijosi su jaunes-
niais muziejininkais. Kartu su kolegomis
1,947 m. parenge liaudies meno ekspozi-
cijas Dailes muziejaus centriniuose rumuo-
se Rotu5eje, buvo kelis kartus pap_ildyta ir
keista, veliau dabartineje Visq Sventqjq
baZnyiioje (1975-1.997), taip pat daug ma-
Zesniq parodq Lietuvoje ir uZsienyje.

Plati A. Mikenaites erudicija atsispin-
di jos darbuose. Su kitais autoriais sudare
kelet4 ,,Lietuviq liaudies meno" albumq
(Audiniai 1957-7962,2 kn. su J. Baldiko-
niu, M. GlemZaite, H. Kairinkityte-Jaci-
niene; luostos 1969 (suj. Baldikoniu), Dra-
bui,iai 1974 (su J. Baldikoniu, S. Bernotiene,
K. Kairink5tyte-Galauniene). I5 gausiq
muziejaus rinkiniq parenge katalogus:
,,Juostos" (1967),,,Lietuviq liaudies raiZi-
niai" (1970), ,,Lietuviq liaudies geleZines
kulto ir memorialiniq paminklq viriunes"
(1970),,,Lietuviq liaudies baldat" (7992),
,,XIX a. antros puses siuvinetos ba,Znyti-
nes veliavos" (neiSspausdintas), ,,K. Simo-
nio liaudies meno piediniai" (nei5spaus-
dintas). Labiausiai Zavejosi skulpfrira, su
meile ir 5iluma kalbedavo apie ,,dievu-
kus" ir apie juos droZusius dievdirbius.
Dienos Sviesos dar nei5vydo ir katalogas
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,,Tradicine XIX a. - XX a. pirmosios puses
lietuviq liaudies skulpttlra". 1963 m. pa-
skelbe biografinq apybraiZ.4,,M. Katiliii-
16". A. Mikenaitei teko laimd bendrauti
su Zymiais ir idomiais Zmondmis: dail6s
istoriku M. Vorobjovu, istoriku N. Karsa-
vinu. Jiems skyre paskutinius savo straips-
nius (Lietuaos dailes muzieius. Metraitis
1998, 1999).

A. Mikenaite buvo labai kukli, jautri,
romantiSka, o kartu ir gyvenimo negandq
uZgrfldinta asmenybe, nuolat visur kur

siekianti tobulumo. Tokia ir liks j4 paZit
nojusiq jaunesnes kartos muziejininkq atL
mintyje - tauraus gyvenimo raukBliq i5,
vagoto veido, paprasta, nuo3irdi, atkakliai
siekianti uZsibrdZto tikslo. Vis atmintrir
skamba jos megstamas ]. Baltru5aidio pos.
melis:

Per dienq nesukroags kraiiio
Nei labui artimo, nei sau,
Ai littdnas iirdimi nadlaiiio
N aktoaidlio bylos klausaus.

D alia B er no t ait e-B eliauskiend



Negailestinga lemtis padiame ktrrybi-
rniq jegq Zydejime nutrauke ry5kios asme-
nybes gyvenimE. Lietuvos etnologq ben-
druomene neteko darbddios ir kdrybingos
rmokslininkes Lauros PiSkinaites-Kazlaus-
kiends.

Laura Pi5kinaite-Kazlauskiene gime
1952 metq geguZes 2 dien4 Kaidiadoriq r.,
,Papartiq kaime. 1977 m. kovo 16 d. ji pra-
dejo dirbti Lietuvos ir;torijos institute. Ne-
;trukus baigusi Vilniaus universiteto Isto-
rijos fakultet4, ji pasirinko etnologes keli4
ir per gana trump4 laik4 perejo visus
rnokslines karjeros laiptelius nuo laboran-
tds iki vyresniosios mokslines bendradar-
bes. { Etnografijos sektoriq (dabar Ebrolo-
gijos skyrius) laborante buvo paskirta
1973 m.lapkridio 27 d. Nuo 1977 rn. sau-
sio 77 d. ji susidomejr: valstiediq verslais,
netrukus pradejo kryptingai tyrineti iki tol
maZai nagrinet4 bitininkyste . Jau 1979 m.
luvo i6spausdintas pirmasis mokslinis
straipsnis ,,KraStofyrclje" - ,,Senoji ir da-
bartine AukStadvario bitininkyste,,. Nuo
tr981 m. periodiSkai jos darbai publikuoti
Etnologijos (tada Ebrografijos) skyriaus lei-
dinyje,,Etnografiniai tyrinejimai Lietuvo-
je" (dabar - ,,Etnologiniai tyrinejimai Lie-

