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UNESCO kalendoriuje 2021 metams – ir Marijos Gimbutienės pavardė

Irena RAMANECKIENĖ

Pratarmė
Jau antras dešimtmetis, kaip in-

formacinėse žiniasklaidos priemo-
nėse skaitome tokio tipo naujienas: 
1997-ieji paskelbti Martyno Maž-
vydo metais, 2002-ieji – Ignoto 
Domeikos (kartu su Baltarusija ir 
Lenkija), 2004-ieji lietuviškos spau-
dos lotyniškais rašmenimis minėji-
mo metais, 2011-ieji – Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio ir Česlovo 
Milošo (kartu su Lenkija), 2013-ieji 
– Meilės Lukšienės, 2014-ieji Kris-
tijono Donelaičio, 2015-ieji Mykolo 
Kleopo Oginskio (kartu su Baltaru-
sija ir Lenkija), 2017-ieji – Algirdo 
Juliaus Greimo, 2018-ieji – Stanislo-
vo Moniuškos ir Juozapo Čechavi-
čiaus metais. 

2020-ieji, atsižvelgiant į tai, kad 
sukako 300 metų nuo didžiojo Lietu-
vos rabino, iškiliausio litvakų kultū-
ros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben 
Saliamono Zalmano gimimo, buvo 
paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos 
žydų istorijos metais. Ir ne tik! Ka-
dangi artėjo popiežiaus intelektualo, 
filosofo ir poeto Jono Pauliaus II, 
vieno didžiausių pasaulio autoritetų, 
gimimo 100-sios metinės, ta data 
buvo paskelbta šventojo Jono Pau-
liaus II metais. LR Seimo priimtame 
dokumente pabrėžta, kad „šventasis 
Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą 
aplankęs Popiežius, o jo vizitas 1993 
m. suteikė didelę moralinę ir diplo-
matinę paramą nepriklausomybę 
atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos 
dvasią ir vienybės siekį“. 1919 m. 
Seimas Vyriausybei pasiūlė iki 2020 
m. kovo 1 d. parengti šventojo Jono 
Pauliaus II metų minėjimo programą 
ir numatyti lėšų šiai programai įgy-
vendinti.

Kur šios tradicijos Lietuvoje 
ištakos?

Tai susiję su UNESCO (Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija, įkurta 1945 m., siekiant 
sudaryti sąlygas tarpkultūriniam di-
alogui) kalendoriuje minimomis 
sukaktimis, kurių sąrašą formuoja 
visos UNESCO valstybės-narės ir 
asocijuotos valstybės narės, kas dve-
ji metai pateikdamos pasaulio kul-
tūrai, švietimui ir mokslui nusipel-
niusių žmonių bei įvykių jubiliejinių 
datų „kandidatūras“. Tokiu būdu 
UNESCO prisideda prie pasauli-
nės ar regioninės reikšmės įžymių 
asmenybių, jubiliejų ar kitų svarbių 
datų populiarinimo valstybėse na-
rėse. Tos datos atitinka UNESCO 
skleidžiamas teorijas ir aukštinamas 
vertybes švietimo, mokslo, kultūros, 
informacijos ir komunikacijos srity-
se. Tai skatina toleranciją, puoselėja 
kultūrų dialogą, tautų tarpusavio su-
pratimą ir taiką. 

Lietuvos nacionalinė UNESCO 
komisija buvo įsteigta 1992 m. spa-
lio 20 d.

Valstybės narės ne tik teikia savo 
kandidatūras sukakčių sąrašui su-
daryti, bet kartu remia kitų valsty-
bių teiktas ir įtrauktas į UNESCO 
minimų datų sąrašą sukaktis (pvz., 
Popiežiaus kandidatūrą iškėlė Len-

kija, remiant Lietuvai ir Vengrijai), 
įsipareigoja rengti toms sukaktims 
skirtus minėjimo renginius. 

Truputis apie 2021 m. 
kalendoriaus sąrašą

Tame sąraše minimos 59 įvairių 
pasaulio valstybių teiktos reikš-
mingų įvykių datos ir mokslui, 
švietimui bei kultūrai nusipelniu-
sių asmenybių sukaktys. Tarp jų – 
Dantės Aligieri 700-osioms mirties 
metinėms paminėti, Fiodoro Dos-
tojevskio ir Nikalojaus Nekrasovo 
200-osioms gimimo metinėms pa-
žymėti ir t. t.

UNESCO kalendoriuje 2021 
m. yra Lietuvai itin svarbus įrašas: 
„Marijos Birutės Alseikaitės-Gim-
butienės (1921–1994) 100-osios 
gimimo metinės.“ Šio jubiliejaus 
įtraukimą parėmė Latvija, Vokietija 
ir Ramiojo vandenyno universiteto 
absolventų institutas JAV.

Praėjusiais metais Seimo nariai 
Audronė Jankuvienė ir Arūnas Gu-
muliauskas pasiūlė 2021-uosius pa-
skelbti ir skulptoriaus Juozo Zikaro 
– vieno iškiliausių Lietuvos nepri-
klausomybės simbolių kūrėjo me-
tais. „Priimtu dokumentu įvertina-
mi išskirtiniai Juozo Zikaro darbai: 
nepriklausomos Lietuvos tapatybės 
ženklais tapę meno kūriniai – pa-
minklinės dekoratyvinės skulptūros 
„Laisvė“ ir „Knygnešys“, daugelio 
žymių valstybės veikėjų portretiniai 
biustai ir bareljefai (Jono Basana-
vičiaus, Simono Daukanto, Vinco 
Kudirkos, Antano Smetonos, Jono 
Šliūpo; paminklo „Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę“ bareljefas), 1928 m. 
Lietuvos nepriklausomybės, Vytauto 
Didžiojo, Juozo Tumo-Vaižganto 
medaliai, visų 1918–1940 m. nomi-
nalų lietuviškų pinigų – litų monetų 
– modeliai“. < www.voruta.lt>.

