AKADEMIKAS
ADOLFAS JUCYS
2009 m. sukanka 105 metai kaip Klausgalviø-Medsëdþiuose (Salantø apyl., Kretingos rr.).
.). gimë ir 35 m.
kaip Vilniuje mirë vienas iðkiliausiø þemaièiø mokslininkø, didelis þemaièiø kraðto tradicinës kultûros puoselëtojø akademikas Adolfas Jucys.
Nuotraukoje – Fizikos ir matematikos instituto direktorius Adolfas Jucys*

ADOLF
AS JUCYS
ADOLFAS
JUCYS.. Profesorius, fizikas teoretikas,
mokslø daktaras (1951), akademikas (1953), Lietuvos
nusipelnæs mokslo veikëjas, daugiaelektroniø atomø teorijos kûrëjas, ðiuolaikinës teorinës fizikos Lietuvoje pradininkas, poetas, kraðtotyrininkas. Jis laikomas Lietuvos fizikø teoretikø mokyklos tëvu. Sukûrë, þymiai patobulino arba apibendrino atomø kvantmechaninio tyrimo metodus: vienkonfigûraciná ir daugiakonfiguraciná
Hartrio ir Foko suderintinio lauko, nepilno kintamøjø atsiskyrimo bei iðplëstiná skaièiavimo metodus, dvielektroniø bûsenø modelá.
Gimë A. Jucys 1904 m. rugsëjo 12 d. Klausgalviø
Medsëdþiø kaime (Salantø valsèius, Kretingos apskritis). Mirë 1974 m. vasario 4 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinëse.
1912 m. pradëjo mokytis Salantø liaudies parapinëje mokykloje. 1922 m. ástojo á Kretingos progimnazijos
treèiàjà klasæ. 1926 m. baigë Plungës gimnazijà. 1927
m. ástojo á Kaune veikusá Lietuvos universitetà (baigë
1931 m.). Jo baigiamasis diplominis darbas buvo „Triodinë lemputë“
Po to dirbto universiteto Fizikos katedros laborantu,
nuo 1938 m. – vyriausiuoju asistentu. Vëliau Anglijoje
gilino teorinës fizikos þinias – 1933, 1938, 1939–1940
staþavosi Manèesterio ir Kembridþo universitetuose.
1940 m. dëstytojavo Vilniaus universitete , 1944–1971
m. jis buvo Vilniaus universiteto teorinës fizikos katedros vedëjas. Èia jam suteiktas docento laipsnis. 1951
m. apgynë fizikos-matematikos mokslø daktaro disertacijà. 1945–1949 m. – Vilniaus pedagoginio instituto
direktorius, Lietuvos ðvietimo ministerijos aukðtøjø mokyklø valdybos virðininkas, ëjo kitas atsakingas pareigas, buvo keliø Lietuvos universitetø profesorius, ávai-

riø draugijø ir komisijø narys, aktyviai bendradarbiavo
Lietuvos ir uþsienio spaudoje, skaitë paskaitas tarptautinëse mokyklose Lenkijoje, Èekoslovakijoje, Italijoje
ir keliose kitose ðalyse, vadovavo daugiau negu 50-iai
mokslo kandidatø,.
Ákûrë Vilniaus teoretikø mokyklà, daug prisidëjo prie
aukðtøjø mokyklø atkûrimo, svarbiausiø fizikos ir kitø
mokslø krypèiø formavimo Lietuvoje. Jo iniciatyva ákurtas Fizikos ir matematikos institutas, ið kurio kilo visi
dabartiniai fizikos institutai,Jo rûpesèiu Lietuvoje ákurtas pirmasis Skaièiavimo centras, ásteigtas „Lietuvos
fizikos rinkinys“.
Jis taip pat domëjosi lietuviø kalba (domëjosi vietovardþiø, fizikos terminø problematika), kraðto istorija,
paproèiais. Laisvalaikiu studijuodavo senas baþnytines
knygas, domëjosi savo kilme, rinko informacijà apie Motiejø Valanèiø, talkino kuriant vyskupo gimtinës muziejø Nasrënuose. Nemaþai jos straipsniø kraðto istorijos
tema paskelbta Þemaitijos spaudoje.
Buvo Plungiðkiø draugijos prezidentas.
Jis – daugelio moksliniø atradimø, knygø ávairiais
fizikos klausimais autorius.
Adolfas Jucys buvo Þemaièiø kraðto istorijos tyrinëtojo, muziejininko Juozo Mickevièiaus (1900–1984) bendramokslis ir draugas. Tarp gausaus J. Mickevièiaus raðytinio palikimo yra ir spausdinimo maðinële iðspausdintas
tekstas „Medþiaga Akademiko Adolfo Jucio biografijai“.
Ðiandien jau sunku pasakyti, kam J. Mickevièius rengësi jà panaudoti ar panaudojo. Darbas nëra uþbaigtas,
taèiau vis tiek gana gyvai èia pasakojama apie A. Jucá,
jo mokslo metus, domëjimàsi gimtuoju kraðtu, jo istorija, pristato ir maþiau þinomà akademiko veiklos pusæ –
jo kûrybinius bandymus groþinës literatûros srityje.

* Èia ir kitur, kur nenurodyta kitaip, archyvinës nuotraukos – ið Adolfo Jucio sûnaus Gedimino Jucio šeimos archyvo, VU Teorinës fizikos ir astronomijos
instituto memorialinio akademiko Aolfo Jucio kambario, Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos rankrašèiø skyriaus (A. Jucio fondas Nr. 285) ir Lietuvos
Centrinio valstybës archyvo