ETNOLOGE
LAURA PISKINAITE-KAZLAUSKIENE
(1952 05 02 - 2001 05 ..)

tuvoje"). Kryptingus tyrimus liudijo jau
nuo 1982 m. rengti etnografiniq klausimq
lapai, moksling brand4 ir pasirengim4 sa-
varankiSkam moksliniam darbui - nuo
1986 m. pradeti publikuoti straipsniai
,,LTSR MA darbuose" (per ketverius me-
tus dia paskelbti 5 stambtrs straipsniai).
1989 m. ji sekmingai, vadovaujama Ange-
les Vyiniauskaites, Minske apgyne dak-
taro disertacij4,,Bitininkyste Lietuvoje
XIX a. II puseje -XX a." I5samius bitinin-
kystes tyrinejimus vainikavo 1995 m. iS-
leista monografija,,Bitininkyste Lietuvoje
(XVI a. - XX a. pirmoji puse)". Sia knyga
galime drqsiai priskirti prie fundamenta-
liq lietuviq eb:rin6s kultUros tyrinejimq.
Ekpedicijq metu buvo sukaupta ir knygo-
je perteikta gausi faktografine ir iliustra-
cine profesionaliai susisteminta medZia-
ga, pateiktos svarios iSvados. Atskleista
ne tik materialioji verslo puse, puikiai su-
voktas ir perteiktas Zmogus bitininkas, su
verslu susijg socialiniai santykiai. Kruop5-
diu Lauros Kazlauskiends darbu Lietuvo-
je buvo visapusiSkai ir giliai i5nagrinetas
bitininkystes verslas. Deja, nepavyko vi-
siSkai uZbaigti ir apibendrinti Lietuvos
lvejybos tyrinejimq. Per trump4laikq bu-
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vo para5yti Siai temai skirti vertingi jos
moksliniai straipsniai prestiZiniuose leidi-
niuose:,,Lietuvos istorijos metradtyje",
,,Liaudies kult0roje",,,Lietuviq katalikq
mokslo akademijos suvaZiavimo darbuo-
se". 1998 m. iSleista monografija ,,Zvejy-
bos istorijos apybrailos".Deja, antroji Zve-
jybai skirtoji monografija taip ir nei5vydo
dienos Sviesos. Etnologes moksliniai inte-
resai buvo gana plat0s. Domejosi ir kitais
verslais. Platq etnologes poZitrri liudija pa-
rengti gana i5samus Lietuvos Zydq kultU-
ros tyrimui skirti etnografiniq klausimq
lapai ir pagal juos pradeti tyrinejimai. Pla-
tq mokslininkes akirati ir sugebejim4 su-
vokti nfldienos aktualijas liudija kaliniq
kultUros tyrinejimai. Pastar4ja tema pir-
masis straipsnis ,,Liaudies kulhrroje" pub-
likuotas jau po etnologes mirties.

L. Kazlauskiene paliko ne tik dvi mo-
nografijas, deSimtis moksliniq straipsniq
uZsienio ir Lietuvos leidiniuose, perskaite
keliolika praneiimq respublikinese ir tarp-
tautinese mokslinese konferenciiose, bet ir
per beveik tris de5imtmedius sukaupd gau-
sybg etnografiniq apra5q, pieSiniq, foto-
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negatyvq, jos rankomis ilg4 laik4 buvo
puoselejamas Etnologijos skyriaus ar-
chyvas.

