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Kiek mums žinoma, akademikas A.Jucys nemėgo susibuvimų prie stalo, tačiau 
Plungiškių draugijos „večerėje" visada dalyvaudavo ir džiaugdavosi žemaitiškais val
giais. Vienos „večerės" metu papasakojo, jog žemaitiška pusmarškone koše j į yra 
pavaišinę Anglijoje, todėl nesą ko žemaičiams riesti nosį dėl šitos košės gardumo. 
Labai mėgo žemaitišką kastinį, cibulynę, spirginę ir kitus patiekalus. įstrigo tokia 
detalė: padėjus lėkštę su bulvėmis, jis paėmė pačią mažiausią bulvę. „Prašau, imkit 
kur didesnę", - sakau, o jis: „Ačiū, mane taip tėvai išmokė - pirma valgyti mažesnę, 
prastesnę, o paskui geresnę". Tas kuklumas, paprastumas mus, plungiškius, ir jaudi
no, ir stebino. 

1973 m. trečioje Plungiškių draugijos sueigoje dalyvavo gana daug žmonių. Pre
zidentas, kaip visada, pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, jog kiekvienas apsilankymas 
tėviškėje jam suteikia naujų jėgų, jog grįžęs iš Plungės sėkmingai dirba mokslinį 
darbą. 

1973 m. rudenį akademikas A.Jucys poilsiavo Palangoje. Ir poilsio metu neuž
miršdavo Plungės. Lankėsi rajono mokyklose, susitiko su rajono žmonėmis, Plungės 
I vidurinėje mokykloje skaitė paskaitą apie mokslininką M.Koperniką. Atskirai susi
tiko su mokyklos mokytojais. Tai buvo paskutinis susitikimas. 

Visi plungiškiai, kurie pažinojo akademiką A.Jucį, mini j į su didele pagarba, mini 
kaip mokslininką, kaip žmogų, kuris mylėjo darbą ir dirbančius žmones. „Dirbkime, 
kol galime. Darbas atneš savo vais ių" , - rasėj is laiške. Ir dirbo kaip didis mokslinin
kas, kaip visuomenininkas, kaip paprastas geras žmogus. 

Atsiminimai spausdinti: Kibirkštis [Plungės r. laikr.]. 1979 06 07 

FIZIKO ŠIRDY - GIMTOSIOS KALBOS 
IR TĖVIŠKĖS MEILĖ 

P R A N A S KNIŪKŠTA 

Iš akademiko Adolfo Jucio mokslo darbų fizikai nutapo įspūdingąšio mokslinin
ko portretą. Jis dar spalvingiau nušvinta prie grynųjų mokslo nuopelnų pridėjus jo 
pedagoginę ir organizacinę veiklą, eitas pareigas, turėtus titulus. Tačiau Adolfo Jucio 
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paveikslas nebūtų visiškai tikras, jei mokslo darbus ir veiklą atskirtume nuo tauriųjų 
jo asmenybės bruožų. Akademikas, profesorius Jucys buvo ne tik pasaulinio garso 
mokslininkas, bet ir didelis savo krašto patriotas, plačių interesų žmogus. Jis buvo 
išaugęs iš gimtosios žemės ir visą gyvenimą liko gimto krašto ir savo laiko sūnus. 

Čia kiek plačiau aptarsime du šios asmenybės bruožus - jo dėmesį ir pagarbą 
gimtajai kalbai ir romantišką tėviškės meilę. Pirmąjį galiu paliudyti kaip kalbininkas, 
rengęs „Kalbos kultūros" leidinį, kur profesorius yra nemažai bendradarbiavęs; ant
rąjį- kaip gimtinės kaimynas, iš vietos žmonių girdėjęs įtaigių pasakojimų apie dide
lius mokslus baigusį, bet neišponėjusį„Adolpį Jocį" ir pats sekęs jo ryšius su tėviške. 

„Kalbos kultūroje" Adolfas Jucys bendradarbiavo nuo 1963 metų. Čia išspaus
dinti devyni jo straipsniai, pirmasis 5-ajame leidinio numeryje (1963 m.), paskutinis 
26-ajame (1974 m.), jau po jo mirties. Be to, per tą laiką jis yra parašęs nemažai 
laiškų leidinio vyriausiajam redaktoriui Kaziui Ulvydui, paskutiniais metais keletą ir 
šių eilučių autoriui. Juose pateikia papildomų pastabų dėl savo straipsnių, jų redaga
vimo ir šiaip dėl kalbos. Iš laiškų, kaip ir iš straipsnių, matyti Adolfo Jucio požiūris į 
kalbąapskritai ir įatskirus jos reiškinius, jie rodo kalbinę nefilologo nuovoką, rūpini
mąsi savo srities terminais ir apskritai profesine kalba. 