Marijos Gimbutienės metų 
programa 

„Turime nedaug tokio pasaulinio 
garso mokslo žvaigždžių, tad tikrai 
džiugu, kad šią iškilią asmenybę pri-
simins daugelis atminties instituci-
jų“, – informacijoje apie vyksiančius 
renginius akcentavo Valdovų rūmų 
muziejaus direktoriaus pavaduotoja 
dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. 
Minint antropologės ir archeologės 
Marijos Gimbutienės šimtmetį, bus 
surengtos mokslininkės pasieki-
mams pristatyti skirtos parodos Lie-
tuvoje, JAV, Prancūzijoje.

LR Vyriausybė dar 2020 m. 
spalio pradžioje patvirtino Marijos 
Gimbutienės metų mi-nėjimo pro-
gramą: 

* Prezidento rūmų Baltojoje sa-
lėje virtuali konferencija „Stiprybės 
semiuosi iš Lietuvos“. Iniciatorė ir 
globėja – pirmoji Lietuvos ponia Di-
ana Nausėdienė.

* Vytauto Didžiojo karo muzieju-
je paroda „Marija Gimbutienė – ne-
olito ir bronzos amžiaus tyrėja“.

*  Kauno Maironio universite-
tinėje gimnazijoje vienos klasės 
įvardijimas M. Gimbutienės vardu 
ir tikslinė pamoka joje mokslininkės 
garbei (Šioje mokykloje, anuomet 
„Aušros“ mer-gaičių gimnazijoje, 

M. Gimbutienė mokėsi 1931–1938 
m.).

* Nuotolinė tarptautinė mokslinė 
konferencija, kurioje įvairių sričių 
specialistai diskutuos apie profe-
sorės tyrimų svarbą dabartiniam 
pasauliui. Rengėjai: Valdovų rūmų 
muziejus ir Lietuvos istorijos institu-
tas (2021 balandžio pabaiga).

* Kultūros ministerijos, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus ir Lietuvos 
istorijos instituto pa-rengta tarptau-
tinė archeologinių radinių paroda 
„Deivės ir kariai: Marijai Gimbutie-
nei – 100“ (2021 m. antras pusme-
tis).

 * Metų pabaigoje –  UNESCO ir 
Prancūzijos akademinei bei lietuvių 
bendruomenėms renginys, skirtas 
Marijos Gimbutienės metams pami-
nėti.

* Metų pabaigoje renginys Kali-
fornijos akademinei ir lietuvių ben-
druomenėms.

* Piešinių konkursas mokiniams 
„Baltų mitologija. Senovės lietuvių 
deivės ir dievai“. 

* Mokiniams ir mokytojams – 
keramikos konkursas „Senovinė 
simbolika lietuvių liaudies mene“.

* Jaunųjų žygeivių baltiška gyvo-
sios istorijos stovykla.

* Seminarų ciklas „Etnologija ir 
mitologijos atspindžiai ugdymo įs-
taigų edukacinėse erdvėse“.

Šia proga Lietuvos paštas tema 
„Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš 
Lietuvos“ sausio 22 dieną išleido 
Eglės Kulbytės kurtą pašto ženklą 
ir pirmosios dienos voką. Jų autorė 
pašto ženklu siekė ne tik paminėti 
100-tąsias M. Gimbutienės metines, 
bet ir  atspindėti jos išskirtinę asme-
nybę, skatinti domėtis jos nuveiktais 
visam pasauliui svarbiais darbais. 

JAV žymus neuromokslininkas 
ir menininkas Audrius Plioplys Či-
kagos universiteto Orientalistikos 
institute jau organizavo ir finansavo 
pirmąsias dvi atminimo paskaitas iš 
ciklo Marijos Gimbutienės garbei. 
Pirmąjį pranešimą skaitė iš Kem-
bridžo universiteto atskridęs lordas 
Kolinas Renfru (Colin Renfrew), 
antrąjį – Čikagos universiteto Rytų 
instituto prof. Petra Goedegebuure, 
trečiąją š. m. gruodžio mėn. skaitys 
prof. Rūta Tringham (Ruth Trin-
gham) iš Kalifornijos universiteto 
Berklyje.