Apibendrinant l-auros k0rybini paliki-
m4 galima akcenturcti, kad net nagrineda-
ma materialiosios kult0ros realijas ji ne-
apsiribojo vien bitinininkystes ar Zvejybos
irankiq tipizacijom:is, verslo formq kaitos
apra5ymais. jos darbq objektas - Zmogus.
Skaitytoja Zavi ban,Cymai suvokti bitinin-
ko, Zvejo vidini pasauli, paaiSkinti jq san-
tykius su kitq profesijq ir uZsi6mimq Zmo-
nemis.

Kiekvienq darbitr ji dirbo su meile ir
atsidejimu. Rodos, neseniai girdejome jos
kupinus susiZavejirno i,odlius apie bites
ir bitininkus, Smaikiidius pastebejimus apie
Zvejus ir Zuvis, uZu.ojaut4 bylojandius pa-
sakojimus apie kalinius ir kalejimus. De-
ja, negailestingas likimas neleido dienos
Sviesos iSvysti dar daugeliui svariq dar-
bq. Prisidedame p:rie lildindios mamoS,
stfnaus. Gedime ka:rtu ir linkime, kad b!.
tq pratgsti etnolog€:s tyrimai, igyvendinti
jos sumanymai.

Litaytis Snknys



Senos Zemaidiq bajorq gimines pali-
kuonis J. Gimbutas lgime 1918 m. sarusio
18 d. Maskvoje, inZinieriaus geodezinin-
ko Leonido ir agronomes Elenos Karosai-
tes Seimoje. 1919 m. tevai ji parsiveZe i
Lietuv4. Kol tevas dirbo Dotnuvos Ze-
mes ukio technikumr:, Jurgis vaikystq lei-

lo toje gyvenvietdje ir tevui priklausan-
iiame Pesliq dvare (Silales r.). 1931j m.
Jurgis baige ,,Auiros" gimnazij4 Kaune.
1941 m. Vytauto Didliiojo universiteto Sta-
tybos fakultete igijo statybos inZinier,iaus
diplom4. Tais padiais metais Kaune claly-
vavo BirZelio sukilime. Mokslininko kar-
jere i. Gimbutas pradejo tame patiame
fakultete 1940-1944 m. dirbdamas labo-
rantu, vyr. asistentu. Vede statybos cleta-
liq pratybas, skaite statybos enciklopedi-
jos kurs4. 7941m. verle MarijE Alseikaitg,
veliau tapusi4 pasauJ.inio garso archeolo-
ge. UZaugino tris dul,rteris: Danutg, Zivilg
ir Ras4. 1944 m.liepos men. i5 Pesliq per
Silutq traukiniu pas;itrauke i Vakarus.
1945-1948 m. buvo Stutgarto technikos
aukitosios mokyklos,Coktorantas. 194i8 m.
uZ disertacini darb4 ,,Lietuviq valstiediq
namo stogas XIX amiiiuje" (Das Dach des
litauischen Bauernhauses aus dem 19.

IURGIS GIMBUTAS
(1918 01 18 - 2001 05 21)

Jahrhundert) gavo inZinieriaus daktaro
laipsni. 1946-1948 m. UNRA (United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administ-
ration) universitete Miunchene deste tuos
padius dalykus kaip ir Kaune.

7949 m. kovo 20 d. atvykgs i JAV, pra-
dLioje gyveno Bostone, veliau netoli jo
esandiame Arlingtone. Nuo 1949 m. iki id-
ejimo i pensij4 1983 m. buvo statybos pro-
jektq inZinierius Fay, Stofford and Thom-
dicke inZinerijos firmoje Bostone. Nuo
1967 m. - tos firmos dalininkas ir Struk-
tlrq skyriaus 'vedejas. Dalyvavo projek-
tuojant pastatus, tiltus, uosto irengimus,
statinius povandeniniams laivams.
1965 m. arktines statybos reikalais lanke-
si Labradore, 1.967 m. - Siaures Grenlan-
dijoje. Turedamas pedagoginiq polinkiq,
darbe globojo jaunuosius specialistus.