Išspausdintuosius Jucio straipsnius galima suskirstyti į tris grupes-kiekvienai iš 
jų tenka po tris straipsnius. Pirmąją grupelę sudaro du straipsniai apie vietovardžius 
[292,305], trečiasis apie Zabičių-Nezabitauskų pavardę [295]. Vietovardiniuose raši
niuose diskutuojama su „Kalbos kultūroje" anksčiau skelbtais straipsniais, aiškina
ma, kad tikrasis vietovardis yra ne Gintališkė, o Ginteliškė ir kad Žemaičių Kalvari
jos senasis vardas buvęs ne Ganku, o Garde. Savo nuomonę Jucys remia istoriniais 
šaltiniais, o Gardę ir Gardus dar gretina su panašiais Lietuvos ir kitų šalių vietovar
džiais. Jo minimi rašytinių šaltinių duomenys tikrai įdomūs ir iškalbingi, bet sąsajos 
su kitų šalių vietovardžiais daugiausia išorinės, atsitiktinės, mėgėjiškos. Apie tai ko
rektiškai užsiminta straipsnio apie Gardę prieraše, o straipsniu, kur Palangos upelio 
vardas (Rouže-Ronže-Rąžė) kildinamas iš ugrofinų/to/?/, „Kalbos kultūra" nepatikė
jo ir jo nespausdino (yra išlikęs jo rankraštis). 

Antrojo trejetuko straipsneliai - apie paprastąją kalbą: aiškinami įvardžių ir 
tas vartosenos skirtumai [168], patariama nepamiršti gyvosios kalbos žodžių tamsta 
[336] n labas [382]. Pirmajame fizikams ir matematikams įžvalgiai siūloma į v a r d į ^ 
vartoti, kai norima išskirti ar pabrėžti čia pat pateikiamą dalyką, pvz.: „Atlikę nesudė
tingus matematinius išvedžiojimus, gausime šią formulę" (po to rašoma pati formu
lė). Jei formulė jau yra parašyta, siūloma sakyti: „Tą formulę gavome atlikę nesudė-
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tingus išvedžiojimus". Tai subtilus ne visų suprantamas reikšmių skirtumas. Grei
čiausia tokio nesupratimo Jucys buvo pats patyręs, nes viename laiške prašo netaisyti 
jo „stiliaus savumų" ir paaiškina: „man širdis sudrebėtų, jei mano ta pavardė būtų 
ištaisyta į ši pavardė". 

Straipsnyje apie tamsta pažerta mažybinių gyvosios kalbos formų: tamstelė, tams
tytė, tamstytėlė, tamstelylė. Primenama, kad kai kada vartojamos dviejų giminių for
mos: tamstytis, tamstytė. Straipsnis baigiamas retoriniu klausimu: „Ar tai nerodo to 
žodžio gyvybingumo?" Pridėsime: rodo
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atveju prekė Klaipėdoje gaminta ar pirkta, bet gali būti ir nebe Klaipėdoje, kad tuo 
tarpu turgai tik Klaipėdoje." Priesagos -inis būdvardžių ir daiktavardžių kilmininko 
reikšmės skirtumai parodyti taip tiksliai ir subtiliai, kad kalbinės nuovokos iš fiziko 
Jucio galėtų pasimokyti ir kalbininkai. 

Apgynęs kvantinę mechaniką, profesorius žvelgia toliau ir rašo: „Šiaip geras ter
minas kvantinė mechanika darosi nepatogus, kai iš jo reikia daryti daiktavardinį būd
vardį". Kvantinis mechaninis „nedera" todėl, kad „abu žodžiai yra lygiaverčiai, o iš 
tikrųjų antrasis žodis turėtų būti pagrindinis". Jo siūloma išeitis - vietoj kvantinė 
mechanika vartoti kvantmechanika (tą siūlymą irgi paremia gyvosios kalbos pavyz
džiais) ir iš jos daryti būdvardį kvantmechaninis. O baigdamas primena, kad ir šio 
būdvardžio reikšmė skiriasi nuo kilmininko: kas kita yra kvantmechaninė atomo te
orija ir kvantmechanikos teorija. Kalbos reiškinių supratimas gražiai suderintas su 
specialybės kalbos ir terminijos poreikiais, kalbos nuovoka - su fiziko erudicija ir 
loginiu mąstymu. 

