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XX a. dovanojo Lietuvai daug iškilių 
mokslo žmonių. Vienas jų – etnologas, 
Lietuvos kaimo gyvenviečių tyrinėtojas, 
lauko tyrimų metodologijos kūrėjas ir ne-
nuilstantis sparčiai nykusios senojo kaimo 
architektūros paveldo fiksuotojas, Liau-
dies buities muziejaus kūrėjas-konsultan-
tas Izidorius Butkevičius. Gimė 1924 m. 
liepos 3 d. Elžbietos ir Pranciškaus Butkų 
šeimoje Telšių apskrities Tverų valsčiaus 
Pribitkos kaime. Čia prabėgo 16 metų besi-
mokant už trijų kilometrų buvusioje Tverų 
pradžios mokykloje ir bedirbant tėvų ūky-
je. Iš jų paveldėjo žemaitišką savimonę, 
nepaprastą darbštumą ir užsispyrimą. 

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 
jis buvo augalotas dvidešimtmetis Telšių 
gimnazistas. Kilo grėsmė būti paimtam 
į sovietinę kariuomenę. Galėjo sužlugti 
sena svajonė siekti mokslo, dėl kurios dar 
paauglystėje pasipriešino tėvo valiai. Šis 
tikėjosi išmokyti sūnų kalvystės amato. 
1945 m. teko įsigyti fiktyvų gimimo liudi-
jimą. Nuo tada vietoje Izidoriaus Butkaus 
visuose asmenį apibūdinančiuose sovieti-
niuose dokumentuose ir  leidiniuose atsi-
rado 1928 m. Žemaičių Kalvarijoje gimusio 

LIETUVOS GYVENVIEČIŲ IR 
 SODYBŲ  TYRINĖTOJUI
IZIDORIUI BUTKEVIČIUI – 90

Izidoriaus Butkevičiaus pavardė. Ji, kaip 
ir naujieji gimimo metai, iki pat mirties 
(1982 m. lapkričio 20 d. Vilniuje) išliko ofi-
cialiojoje biografijoje.

Daug vilčių teikęs gabus matematikai 
jaunuolis, mokytojų nuostabai, Kauno uni-
versitete pasirinko archeologijos studijas. 
1947 m., šią specialybę perkėlus į Vilniaus 
universitetą, paviliojo etnologija, su kuria 
susiejo visą gyvenimą. 1951 m. apgynė 
diplominį darbą J. Basanavičiaus darbai Lie-
tuvos etnografijos srityje ir kukliai pradėjo 
mokslininko karjerą vyresniuoju laboran-
tu Vilniaus universiteto Archeologijos ir 
etnografijos katedroje. Pragyvenimui pri-
sidurdavo dėstydamas istoriją Žemės ūkio 
technikume. 

Pasitaikius pirmai progai, nemesdamas 
darbų, 1952 m. įstojo į Lietuvos mokslų 
akademijos Istorijos instituto etnografijos 
specialybės neakivaizdinę aspirantūrą. Ki-
tais metais gerai pasirodęs pradedantis 
mokslininkas priimamas dirbti šio instituto 
Archeologijos ir etnografijos skyriaus jau-
nesniuoju moksliniu bendradarbiu tyrinė-
ti lietuvių liaudies architektūrą ir, nieko 
nelaukęs, perėjo į neakivaizdinę aspiran-
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tūrą Maskvoje, SSRS Mokslų akademijos 
N. N. Miklu cho-Maklajaus etnografijos 
ir  antropologijos institute. Pateko į prof. 
N. Čeboksarovo rankas. 1956 m. apgynė is-
torijos mokslų kandidato disertaciją Dabar-
tiniai lietuvių gyvenamieji namai. Netrukus 
Lietuvos istorijos institute buvo pervestas 
į vyresniojo mokslinio bendradarbio par-
eigas, o 1961 m. jam buvo suteiktas vy-
resniojo mokslinio bendradarbio mokslo 
vardas. Lietuvių liaudies architektūra ir 
kaimo gyvenvietės tapo jo viso gyvenimo 
studijų tema, o Institutas – vieta moksli-
nėms idėjoms  įgyvendinti. 

 I. Butkevičius buvo vienas iš nedauge-
lio etnologų, tyrinėjusių lietuviškas kaimo 
gyvenvietes ir jų pokyčius istorijos tėkmėje. 
1953–1982 m. paskelbė apie 200 darbų – kny-
gų, studijų, straipsnių, etnografinių anketų 
ir populiarių straipsnelių. Valstiečių pasta-
tų tyrinėjimus jis laikė reikšmingais etninės 
istorijos klausimams spręsti, padedančiais 
nustatyti ekonominius ir kultūrinius san-
tykius su kaimyniniais kraš  tais, be to, prie-
mone lietuvių tautos kultūros tęstinumui 
palaikyti. Gyvenamąjį namą tyrinėjo kaip 
kultūros objektą, liudijantį ilgalaikį įvairaus 
lygmens socialinių ir ekonominių veiksnių 
poveikį Lietuvos kaimui. Namo raidos ga-
lutinis rezultatas Lietuvoje – tipologiškai 
skirtingos žemaitiška troba, aukštaitiška pirkia 
ir užnemunėje – grinčia, pirkčia, stubos.