Platis J. Gimbuto visuomenines veik-
los barai tiek ]A,V profesinese, tiek to krad-
to lietuviq molkslinese ir kultflrinese or-
ganizacijose. Nuo 1952 m. - jis Bostono
civiliniq inZinieriq s4jungos narys, 1969-
7973rr.. tos s4jungos Statybos skyriaus val-
dybos narys/ o1972m. -pirmininkas. Nuo
1954 m. priklause Amerikos civiliniq in-
Zinieriq s4jungai ir Amerikos lietuviq in-
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Zinieriq ir architekq s4jungai, 1955 m. -
antrosios s4jungos Bostono skyriaus ve-
dejas. Nuo 1954 m. - Lituanistikos insti-
tLrto tikrasis narys, 1964-1973 m. to insti-
tuto Tautotyros ir kraitotyros skyriaus
vedejas, 1.gig-1978 m. - pirmininkas.
1954-7969 m. - bostoniSkes ,,Lietuviq en-
ciklopedijos" redakcijos narys ir Statybos
skyriaus vedejas. 37-ojo (papildymq) to-
mo kartu su istoriku Simu SuZiedeliu vyr.
redaktorius.

1933 m. istojo i Skautq s4jung4, nuo
7946 m. buvo tos s4jungos ir Vyduno fon-
do tarybq narys. 1989 m. buvo priimtas i
Lietuvos mokslininkq s4jung4. Nuo
1985 m. daZnai lankesi Lietuvoje: Lietu-
vos istorijos instituto Etno,g:afijos skyriu-
je, Lietuvos nacionaliniame muziejuje rin-
ko medZiag4 apie kaimo trobesiq puo5yb4,
paZistamq buvo veZiojamas po Svendio-
niq kradtq, kuriame 7940 m. vasar4 buvo
rinkqs medZiag4, po Dznkijos kaimus, Ze-
maitijos, Vidurio Lietuvos miestelius, jq
architektdros paminklus, muziejus. Vienos
i5vykos i Suvalkij4 metu lankesi Lekediq
apylinkeje, kurioje 1943 m. buvo rinkqs
medLiag4, tadiau terado lygius laukus. Sa-
vo namuose Arlingtone priimdavo ne vie-
n4 i5 Lietuvos afvykusi mokslo Lmog14,
palaike korespondencinius ryiius su gim-
tojo ir kitq kra5tq tyrinetojais.

Eidamas aituoniasde6imt ketvirtus me-
tus, ]. Gimbutas mire 2001 m. geguZes
21 d. savo namuose. Urn4 su jo palaikais
i Kaun4 pargabeno dukra Zivile ir rug-
pjfldio 24 d. buvo palaidota PetraSiunq ka-
pinese jo tevo kape. Praejus menesiui nuo
mirties, birZelio 22 d. uZ ji buvo atlaiky-
tos miSios Sv. ]urgio baZnydioje Norvudl,
o parapijos namuose artimieji pasidalijo
prisiminimais.

Nors duon4 J. Gimbutas pelne kaip sta-
tybq projektuotojas, tadiau i lietuviq moks-
Io ir kultflros istorij4 savo vardE irade kaip
kaimo architektiros tyrinetojas, aktyvus
kultflrinio gyvenimo datyvis. Greta I. But-
kevidiaus, K. Cerbuleno, K. Seielgio jis pri-
klauso prie iSkiliqjq lietuviq liaudies ar-