Tokia dermė eina per visus terminologinius Jucio straipsnius. Jos būtinumą ne 
kartą yra ir specialiai pabrėžęs. Laiške „Kalbos kultūros" redaktoriui siūlydamas 
straipsnį apie būseną, kvantmechaninį ir kitus fizikos terminus profesorius rašė: „Su 
fizikos terminais yra didelė bėda. Kalbininkai konsultuodami fizikus neįsijaučia į 
dalyko esmę, o žodis, geras kalbos atžvilgiu, ne visuomet yra geras prasmės atžvil
giu." O to straipsnio, išspausdinto „Kalbos kultūros" 22-ajame numeryje, pabaigoje 
rašoma: „Parenkant terminą, reiktų stengtis, kad jis kuo geriau išreikštų dalyko esmę 
ir būtų gražus. Tuomet jis įaugs į kalbą ją turtindamas, o ne šypseną keldamas tiems, 
kurie pirmą kartąjį girdi." 

Būdamas nekalbininkas, Adolfas Jucys išsakydavo ir tokių minčių, kurioms kal
bininkai nevisiškai galėjo pritarti. Tai nenuostabu, nes neretai ir kalbininkai vieni su 
kitais nesutaria. Be to, Jucio straipsniuose pasitaikydavo kalbos literatūroje neįprastų 
terminų ir formuluočių, todėl juos spausdinant kai ką tekdavo paredaguoti. Reikia 
pasakyti, kad profesorius buvo supratingas ir lengvai sušnekamas, dėl redagavimo ar 
siūlymo ką papildyti nerodė jokio užsispyrimo ar nuoskaudų. Ne kartą ir pats yra 
siūlęs rašinį peržiūrėti ir paredaguoti. 

Tuo reikalu su profesoriumi yra tekę ir asmeniškai bendrauti. „Kalbos kultūra" ga
vo Jucio straipsnį, pavadintą „Būsena, kvantmechaninis, arlutinumas ir kai kurie kiti 
fizikoje vartotini terminai". Redaktorius Kazys Ulvydas padavė j į parengti spausdinti. 
Beveik viską nesunkiai sutvarkiau, tik skyrelis apie artutinumą pasirodė sunkokas; spaus
dinti, kaip parašyta, neišėjo, o esmės nesuvaikydamas nemokėjau suredaguoti. Susiti-
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kau su profesorium, išdėsčiau, kas jo rašinyje ne fizikui sunkiai suprantama. Jis pažadė
jo tą straipsnio dalį pataisyti ir praplėsti ir pasiūlė kartu pasirašyti. Ilgokai aiškino tuo 
terminu reiškiamas fizikos vingrybes, o aš mėginau jas nusakyti ir ne fizikams supran
tama kalba. Paskui pats parašė naująjį variantą ir atsiuntė užrašytą dviem pavardėmis, o 
laiškelyje prirašė: „Malonėkite j į peržiūrėti, pataisyti, papildyti ar sutrumpinti, o dar 
geriau, sustiprinti". Man teko atlikti tik apdailos darbus. Taip, fizikos neišmanydamas, 
tapau įžymaus fiziko straipsnio bendraautorium. Bet svarbiausia liko atmintyje bendra
vimas su tuo didžiu vyru, jo gyvas vaizdas, garbus požiūris į gimtąją kalbą ir pati jo 
žemaitiška kalbėsena, kurią mėgo rodyti, o ir norėdamas jos gaidą nebūtų nuslėpęs. 
Žmonės juokaudavo, kad Jucys net angliškai šnekėdamas žemaičiuoja. 

Profesoriaus kalbos nuovoka ir kalbos meilė buvo išaugusi iš gimtosios tarmės. 
Kaip matėme, gimtosios kalbos faktų ir pavyzdžių yra įvairiuose jo straipsniuose, o 
laisvuosiuose rašiniuose ir laiškuose yra grynųjų žemaitybių: vėpūtinis, velėnijos, 
nubongos, suopynė, net dviskaitos: du broliu žmonas vedė iš to krašto, tuodu abudu 
žodžiu yra reikalingu. O iš visų įdomiausios profesoriaus vartojamos žemaitiškos da
lyvių sangrąžinės formos, tokios neįprastos, kad net rašomos su kabutėmis: turiu „pa
raštes " didelį straipsnį; klausydavomės ausis „ ištempie " - suliteratūrinta iš žemai
tiškų formų parašėis, ėštėmpėi (bendrinė kalba atitinkamų dalyvių iš viso neturi). 

Jaunystėje Adolfas Jucys surinko nemažai žodžių akademiniam „Lietuvių kalbos 
žodynui". Jo iš Kalnalio ir Salantų apylinkių užrašytais pavyzdžiais iliustruojama 
nemaža į šį žodyną dedamų žodžių. Žodynininkas Antanas Balašaitis knygutėje „Žo
džiai ir žodynai" Jucį mini tarp inteligentų, kurie yra užrašę po keletą tūkstančių 
žodžių. 