Kaimo architektūros tipologinę sistemą 
kūrė išskirdamas iš konkrečių objektų įvai-
rovės tam tikrą požymių kompleksą, kurį 
sudarė išplanavimas, atsižvelgiant į išilgi-
nes ir skersines pastato sienas, kūrenimo 
įrenginiai, patalpų skaičius, pastato išorė, 
stogo forma, sienų apdaila. Siūlė fiksuoti 
ir modernią profesionalią kaimo statybą 
bei ieškoti joje sąsajų su tradicinės kultū-
ros paveldu. 1966–1971 m. padarė didelį 
darbą kaimo pastatų kartografijos srityje. 
Maskvos etnologų iniciatyva Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos etnologai atliko ilgalaikį 
kompleksinį XIX a. vidurio –XX a. pradžios 
etninės kaimo kultūros tyrimą su digresi-

jomis į archeologinius laikus. Jam vadova-
vo SSRS Mokslų akademijos aukščiausios 
kvalifikacijos etnologai, istorikai, geogra-
fai kartografai ir kt. I. Butkevičiaus tyrimo 
rezultatai turėjo būti paskelbti Pabaltijo 
istorinės etnografijos atlaso tome Architektū-
ra. Deja, likimo ironija – užbaigtas tomas 
taip ir nebuvo išleistas, liko Maskvoje kaip 
n. N. Miklucho-Maklajaus etnologijos ir 
antropologijos instituto nuosavybė. 

Sovietinei Lietuvos valdžiai neįtiko 
I. Butkevičiaus darbai, nes juose pateikta 
senoji medinė kaimo architektūra erdvia-
me sodų ir kitų želdinių fone, ūkinei veik-
lai pritaikytos sodybos ir kaimavietės dau-
geliui atrodė daug patrauklesnės ir buvo 
daug patogesnės už pirmąsias ankštas 
mūrines plyname lauke pastatytas kolū-
kines gyvenvietes. Kaltintas pasidavimu 
užsienio etnologijos įtakai ir senosios lietu-
vių kultūros idealizavimu. Nebuvo leista 
gintis ir parengtos istorijos daktaro diser-
tacijos. Iškelta sąlyga – ją plėtoti remiantis 
naujausiųjų laikų Lietuvos kolūkinio kai-
mo tyrinėjimais. Paskirtas vadovauti nau-
jai sudarytai Lietuvos socialistinio kaimo 
kultūros ir buities tyrimų grupei. Buvo jos 
vadovu visą dešimtmetį – iki 1981 m., kol 
sveikatą pakirto sunki liga. 

Naujoji užduotis nebuvo prie širdies, 
tačiau ją vertino labai atsakingai. Ėmėsi vi-
siškai naujos tyrimų metodikos. Nagrinėjo 
visų lygių valdžios institucijų kryptingos 
veiklos sąsajas bei tos veiklos teigiamas 
ir neigiamas pasekmes Lietuvos kaimui. 
Laikėsi panašios koncepcijos kaip Sigur-
do Eriksono centro aspiracijų koncepcija. 
I. Butkevičius faktografiškai parodė etni-
nės kaimo kultūros formų susidūrimą su 
institucionalizuotomis inovacijomis ir at-
skleidė vietinės kultūros tęstinumo kaime 
krizę, kurią sukėlė profesionaliosios auto-
rinės kūrybos įsiveržimas.

I. Butkevičius daug nusipelnė Lietu-
vai ne tik etnologinių tyrimų apimtimi ir 
jų rezultatais, bet ir stropiai kaupdamas 
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duomenis apie kaimo architektūrą tuo 
metu, kai ji buvo beatodairiškai naikina-
ma. Dėl išaugusių melioracijos mastų ir 
naujai kuriamų kolūkinių gyvenviečių 
buvo nušluoti ištisi vienkieminiai kaimai. 
XIX a.–XX a. pirmosios pusės pastatų ap-
rašai, brėžiniai ir gausybė foto nuotraukų, 
kuriose matome jau išnykusį kraštovaizdį 
su unikalia autentiška architektūra, suda-
ro, pasak P. Kalniaus, 8393 l., kurie sudėti į 

80 bylų, ir daugiau kaip 27 700 nuotraukų 
bei jų negatyvų fototekos. Visa tai saugo-
ma Lietuvos istorijos instituto bibliotekos 
rankraštyne. Lietuvos etnologui Izidoriui 
Butkevičiui likimas šykščiai atseikėjo vos 
58 gyvenimo metus. Jo palikimas mums 
primena, kiek daug gali nuveikti vienas 
žmogus, kai atsiduoda kilniai idėjai – iš-
saugoti savo tautos kultūrinę patirtį ir jos 
atmintį ateities kartoms. 

Irena Regina Merkienė