chitektdros tyrinetojq. Tuos tyrinejimus jis
pavadino ,,namotyros" terminu. 7948 m.
i5leido aukidiau mindt4 disertacij4. Kny-
ga turi plataus diapazono ivad4 (Saltiniq
ir kaimo statybos budq Lietuvoje, trobe-
siq tipq apZvalgas). Keturiuose skyriuose
analizuojama stogo konstrukcija, dengi-
mas, forma, lietuviq valstiediq namq sto-
go vieta tarp gretimq kra5tq namq. Tai
iki Siol dar nepralenkta knyga apie sto-
gus. Ji sulaukd gausiq recenzijq lietuviq
iSeivijos bei Europos ir JAV kitomis kal-
bornis leistoje mokslineje literattrroje. jau
gimtajame kraSte 1999 m. buvo iSleista
]. Gimbuto monog:rafija,,Lietuvos kaimo
trobesiq puoSmenys". Joje nagrinejami sto-
gq skydai, vejalentes irkamizai,lekiai, ko-
lonos, tvorel6s, sienq puoSmenys, langai,
durys, varteliai, Suliniai, polichromija. Da-
lyvaujant autoriui, 5i knyga 2000 m. spa-
lio 7 d. buvo pristatyta Bostono lietuviq
kulttrriniame subatvakaryje. NemaZai re'
cenzijq sulauke ir kitos dvi jo monografi-
jos ,,Steponas Kolupaila" (1,974, su
J. V. Daniu) ir,,Jonas Simoliinas: inZinie.
rius-valstybininkas-profesorius" (19SS).

J. Gimbutas yra paskelbgs dvi regionines
apimties studijas: ,,Lietuviq sodZiaus ar-
chitektura MaZojoje Lietuvoje" (1958) ir
.Rytq Lietuvos kaimq sodybos ir trobe-
siai" (1980). Antrasis darbas buvo paskelb-
tas ir angli5kai ,,Traditional Villages of
Eastern Lithuania" (1985). B. Kvikliui ren.
giant ,,Lietuvos baZnydias", talkino jam
apra5ydamas jq architekturing dali. Su
praneSimais yra dalyvavgs mokslinese
korrferencijose, simpoziumuose. 1999 m.
rugsdjo men. Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas jam suteike garbds dak-
taro laipsni (ta prog,a gaut4 atributika do"
vanojo Lietuvos nacionaliniam muziejui).

J. Gimbutas aktyviai reiSkesi Lietuvos,
iSeivijos lietuviq spaudoje, JAV ir Lenki-
jos moksliniuose ir specialybes leidiniuo-
se. Izabelds Cerniarrskienes sudarytoje ir
Vilniaus universiteto bibliotekos i5leisto-

ie jo 1938-1992 m. darbq bibliografijoje ap-
raiyta 390 pozicijq ir 579 straipsniai ir



straipsneliai abiejose bostoniSkese lietuLviq
enciklopedijose. Dalis straipsniq skirta lie-
tuviq liaudies architektnrai. VLIK'o pu-
vedimu parade per 50 praneiimq Madri-
do, taip pat Filipinq Amerikos balso ir
Laisves radijo stodiq lietuvi5koms laidoms
apie lietuviq inZinieriq ir architektq v,eik-
14 pasaulyje. Pastaruosius kelerius metus
recenzavo lietuviq architektflros, etnolo-
gijos ir kraBtotyros darbus ]AV lietuviq
spaudoje.

Turejo sukaupgs didelq lituanistine bib-
liotek4, rankraidiq. 1990 m. Lietuvai at-
kurus nepriklausomybe, daug knygr4 ir
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periodikos dovanojo Vilniaus universite-
to, Vytauto DidZiojo universiteto, Lietu-
vos mokslq akademijos bibliotekoms,
ALKAI Putname. Sis tas teko ir Lietuvos
nacionaliniam muziejui. ParaSe 4 tomq do-
kumentuotus prisiminimus (juos dovano-
jo Vilniaus universiteto bibliotekai). At-
klrus nepriklausomybg, J. Gimbutas su
Antanu Girnium surinko apie 1000 Lietu-
voje iSleistq laikraSdiq, Zurnalq, juos pa-
dovanojo Kongreso bibliotekai Vadingto-
ne, kad liudytq 5i laikotarpi. io veikla
paliko rySkq pedsak4 mokslo Lietuvos is-
toriografijoje.

Vacys Milius