Kas ji – Marija Gimbutienė?
Ji – lietuvių kilmės viena žymiau-

sių pasaulio archeologių (mokslinin-
kė, tyrinėjanti pirmykštę kultūrą iš 
iškasenų, senienų) ir antropologė 
(mokslininkė, tyrinėjanti žmogų, 
jo kilmę, rases),  archeomitologi-
jos (mokslo šakos, jungiančios ar-
cheologiją, lingvistiką, etnologiją 
ir religijotyrą) pradininkė, romuvė 
(senovės baltų religijos žinovė), 
baltų ir indoeuro-piečių neolito ir 
bronzos amžiaus kultūros (panašios 
laidojimo būdais ir egzistavusios da-
bartinėje Rusijoje, Ukrainoje ir Mol-
davijoje) tyrinėtoja, suformulavusi 
Kurganų – indoeuro-piečių kilmės 
hipotezę (indoeuropiečių protėvy-
nė – Porto Kaspijos stepė, kurioje 
kalbėta indoeuropiečių prokalbe) ir 
pakeitusi Europos priešistorės sam-
pratą. Ji –  viena pirmųjų mokslo 
istorijoje apibendrino daugelį metų 
Europoje vykdytus archeologinius 
tyrinėjimus ir, remdamasi jais bei 
mitologijos duomenimis, atkūrė se-
nosios Europos vaizdą.

Mokėsi Vilniaus Vytauto Didžio-
jo gimnazijoje (pirmoji lietuvių gim-
nazija, įkurta 1915 m.), nuo 1931 m. 
– Kauno „Aušros“ mergaičių gim-
nazijoje. 1938 m. įstojo į Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) 
Humanitarinių mokslų fakultetą. 
Studijavo lietuvių kalbą, tautotyrą 
ir etnologiją. Jai dėstė Vincas My-
kolaitis-Putinas, Vincas Mickevi-
čius-Krėvė.

Ramybės nedavė staigi tėvo mir-
tis 1936 m. – apsišvitino rentgeno 
spinduliais. Patirtas smūgis keitė 
Marijos gyvenimą iš pagrindų. Vė-
liau ji prisipažino: „dėl paauglystėje 
patirtos tėvo netekties turbūt pa-
sidariau archeologė, nes man bai-
siai rūpėjo – kas po mirties“. Savo 
mokslinius darbus ji ir pradėjo nuo 
senųjų laidojimo papročių, mirties ir 
sielos nemirtingumo klausimų baltų 
pasaulėžiūroje tyrinėjimo.

Kultūros istorijos tyrinėtojas, 
visuomenės veikėjas, politikas, pre-
zidento Valdo Adamkaus patarėjas 
Darius Kuolys teigia: „Gimbutienei 
svarbi buvusi pagarbos gyvybei, 
pasitikėjimo būtimi idėja, kurią iš-
pažino ir Vydūnas, ir Kristijonas Do-
nelaitis, priešindamiesi nihilizmui, 
gyvenimo neigimui“ <www.lrt.lt>.

1940 m. universitetui persikėlus 

į Vilnių ir įsteigus Archeologijos ka-
tedrą, Marija perėjo į šią specialybę. 
Pasirinko Lietuvos priešistorės stu-
dijas. 1942 m. studijas baigė apgin-
dama diplominį darbą „Laidosena 
Lietuvoje geležies amžiuje“.1946 
m. Vokietijoje baigė Tiubingeno uni-
versitetą.  Daktaro disertacijos tema 
„Laidosena Lietuvoje priešistori-
niais lai-kais“.

M. Gimbutienė parašė 23 mo-
nografijas. Jos išleistos anglų, italų, 
japonų, lietuvių, portugalų, rumu-
nų, vengrų, vokiečių kalbomis. Už 
knygą „Deivės civilizacija: Senosios 
Europos pasaulis“ 1993 m. jai buvo 
įteikta Enisfildo-Vulfo premija, ski-
riama JAV už žymiausius pasaulio 
kultūros istorijos tyrimus. Lietuvių 
kalba išleistos tik penkios jos kny-
gos: „Baltai priešistoriniais laikais: 
etnogenezė, materialinė kultūra ir 
mitologija“ (1985 m.), „Senovinė 
simbolika lietuvių liaudies mene“ 
(1994 m.), „Senoji Europa“ (1996 
m.), „Senovės lietuvių deivės ir die-
vai“ (2002 m.), „Laimos palytėta“ 
(2002 m.).

M. Gimbutienės veikalai apie 
Senąją Europą, jos dievus ir dei-
ves, apie priešistorinių laikų baltus, 
mokslinės įžvalgos sulaukė plataus 
pripažinimo. JAV ir kitose pasaulio 
šaly-se M. Gimbutienės darbais rė-
mėsi visuomeniniai judėjimai, gam-
tos išsaugojimo ir moterų sąjūdžiai. 
Poeto Sigito Gedos žodžiais tariant, 
„jos mokslinės idėjos stipriai veikė 
XX amžiaus antrosios pusės kultū-
rinį gyvenimą ir lietuvių poeziją“ 
<www.šaltiniai.info>.

Būdama pasaulio mokslininkė, 
Marija Gimbutienė visą gyvenimą 
rūpinosi lietuviškomis mokyklomis, 
lietuvių kalbos dėstymu Amerikos 
universitetuose, rengė lietuvių meno 
parodas, globojo lietuvių rašytojus ir 
dailininkus ir t. t.

