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IN MEMORIJut

JONAS   DOBROVOLSKAS

(1935.VII.25-198`2.V.8)                   .

Zalio  pavasario   diena   atsisveikinome   su   Zinomu   mokslininku,   puikiu   pedagogu   Jo-
nu  Dobrovolsku.

J.   Dobrovolskas   gime  Alytaus   rajono   Uzukalniu  kaime  valstie€fu!   ieimoje.   1959   in.
baige  Vilniaus  valst.  V.  Kapsuko  universiteto  Istorijos  fckulteta.  Mokslini  darbQ  pradejo
dirbti  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  institute.   1965  in.  Cia  apgyne  istorijos  mokslt{  kandidato
disertacija.   Netrukus,   1966   in.,   buvo   pakviestas   i   Universiteto  TSKP   istorijos ` katedrQ,
€ia  1971  in.  jam  buvo  suteiktas  mokslinis  docento  vardas.  1970-1976  in.  J.  Dobrovolskas
vadovavo   Lietuvos   TSR   istorijos   katedrai.   Atsakingos   pareigos   pareikalavo   is   jo   daug
energijos   ir  jegu.   Pablogejus  sveikatai,   jis  nebedalyvavo  konkurse  vedejo  vietai  uzimti
ir nuo |976 in.  rudens dirbo katedroje docentu.

I.  Dobrovolskas  universitete  tess  Istorijos  institute  pradetQ  moksline  veiklQ.  hietuvit!
tautos  kovos  su  hitleriniais  okupantais .tema  pardsyti  svarbiausi  velionio  moksliniai  dar-
bai,  pimiausia  I.o  monografija  „Lietuviai  kariai  DidziojQ  Tevynes  karo  frontuose"   (1967).
J.  Dobrovoiskas  takininkaLvo  ra§ant  „Vilniaus  miesto  istori].a",  akademinio  „Lietuvos  TSR
istorijos"  leidinio  ketvirtaji  tome,  buvo  monografijos  „Tarybu  Lietuva  Didziajame  Tevynes
kare"   vienas   i§   autoriu  .ir   redaktorit|.   Velionis   paskelbe   per   20   didesnes   ir   mazesnds
apixpties  mokslinit|  darbu,  kai  kurie  I.t!  buvo  publikuoti  Maskvoje,   Rygoje,  VDR,   skaite
prane3imus   mokslinese   konferencijose.   DaLug   demesio   skyie   ir   istoriografi].os,    istorines
psichologijos. klausimains.   J.   Dobrovolskas   sakydavo,   jog   geru   istoriku   btina   subrendes,
didele  gyvenimo  patirt±  turis  mokslininkas.  Todel  manydamas,  jog  daktaro  disertacija `turi
i§plaukti  i§ visos mok§1ines veiklos,  jos  ra§yti neskubejo.

Platus   J.   Dobrovolsko   veiklos   baras -moksliniq   darbu   recenzavimas,   kuriam   laiko
negailejo. Jig padejo kitng mokslininku daLrbams  iivysti dienos iviesq.

Daugiabriaune   buvo   §io   mdlsslininko   visuomenine   veikla.    1961   in.   ±stojQs   i   TSKP
eiles,  Istorijos  institute,  9  veliau  Universitete  ne  kartQ  buvo  renkamas  fakulteto  partines
organizacijos   biuro   nariu   ir   sekretoriumi.   J.   Dobrovolskas   buvo   dvie].u   specializuotu
t;gb¥L£¥tou:::Fig+osr£;:I:ps:±e¥as5€t±eo±.¥t±re¥]:,:,±¥::et:agts:±gg±Todsv]eTt¥a.in:::gin;urfst£#p¥fe.

mokslinio   darbo   pagyvinimo,   metodinio   darbo   tobulinimo   universitete   ir   respublikoje.
Universitete   atsi.skleide   ir   subrendo   J.   Dobrovoisk6 -puikaus   pedaLgogo -talentas.