Profesorius Jucys domėjosi tėviškės vietovardžiais, įvairiomis progomis apie juos 
rašė, gynėjų tikrąsias formas. Jau minėjome straipsnį, kur užstojamas Ginteliškės 
vardas. Ten minimas upelis Gintelis, randame įdomių paaiškinimų, nuo kada ir nuo 
kurios vietos jis pradedamas vadinti Salantu. Vaikystėje yra tekę girdėti pasakojimą, 
kad vienas Kalnalio klebonas tą bažnytkaimį buvo pradėjęs vadinti Kalneliu, bet tai 
jo išmonei pasipriešinęs Jucys ir apgynęs tikrąjį Kalnalio vardą. 

Nemažai tėviškės vietų ir jų vardų suminėta Adolfo Jucio atsiminimuose „Keletas 
žodžių apie tėviškėlę brangią" [424]. Kaip rodo ir atsiminimų antraštė, iš jų sklinda 
profesoriaus pagarba ir meilė tėviškei, taip pat ir jos vietų vardams. 

Kelionė po tėviškę ir vaikystę poetiškai pradedama nuo Salantų „senu didelės upės 
slėniu, kuriuo dabar teka mažas upelis, vadinamas Salantu. Tuoj išvažiavus iš Salantų, 
dešinėje tave nužiūri Alkos, o kairėje - Gaidžio kalnas". Toliau „laukia Kalnalis su savo 



A K A D E M I K A S A D O L F A S JUCYS 209 

aukštu ir stačiu kalnu", kurį autorius laiko Alkos kalno veidrodiniu atspindžiu. Salantas 
nuo Gaidžio kalno pasuka „tolyn, palikdamas tik nykstančią vagą, vadinamą Sensalan-
čiais". Slėnyje plyti Barzdžių lankos, už Kalnalio - Klausgalvų soda, o kelio galas -
antrame kilometre nuo Salantų-Kretingos vieškelio esantys Klausgalvų Medsėdžiai. 
„Antrąja savo puse jie glaudžiasi prie didelio miško, vadinamo Zalimine", o tas miškas 
„turi savo glėbyje apkabinęs mažą Didžiųjų Žalimų kaimą". Didieji Žalimai duoda progą 
priminti Mažuosius Žalimus, kurie vadinami ir Žalimaliais. 

Dėl vienokių ar kitokių sąsajų su Klausgalvų Medsėdžiais minimi Barzdžiai, Nas
rėnai, Tinteliai ir visų jų Medsėdžiai, taip pat Kūlupėnai, Salyno dvaras. Prisimena
mos tarp Salyno ir Klausgalvų Medsėdžių buvusios miškingos Joniškiu pievos su čia 
buvusio miško likučiais, per jas tekėjęs Vinkšnupio upelis, kuriuo dabar „atėjo didelis 
karnolis (kanalas)". 

Tas vietas pažįstančiam žmogui viskas kaip ant delno, arba kaip geografijos že
mėlapyje. O kiekviena vieta su savo istorijomis, visiems žinomomis, iš senų žmonių 
girdėtomis ar knygose aprašytomis. Neiškenčia nepriminęs ir vardų istorijų - kad 
Salantai iki 1638 m. vadinosi Skilandžiai, kad medsėdžiai reiškia gyvenvietę, įsikū
rusią miške, kuris čia vadinamas mede. Nesutinka rašyti Klausgalviai, nes „aiškiai 
tariama Klausgalvai" ir „tas vietovardis nieko bendro neturi su galva"; „reiktų many
ti", kad jis „kilęs nuo pavardės (asmenvardžio) Klausgaila". Kiek daug jo atsimini
muose įdomių krašto ir kalbos istorijų, papasakotų pagarbos nuskaidrintais žodžiais. 
Lygia greta matome pasakotojo meilę čia gyvenantiems žmonėms - šeimai, gimi
nėms, Valančiaus giminaičiams, jaunimo vakarėlių organizatorėms... Arba kokiomis 
šviesiomis spalvomis nutapytos Užgavėnių ir vardinių pramogos, linų mynios ir mėš
lų vežimo talkos. Visa tai galima nusakyti dviem žodžiais - tėviškės meilė. 

Bet profesoriui visų mieliausi Klausgalvų Medsėdžiai, „kur oras grynesnis, žmo
nės meilesni, medžiai žalesnį, vanduo švaresnis, sniegas baltesnis, ledas skaidresnis, 
vėpūtiniai (pusnys) didesni, vėjas švelnesnis, lietus gaivesnis negu kur kitur". Jeigu 
taip nebūtų, profesorius čia nebūtų lankęsis „kiekviena proga". „Čia jis randa nusira
minimą skausme, čia jis stiprino dvasios polėkius, kurdamas ateities planus, čia jis 
įgijo norą ir entuziazmą tuos planus vykdyti." 

Kaip iš lašelio galime pažinti viso ežero vandenį, taip ir profesoriaus Adolfo Ju
cio žodžiai apie gimtąjį kaimą rodo jo meilę visai Lietuvai. 
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