Apdovanojimai: * 1960 m. Bos-
tono Žemieji prekybos rūmai ir 
Pasaulinis pabėgėlių komitetas jai 
suteikė Žymaus naujojo amerikie-
čio premiją; * 1964 m. Los Andželo 
Kalifornijos universitete suteiktas 
Europos archeologijos ordinarinės 
profesorės vardas; * 1968 m. JAV 
dienraštis The Los Angeles Times iš-
rinko Metų Moterimi; * 1975 m. su-
teiktas garbės profesorės laipsnis; * 
1988 m. birželio 25 d. San Francisko 
Integralinių studijų institutas suteikė 
filosofijos mokslų garbės daktarės 
laipsnį už darbą tarpdisciplinėje sri-
tyje, kuri apima ne tik archeologiją, 
bet ir meną, religiją, mitologiją, tau-
tosaką; * 1991 m. išrinkta Lietuvos 
mokslų akademijos užsienio nare; 
* 1991 m. išrinkta Lietuvos arche-
ologų draugijos garbės nare; * 1993 
m. balandžio 8 d. už knygą The Ci-
vilization of the Goddess (Deivės 
civilizacija), išleistą 1991 m., pa-
skirta JAV Anisfield-Wolf premija, 
kuri JAV nuo 1935 m. skiriama už 
žymiausius pasaulio kultūros istori-
jos tyrimus; * 1993 m. birželio 11 d. 
Kauno VDU iškilmingame posėdyje 
suteiktas etnologijos mokslų garbės 
daktarės vardas ir regalijos.

(Bus tęsinys)
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Mėgdžiojant Vikipediją
Birutė Marija Alseikaitė-Gim-

butienė gimė 1921 m. sausio 23 
d. Vilniuje, kuriame nedaug kas 
kalbėjo lietuviškai. Gimė patrio-
tiškoje gydytojų Veronikos ir Da-
nieliaus Alseikų šeimoje. Tėvai 
domėjosi lietuvių tautosaka ir me-
nais, į svečius dažnai pasikviesda-
vo garsiausius muzikus, rašytojus. 
Dažnai svečiuodavosi Vydūnas, 
Maironis, Juozas Tumas-Vaiž-
gantas, Jonas Žmuidzinavičius, 
Jonas Basanavičius... Namai buvo 
pagarsėję kaip lietuvybės židinys. 
Šeimoje svarbiausia buvo ne bui-
ties, o tautos politiniai, ypač kul-
tūriniai reikalai.

Per savo gyvenimą Alseikų 
šeima keitė gyvenamąsias vietas, 
bet nekeitė savo nuostatų: šelpė 
nukentėjusiuosius nuo karo, įkū-
rė12 našlaičių prieglaudų ir mer-
gaičių amatų mokyklą, su bendra-
minčiais įsteigė Vilniaus lietuvių 
švietimo draugiją „Kultūra“, įstei-
gė Lietuvos sanitarinės pagalbos 
draugiją, organizavo kovą su 
trachoma tarp moksleivių, atliko 
šiuolaikines akies kataraktos ope-
racijas.

Mama Veronika Janulaity-
tė-Gimbutienė (1883–1971; g. 
Malavėnų kaime, 5 km į rytus 
nuo Šiaulių, prie kelio Šiau-
liai–Pakruojis) mokėsi Šiaulių 
mergaičių gimnazijoje, iš kurios 
pašalinta už lietuviškos spau-
dos platinimą. 1902 m. baigė 
Mintaujos gimnaziją. Studijavo 

mediciną Berne, Vienoje, kur į 
universitetus jau buvo priima-
mos ir moterys. 1908 m. Berlyne  
apsigynė medicinos mokslų dok-
toratą. Ji – pirmoji iš valstiečių 
kilusi lietuvė ir pirmoji lietuvaitė 
akių gydytoja, gavusi tokį moks-
linį laipsnį užsienyje. Vilniuje ji 
buvo žinoma kaip gera akių gy-
dytoja, aktyvi visuomenės veikė-
ja, pirmoji Lietuvos fizikė. 

Veronikos Janulaitytės-Gim-
butienės name gyveno ir jos se-
suo Julija Janulaitytė-Biliūnienė, 
rašytojo J. Biliūno našlė. Abi 
dirbo lietuvių poliklinikoje. Jos 
dukra Meilė Matjošaitytė-Lukšie-
nė – Marijos pusseserė, šiek tiek 
vyresnė už ją,  kurią  pasaulinio 
garso Eu-ropos proistorės tyrėja 
vadino savo gyvenimo mokytoja.

Tėvas Danielius Alseika 
(1881–1936; g. Urviuose, neto-
li Apuolės piliakalnio, Skuodo 
valsčius). 1910 m. baigė Tartu 
universiteto Medicinos fakultetą, 
įgijo ausų-nosies-gerklės ligų gy-
dytojo specialybę (Vilniuje persi-
kvalifikavo į rentgenologą, mirė 
rentgeno spindulių paveiktas). Per 
Pirmąjį pasaulinį karą buvo Ru-
sijos imperijos kariuomenės karo 
gydytojas Minske. Vokiečių ka-
riuomenei 1918 m. vasario mėn. 
užėmus Minską, su žmona Vero-
nika ir A. Krutuliu įkūrė Lietuvių 
sanitarinės pagalbos draugiją, iki 
mirties jos pirmininkas. Draugi-
ja, sukaupusi lėšų, labai pigiai iš 
besitraukiančių vokiečių nupirko 
visą karinės ligoninės inventorių, 
pakrovė į dvylika geležinkelio 
vagonų ir pergabeno į Vilnių. Čia 
jie įsteigė polikliniką – pirmąją 

Vilniaus miesto lietuvių ligoninę. 
1918–1933 m. buvo jos vedėjas.