Jis  deste  Lietuvos  TSR  istorijos  (nuo  191.7  in.)  kursa,  vadovavo  seminarams,  skaite  specia-
liuosius  kursus.  Ypae  mego  Lietuvos  TSR  istoriografijos  kursQ,  kurio  paruo§imas  reikalavo
didziulio  darbo,  auk§tos  kvalifikacijos,  dideles  erudicijos  ir  nuolaitinio  demesio.  Jo  paskai-
tos   pasizymejo   problemiskunu,   tvirta   pilietine   pozicija,   fomos   paLtrauklumu.   J.   Dobro-
Volskas  ugde  studentt|  meile  istorijai,  moke  mQstyti,  skatino  dirbti,  vadovavo  studentams,
ra3iusiems  kursinius  ir  diplominius  darbus,  mokslinius  prane§imus;  ne  viena  ju  paskatino
siekti  mokslo  auk§tumu,   i§mintingu  patarimu  ir  geru  Zodziu  pareme  nedresias   svajones.
Kuklumas. takti§kumas,  geranori§kumas ir nuo§irdumas Zavejo ir studentus, ir bendradarbius,
visus, kuriems teko su juo bendrauti.

Didelis  praradimo   skausmas.   Ta€iau  mums   liko  J.   Dobrovolsko   darbai,   o  mtisu  §ir-
dyse -§viesus jo atminimas.

;               I.   Va|ikonyte
`',
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IZIDORIUS   BUTKEVICIUS
'

(1928.VII.3-1982.XI.20)                                                                 ,

Lapkri€io   20   diena   po   sunkios   ligos   uzgeso   Lietuvos   TSR   MA   Istori].os   instituto
Etnografijos  skyriaus  vyresniojo  mokslinio  bendradarbio,   istorijos  mokslu  kandidato  Izido-
riaus   Butkevi€iaus   gyvybe.   Zemaitijos   valstie€iu   sinus   1946   in.   baige   Tel3iu   gimnazija
ir   tais   pa€iais   metais   istojo   i   Kauno   vaLlst.   Vytauto   didziojo   universiteto¢  Istorijos   ir
filologijos  fakulteta.   1947  in.  §io  fakulteto  istorijos  skyriu  perkelus  i  Vilniaus  universitetq,
I.   Butkevi€ius   tess   studijas   3iame   universitete,   kur±   baige   1951   in.,   ±gydamas   etnog.rafo
diploma.   1951~1953   in.   dirbo   Universiteto   archeologijos   ir   etnografijos  katedroje  vyres-
niuoju  laborantu,  o  nuo   1953  in.   iki  mirties-Istorijos  institute   (1953-1958  metals  jau-
nesniuoju,  o  nuo  1958  in.-vyresniuoju  moksliniu  bendradarbiu).

Visa   I.   Butkevi€iaus   mokslin6   veikla   skirta   Lietuvos   kaimo   gyvenvie€iu,   sodybt!,
gyvenamuju   ir   ckiniu  pastatu   raidai   tyrineti.   Nuo   1949   iki   paskutiniu   gvyenimo   metu
dalyvavo   etnografinese   ekspedicijose,   o ,nuo   1962   in.-joms   vadovavo.   Ju   metu   apie
liaudies  architektEra  surinko   gausiQ  aprasomQjQ   ir   iliustracine  medziaga,   tuo  praturtinda-
mas  Etnografijos  skyriaus  rankra3tyna  ir  fototeka.  Moksline.  veikla  pradejes  nuo  valstie€iu
gyvenamuju   namu   tyrimo,   tuos   tyrimus   vis   plete.   Sekantis   ju   etapas-tradiciniu   ir
koltikiu   gyvenvieeiu   raida.    1956   in.   TSRS   MA   Etnografijos   institute   apgyhe   istorijos
mokslu   kandidato   disertacija   tema   „DabaLrtiniai   lietuviq   valstie€iu   gyvenamieji   namai".
1961  in.  jam  suteiktas  vyresniojo`. mokslinio  bendradarbio  vardas.