Spaudos draudimo laikotarpiu 
rašė į „Varpą“, „Ūkininką“. 1905 
m. Didžiojo Vilniaus seimo daly-
vis, 1917–1918 m. dalyvavo lie-
tuvių karių suvažiavimuose Rusi-
joje. 1918 m. lapkričio mėn. nuo 
liaudininkų kooptuotas į Lietuvos 
Tarybą. 1920 m. Vilniaus krašto 
sveikatos reikalų vedėjas. 1928 
m. ėjo Vilniaus lietuvių laikino-
jo komiteto pirmininko pareigas. 
Komitetas buvo tarsi nelegali Ne-
priklausomos Lietuvos atstovybė 
Vilniaus krašte, slapta gaudavęs 
lėšų lietuviškam švietimui ir kul-
tūrai remti.

Sūnus Vytautas Kazimieras Al-
seika (1912 m. Ukmergėje – 2002 
m. Vilniuje) – žurnalistas, teisi-
ninkas, Lietuvos ir JAV visuome-
nės veikėjas, duktė Marija Birutė 
Alseikaitė-Gimbutienė.

Sutuoktinis Jurgis, garsios lie-
tuvių bajorų Gimbutų giminės 
palikuonis  (1918–2001) –  mo-
kyklos laikų Marijos draugas, 
architektas, lietuvių spaudos ir 
visuomenės veikėjas, inžinerijos 
mokslų daktaras. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Gimbutų šeima buvo nublokšta 
į Rusiją. Vaikystę praleido tėvo 
gimtinėje Peslių dvare (Šilutės 
raj.). Vėliau su tėvais persikėlė į 
Kauną. 1937 m. baigė „Aušros“ 
gimnaziją, 1941 m. –  Technikos 
fakultetą. 1941–1944 m. – VDU 
dėstyto-jas. Susituokė su Marija 
1942 m.

1944 m. persikėlė į Austriją, o 
1945 m. – į Vokietiją, dėstė Hei-
delbergo ir Miuncheno universi-
tetuose. 1949–1983 m. Bostone 
dirbo inžinierių konsultantų ben-
drovėje, pagarsėjo kaip aukštos 
kvalifikacijos inžinierius projek-
tuotojas. Dalyvavo projektuojant 
didelius pastatus, tiltus, sudėtin-
gus uosto įrenginius, povandeni-
nių laivų karinės bazės statinius.

Aktyviai dalyvavo JAV lietu-
vių bendruomenės veikloje. Pa-
skelbė per 1000 straipsnių ir kitų 
spaudinių. J. Gimbutas visą gy-
venimą domėjosi Lietuvos kaimo 
senąja architektūra, kaupė duo-

menis apie kaimo trobesius, puoš-
menis, tyrinėjo miestų ir miestelių 
medines varpines. Lankydamasis 
Lietuvoje, daug keliavo, fotogra-
favo, sudarinėjo schemas. 1999 
m. išleido didelės apimties, gau-
siai iliustruotą knygą „Lietuvos 
kaimo trobesių puošmenys“.

Gimbutų dukros: Danutė (1943 
m. Lietuvoje), Živilė (1947 m. 
Vokietijoje), Rasa (1953 m. JAV).  

M. Alseikaitės-Gimbutienės 
gyvenimo istorijos fragmentai

M. Gimbutienė gimė šeimoje, 
branginusioje lietuvybę ir kovoju-
sioje už ją.

Sovietų armijai artėjant prie 
Lietuvos, 1944 m. vasarą jauna 
trijų asmenų Gimbutų šeima pasi-
traukė į Austriją. Kaip būtiniausią 
daiktą Marija įsidėjo ir medžiagą 
disertacijai „Kapų tipai Lietuvoje 
priešistoriniais laikais“. Po metų 
persikėlė į Vokietiją. Ten baigė 
lietuvių kalba pradėtą rašyti di-
sertaciją, bet jau vokiškai. 1946 
m. ją apgynė. Suteiktas filosofijos 
mokslų daktarės vardas. Dėstė 
Heidelbergo ir Miuncheno uni-
versitetuose. 

1949 m. Gimbutų šeima išvy-
ko į JAV. Kaip Antrojo pasauli-
nio karo imigrantai iš Europos, 
gyveno Bostono apylinkėse. Jau-
noji mokslininkė ir čia stengėsi 
tęsti tyrimus. Tik turėjo iškęsti  
mizoginiją (liguistą neapykan-
tą moterims) ir antiimigrantų 
(griežtų imigracijos į Ameriką 
priešininkų) diskriminaciją. Bos-
tone mokslų daktarei Marijai teko 
imtis siuvėjos darbo fabrike, va-
lytojos – viešbučiuose. Vėliau ji 
sutiko pusvelčiui dirbti Harvardo 
universitete – versti mokslinius 
tekstus iš Rytų Europos kalbų ir t. 
t. Deja, neatsirado normalaus dar-
bo kambarėlio – rašomasis stalas 
stovėjo universiteto rūsyje.

Viename laiške į Braziliją 
jaunystės draugei Halinai Di-
džiulytei-Mošinskienei (tokiai 
pačiai pabėgėlei, irgi  nežinan-
čiai, ko laukti ir tikėtis) Marija 
rašė: „Aš jau perėjau visą seriją 
tarnybų: nuo tarnaitės, fabriko 
bei viešbučio darbininkės prade-

dant, baigiant savo karjerą šiuo 
metu magazinų bei enciklope-
dijų platinimu, vaikščiojant po 
namus“. Marija rašo laiškelius, 
stiprindama savo ir jos dvasią. 
(Visą gyvenimą brangintus drau-
gės laiškus H. Mošinskienė prieš 
mirtį perdavė A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialiniam muziejui, įvardydama 
juos vaistais, „kurie gali padėti, 
kai baisu, sunku ar tiesiog iš ne-
vilties skauda“.)