I.   Butkevi€ius   knygu   „Lietuvos   valstieeiu   gyvenvietes   ir   sodybos"   (1971),   „Lietuvos
socialistinio  kaimo  gyvenvie€it|  formavimasis"   (1980)  autorius,   „Lietuviu  etnografijos  bruo-
Zu"   (1964),   apybraizos   „Lietuviai"   (serijoje   „Pasaulio  tautos"   rusu  kalba,   1964),   „Panemu-
niu   dztikai"    (1970),    „Siuolaikinis   Suvalkijos   kaimas"    (1981)    bendraautp.rip.   Nemafa   jo
straipsniu   ir   straipsneliu   paskelbta   „1§   lietuviu   kultiiros   istorijos"   seri]o]e,   TSRS   MA
Etnografijo§   instituto   leidil}iuose,   „Muziejuose   ir   paminkluose",   Vilniaus   kra§totyrininku
parengtose  lokalinese  monografijose,   „Mazojoje  lietuvi3kojoje  tarybineje  enciklopedijoje",

g=iet:#§ekn°j:ejteesta±¥b;nafi:tues:C}5:::edd£!::::.[up:Soke|baerb:i:tpier±#at±armuedfi:t8uavoasp£±o¥±S±`::V,

gyvenvietes   „1§   1ietuviu   kulttiros   istorijos"    13-ajame   tome   ir   apie   lietuviu   tradicines
gvyenvietes  bei   trobesius   „Pabaltijo   etnograLfij.o:  atlaso"   3-ajame   tome)   pasirodys. jg.u   su
juodais   remeliais.   Sav6   studijomis   ir   straipsniais   autorius   prisidejo   pfie   g¥yenvieciu   ir
trobesiu.  tipizavimo   bei   raidos   tikslinimo,   pateike   §iu   liaudies   kulttiros   sriciu   sintetiniu
bei  arialitiniu  tyrinejimu,  paLskelbe  naujos  medziagos.   Etnografu  mokslinese  konferencijose
Vilniuje,  Tartu,  Maskvoje  yra  padares  nemafa  prane§imu.  Neatsisakydavo  bendradarbiauti
periodineje spaudoje,  recenzuoti spaudai parengtus etnograh{ darbus.

I.   Butkevi€ius   buvo   Liaudies   buities   muziejaus,   Paminklu   apsaugos   mokslines   meto-
dines,   LTSR   nacionalinio   paLrko   mokslines   technines   tarybu   narys.   Steigiant   ir   ple€iant
Liaudies  buities  muzieju  Rum§i3kese,  I.   Butkevi6ius  kousultavo  jo  bendradarbius;   neinaza
jo  pasitilytu  liaudies  architekttiros  objektu  itraukta  i  saugomu  kulttiros  paminklu  sara§us.
Jis  priklauso  prie  Zymiujt|  lietuviu  liaudies  architekttiros  tyrinetojt|,  savo  darbais  praturti-
nusiu   mdsu   respublikos   etnografijos   istoriografijQ.   Bendradarbiu  atmintyje   I.   Butkevi€ius
liks  kaip  darb§tus,  pareigingas,  savo  darbui  atsidaves  tyrinetojas.                    *

V.   Milius

R e f e I aL t a s

„Li`etuvos   istorljos   metrastls.   1982   metal".   Autoriu   kolektyvas.   Leidykla   „Mokslas",
Vilnius,   1983  in.  Lietuviu  kalba,  straipsniu  reziume  rusu  k.,  tomo  turinys,  titulinis  lapa§
ir  referatas -lietuviu,  rusu,  anglu  ir  vokie€iu  kalbomis,168  p.,  tirazas  1000  egz.

„Lietuvos  istorijos  metra§tis"  yra  Lietuvos  TSR  Mokslu  Akademijos  Istorijos  iustituto
serijinis   leidinys,   skirtas   svalbiausiems   Lietuvos   istprijos   moksliniu   tyrimu   rezultatams
skelbti,   supazindinti  visuomene   su   respublikos   istoriku  moksline  veikla,   kitt{   respubliku
ir uzsienio mokslininku darbais Lietuvos istorijos tyrimo Srityje.
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