Būtina atkreipti dėmesį, kad 
6-ojo dešimtmečio Harvarde į 
kai kurias bibliotekų sales mote-
rys dar nebuvo įleidžiamos, o į 
universiteto klubą negalėjo atei-
ti vienos – turėjo atlydėti vyrai. 
Akivaizdu, kad Marijai  skintis 
kelią į akademinį pripažinimą ne-
buvo lengva. Nors M. Gimbutie-
nė auditorijose studentams dėstė 
atskirų dalykų kursus, nors darė 
mokslinius tyrimus, publikavo jų 
rezultatus, vertėjavo, tačiau jos 
universitetinio titulo niekas nė 
nesiruošė oficialiai įteisinti, tad 
atlyginimo už tą darbą negavo. 
Šią nenormalią situaciją pati Ma-
rija priskyrė mizogenijai, tačiau 
prof. A. Plioplys išnaudojimą bei 
diskriminaciją sieja ir su vieti-
nių nusiteikimu prieš imigrantus. 
„Mano tėvų, gyvenusių Kanadoje, 
diskriminacija buvo tokia baisi, 
kad jie turėjo išsikraustyti iš tos 
šalies“, – sako jis.

Nepalūžo. Po įvairių darbų, 
ryžosi siekti trokštamo tikslo. 
Tai buvo jos lemtis. Ryžtinga ir 
be galo kruopšti darbuotoja buvo 
pastebėta – gavo Nacionalinio 
mokslo fondo paramą parašyti 
knygai „Rytų Europos proistorė“. 
Knyga išėjo 1956 m. Nuo 1963 m. 
Gimbutienė persikelė į Kaliforni-
ją, po metų – į Los Andželo Kali-
fornijos universitetą. Los Andžele 
1964 m. M. Gimbutienei suteikia-
mas profesorės vardas. Atsirado 
galimybė tyrinėti Makedonijos, 
Graikijos, Juodkalnijos ir Ser-
bijos archeologinius paminklus. 
1968-aisiais Los Andželo laikraš-
tis „Times“ net paskelbė ją Metų 
moterimi.

Pasak prof. A. Plioplio, „Ma-
rija Gimbutienė buvo savo profe-
sijai pasišventęs žmogus, ji daug 
pasiekė per didžiausius sunku-
mus. Nežiūrint, kiek sunkumų 
buvo, ypač Bostone, vis tiek ji 
darė tai, ką jai reikėjo daryti, ji 
niekada nesustojo. Užsispyrusio, 
dominuojančio charakterio dėka 
pasiekė aukščiausią savo galimy-
bių ribą – išgarsėjo pasaulyje kaip 
išeivijos mokslininkė lietuvė“.

Iš tų kelių faktų aiškėja: jeigu 
tais laikais moteris norėjo ko nors 
pasiekti mokslo srityje, ji turėjo 
būti matoma. Tad M. Gimbutienė 
nestovėjo prie puodų ir nekepė 
kotletukų. Nors ir  mokėjo gamin-
ti, ir į šeimos balius pasikviesdavo 
nemažai svečių, tačiau  „buvo bal-
tarankė – jai reikėjo rašyti, tirti, 
troško potyrių ir kelionių“ <ww-
w.15min.lt>.

Nukelta į 13 p.

Vilniaus dailės akademijos studentės, klaipėdietės Eglės Kulbytės sukurtas pašto 
ženklas, dedikuotas Marijos Gimbutienės 100-osioms metinėms.

Audrius Plioplys. Lauko instaliacijos „Senovinių laidojimo vietų mintys“ (skersmuo 
15 metrų) detalė. Gamtos draustinis Ročesteryje, Minesota.
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UNESCO kalendoriuje 2021 metams – ir Marijos Gimbutienės pavardė

Atkelta iš 4 p.

M. Gimbutienė gebėjo savo 
pasitikėjimą suderinti su žave-
siu, gebėjo pakerėti publiką, ne-
kompleksavo, išnaudojo kalbų 
mokėjimą. Itin daug keliavo...  
Tik po truputį ėmė šlubuoti san-
tykiai šeimoje, nors be jokių 
išlygų buvo gera mama – itin 
rūpinosi mergaičių auklėjimu. 
Įvyko skyrybos – vyras netole-
ravo žmonos svajonės atsidėti 
mokslui. Mama Alseikienė du-
kros vyrą Jurgį atvirai vadino 
pavyduoliu. 

1963 m. Marija su dukterimis 
įsikūrė Los Andželo – Angelų – 
mieste, pradėjo dirbti Kalifornijos 
universitete. Netrukus sulaukė pa-
saulinio pripažinimo.  

Antrą kartą neištekėjo, nors 
turėjo be galo daug gerbėjų. Na, 
ne visi buvo ją įsimylėję! Turėjo 
vyriškų priešų, bet tai susiję su 
profesija. Pvz., vienas institu-
to direktorius nuolatos rašydavo 
neigiamas jos mokslinių darbų re-

cenzijas. Kitas pavyzdys atsivėrė 
tik 2018 m. per pirmąją Marijos 
Gimbutienės atminimo paskaitą. 
Tada pranešimą skaitė lordas Ko-
linas Renfru, atskridęs iš Kembri-
džo universiteto. 

Karjeros pradžioje Marija 
Gimbutienė ir lordas buvo gana 
artimi kolegos – kartu dirbo ir 
kartu skelbė tyrimų rezultatus. 
Po kurio laiko dėl Marijai neži-
nomų priežasčių bendradarbis 
diametraliai pakeitė požiūrį į ją. 
Tapo pagrindinis jos priešininkas. 
Tik 2018 m. paaiškėjo  dingstis 
–  konkurencija. Kalbėdamas lor-
das K. Renfru  pristatė naujausius 
Europos genetinių tyrimų rezulta-
tus ir pripažino, kad jie patvirtina 
ne jo, o Gimbutienės teorijas. Tai 
buvo pirmas kartas, kai šis vyras 
prisipažino klydęs ir kad Marija 
buvo teisi. Lordo K. Renfru pra-
nešimas buvo istorinis įvykis.

1993 m. vasarą M. Gimbutienė 
paskutinįsyk lankėsi Lietuvoje. 
Atvyko atsisveikinti. Paskutinėje 
paskaitoje VDU studentams dali-

 Audrius Plioplys. „Laidojimo apeigos / simfonija“, 4 metrų pločio, tapyba ant drobės. Stilizuota raidė M viršutiniame šio kūri-
nio centre reiškia šios mokslininkės vardą. Originalas nuolat rodomas Čikagos menų centre (Beverly Arts Center).

josi savo testamentine išmintimi. 
Ragino įsidėmėti, kad „niekas 
niekad galutinai nepranyksta“. 
Ragino lietuvius nepamiršti savo 
šaknų, suvokti savo kultūros ga-
lią, pajusti gyvą jos ryšį su Senąja 
Europa. 

Už sunkiai vėžiu sergančiosios 
gyvybę meldėsi Airijos vienuo-
liai, laidotuvėse dalyvavo aukšti 

JAV pareigūnai. Pasak Dariaus 
Kuolio, visa tai liudija, kokia 
ryški ir svarbi asmenybė buvo  
M. Gimbutienė XX amžiaus pa-
sauliui <www.lrt.lt>

M. Gimbutienė mirė 1994 m. 
vasario 2 – Perkūno – dieną Los 
Andžele. Velionės rožinė svajo-
nė (ji pati taip ją buvo įvardijusi) 
buvo sugrįžti į gimtinę, kurios 

skausmingai visąlaik ilgėjosi. To-
dėl praėjus mėnesiui po mirties 
senovinė urna su mokslininkės 
pelenais buvo atvežta į Lietuvą ir 
iškilmingai palaidota Kaune, Pe-
trašiūnų kapinėse šalia mamos.

Autorė nuoširdžiai dėko-
ja gerb. profesoriui AUDRIUI 
PLIOPLIUI už konsultacijas ir 
atsiųstas nuotraukas.

Atkelta iš 7 p.

Kung fu kelio pradžioje mačiau 
tik įspūdingą efektyvumą, bet da-
lyvaudamas seminaruose, kursuo-
se, stovyklose, privačiose treniruo-
tėse su aukšto meistriškumo kung 
fu bendruomenės nariais, išban-
džiau labai aukšto lygio technikas 
ir pamačiau jų grožį. 

Ar įmanoma išmokti kelis mi-
lijonus veiksmų kombinacijų? 
Tikrai ne, bet šis kovos menas 
– tai sistema su savo unikaliais 
principais, kuriuos palaipsniui 
įsisavinant, pasimato visas gro-
žis. Besiruošdamas pirmajam 
meistriškumo lygio egzaminui vis 
labiau įsitikinu, kad viską lemia 
greitis, pojūčiai, o fizinė jėga kar-
tais gali net trukdyti.

– Koks asmeniškai jūsų pa-
siekimas jums atrodo didžiau-
sias? Ar šioje srityje rengiamos 
varžybos ar turnyrai? 

– Varžybos ar turnyrai nėra 
rengiami. Wing Tsun kung fu 
kovos menas skirtas savigynos 
tikslams atakuojant į pažeidžia-
miausius priešininko kūno taškus, 
tokius kaip akys, nosis, gerklė, 
saulės rezginys, tarpukojis, kelio 
sąnarys, siekiant kaip įmanoma 
efektyviau neutralizuoti priešinin-
ką. Kiekvienam puolimo veiks-
mui egzistuoja atitinkama gyny-
ba. Treniruočių bei stovyklų metu 
vyksta kovos, naudojant apsaugas 
ir svarbiausia – gerbiant savo po-
rininką.

Man, kaip instruktoriui, pats 
didžiausias laimėjimas – matyti 
mokinių tobulėjimą, taip pat kai 
žmonės padėkoja už treniruotę ar 
kai pats išmokstu naujų technikų 

bei sugebu sėkmingai jas perteik-
ti.

– Jau ir pats esate instrukto-
rius. Kaip nusprendėte juo tap-
ti? Kuo įdomi ir kitokia ši patir-
tis? Kuo ji jums svarbi?

– Po vienos iš intensyviausių 
stovyklų, kuriose teko kada nors 
dalyvauti, sulaukiau pasiūlymo 
siekti instruktoriaus lygio. Gyveni-
miška patirtis padėjo priimti šį at-
sakingą sprendimą. Apmąstęs savo 
kelią KTU vadovaujant jaunie-
siems chemikams, supratau, kad 
tapus Wing Tsun kung fu instruk-
toriumi teks žymiai labiau įsigilinti 
į technikas, sugebėti jas taisyklin-
gai pateikti bei atsakyti į visus iš-
kylančius mokinių klausimus. 

Tai – didžiulė atsakomybė, nes 
žmonės tavimi tiki. Jei mokysi ne-
taisyklingai, iki galo neįsigilinęs į 
technikas, tai vėliau reikės įdėti 
daug pastangų stengiantis ištaisy-
ti padarytas klaidas. Tai priverčia 
labiau domėtis šiuo kovos menu, 
sparčiau tobulėti, rodyti gerą pa-
vyzdį mokiniams treniruočių, se-
minarų, stovyklų metu. Stengiuo-
si tapti geru mokytoju – to labai 
siekiu ir savo profesinėje veikloje.

– Kur pritaikote kung fu 
užsiėmimų metu įgytas patir-
tis kasdienybėje? Kuo ši veikla 
jums padeda darbe, ar atvirkš-
čiai – darbas veiklai?

– Treniruočių metu tenka ben-
drauti su daug žmonių – netgi 
galėčiau teigti, kad daugiau nei 
universitete. Pastebėjau, kad už-
siimant kung fu pagerėjo mano 
iškalba, manau, kad patobulinau 
savo įgūdžius perteikti informa-
ciją kolegoms darbe, todėl kyla 
mažiau konfliktų, bendravimo 

sunkumų.
Taip pat šis kovos menas pa-

dėjo suprasti, kad reikia pasitikėti 
savo vadovu, mokytoju. Labai 
dažnai mokiniai treniruočių metu 
dvejoja, bijo eiti į egzaminą. Pats 
dariau šią klaidą treniruočių bei 
doktorantūros studijų metu. Ta-
čiau jeigu nepasitiki savo vadovu, 
mokytoju, jo nuomone, tai reiškia, 
kad jautiesi už jį turintis daugiau 
patirties ir žinių. Gal tuomet verta 
keisti vadovą? Ar savo požiūrį? 
Taip pat kiekvienas mokytojas 
širdyje turi išlikti mokiniu ir ne-
prarasti noro tobulėti.

Darbe tobulinu tiek chemi-
jos, tiek spektroskopijos žinias. 
Ar pakeitė kung fu mano požiūrį 
siekiant naujų profesinių žinių? 
Tikrai taip. Norėčiau pacituoti Di-
džiojo Meistro Yip Man žodžius, 
kuriuos galime rasti kiekvieno 
Wing Tsun kung fu mokinio di-
plome: „Yra aukšto lygio techni-
kų, kurias, kaip ir kalno viršūnes, 
dengia rūkas: jų nematai, bet jos 
yra (angl. There are high-level 
techniques which, like the peaks, 
are covered by fog; you can‘t see 
them, but they are there). Šiemet 
pavyko išsklaidyti rūką nuo vie-
nos iš viršukalnių spektroskopijos 
srityje. Tačiau pasiekus vieną iš 
tikslų, viršukalnių sąrašas tik di-
dėja – jas iš visų jėgų stengsiuosi 
įveikti.

– Kokie lygmenys žymi meis-
triškumą Wing Tsun kung fu 
srityje? Kaip nustatomi lygiai? 
Kiek didelis susidomėjimas šiuo 
kovos menu Lietuvoje ir pasau-
lyje? 

– Wing Tsun kung fu kovos 
menų sistemoje egzistuoja aiškiai 

KTU mokslininkas ir Wing Tsun kung fu instruktorius  
A. Bieliauskas: šiame kovos mene fizinė jėga gali ir trukdyti – 
viską lemia greitis ir pojūčiai

apibrėžta programa, kokias tech-
nikas reikia išmokti norint pakilti 
iki atitinkamo mokinio ar meistro 
lygio laikant egzaminą stovyklų 
bei seminarų metu. Mokinio sta-
diją sudaro 12 mokinio lygių. Nuo 
ketvirtojo mokinio lygio atsiranda 
galimybė laikyti instruktoriaus 
egzaminą. Išlaikius visus mokinio 
lygius suteikiama galimybė laiky-
ti meistriškumo egzaminą. Moki-
nio lygį nusako skirtingos spalvos 
gėlės emblema, kuri nešiojama 
ant specialios Wing Tsun kung fu 
mokinio aprangos. Meistrai taip 
pat turi 12 lygių. 

Wing Tsun kung fu tikrai 

populiarus kovos menas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visose Baltijos 
šalyse. Lietuvoje sėkmingai vei-
kia klubai visuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose. Tai – popu-
liariausias kung fu stilius pasau-
lyje.

Man, kaip KTU bendruome-
nės nariui, neapsakomai džiugu, 
kad ir universitete turime ne vieną 
labai aukšto meistriškumo Wing 
Tsun kung fu mokytoją. Taip pat, 
kad turime galimybę užsiimti šiuo 
unikaliu kovos menu KTU stu-
dentų miestelyje. Čia vykstančio-
se treniruotėse laukiami visi susi-
domėję kung fu.

A. Bieliauskas: „Ar pakeitė kung fu mano požiūrį siekiant naujų profesinių žinių? 
Tikrai taip.“

KTU nuotr.


