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SVEIKINANT KOLEGĄ DOC. EDUARDĄ ČERVINSKĄ
GARBINGO ŠIMTO METŲ JUBILIEJAUS PROGA

Doc. Eduardas Červinskas. R. Žaromskio archyvo
nuotraukos

Eduardas Červinskas gimė 1921 m.
rugpjūčio 15 d. Penzoje (Rusijos Federacija) bajoriškos kilmės geležinkelio
mašinisto šeimoje. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę Červinskų šeima
grįžo į tėvynę ir apsigyveno pasienio su
Vokietija mieste – Kybartuose. Eduardas
čia lankė gimnaziją, kur bendraudamas
su bendraamžiais puikiai išmoko vokiečių kalbą. 1934 m. šeima išsikėlė
į Kauną ir keturias paskutines klases
jis baigė Kauno 3-iojoje gimnazijoje.
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1936–1941 m. Eduardas mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos
Susisiekimo skyriuje, kur tarp dėstytojų buvo pasaulinio lygio specialistas
Steponas Kolupaila. Čia E. Červinskas
įgijo gerus geodezijos pagrindus ir žinių apie hidrologiją, įsisavino braižybą, planų skaitymo ir parengimo, kelių,
geležinkelių, tiltų ir kitų transporto
infrastruktūros objektų statybos technologijas, o vasaromis kaip praktikantas dirbo kelių, tiltų, Šventosios uosto
statybose. Šios žinios bei prigimtinis ir
išsiugdytas Eduardo kruopštumas pravertė jam tiek studijuojant geologiją ir
geografiją Vilniaus universitete (VU),
tiek ir vėliau – atliekant įvairius gamtinius
tyrimus. Karo metais E. Červinskas dirbo fizikos ir chemijos mokytoju Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje, o 1945 m.
jis įstojo į VU studijuoti geologijos.
Praėjus porai studijų metų Eduardą paviliojo geografija, kurią baigė
1950-aisiais ir tapo Fizinės geografijos
ir kartografijos katedros asistentu bei
įstojo į Lietuvos mokslų akademijos
(LMA) Geologijos ir geografijos instituto (GGI) neakivaizdinę aspirantūrą. 1951 m. E. Červinskas dalyvavo
pirmoje kompleksinėje Kuršių marių
tyrimo ekspedicijoje, o 1952–1953 m. –
Baltijos jūros priekrantinio sąnašų
srauto, jūros srovių ir gožtančių bangų
veiklos priekrantėje tyrimuose. Šalia
mokslinių darbų jaunasis aspirantas
aktyviai įsitraukė į gamtinių tyrimų
populiarinimo veiklą ir 1950–1951 m.
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dirbo „Žinijos“ draugijos Gamtos
mokslų skyriuje referentu, o kadangi
turėjo pedagoginės patirties, tapo dar
ir Vilniaus srities vidurinių mokyklų
fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos disciplinų inspektoriumi.
Nuo 1954-ųjų E. Červinskas jau pats
organizavo ir atliko Kuršių marių hidrologinio režimo, krantų ir dugno pasikeitimų, Nemuno deltos vagų, Klaipėdos
sąsiaurio srovių ir uosto tyrimus, kaupė hidrometeorologinių stebėjimų ir
matavimų duomenis bei žinias apie
laivybą ir jos sąlygas Klaipėdos uoste,
įvairių šalių archyvuose rinko kartografinę ir kitą medžiagą apie Lietuvos pajūrį ir marias. 1956 m. dėl įslaptinimo
uždarame gynimo tarybos posėdyje
E. Červinskas sėkmingai apgynė darbą
„Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir
Baltijos jūros“, o 1959-aisiais kartu su
Alfonsu Basalyku ir Kazimieru Bieliuku už monografiją „Lietuvos TSR fizinė
geografija, 1 t.“ tapo LTSR valstybinės
premijos laureatu. Netrukus buvo įvertinti ir E. Červinsko pedagoginiai bei
organizaciniai gebėjimai – 1961-aisiais
jis tapo Hidrologijos ir klimatologijos
katedros docentu, o 1960–1972 m. šiai
katedrai vadovavo.
E. Červinskas nebuvo mano dėstytojas, todėl pirmoji pažintis su juo įvyko ne auditorijoje, o 1967-ųjų vasarą
krantotyros ekspedicijoje prie Nidos,
į kurią antrąjį kursą tuometiniame
Pedagoginiame institute baigusį studentą dėstytojas Vaižgantas Kirlys pakvietė atlikti hidrologinės praktikos.
E. Červinskas tuo metu vykdė Atmatos avandeltos tyrimus ir buvo apsi-
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stojęs Ventės rago švyturyje. Jam pasidarė smalsu, kokius darbus atlieka
jūros krantų, prie kurių prieš kelerius
metus kartu su Vytautu Gudeliu darbavosi pats, tyrėjai ir atvyko į mūsų
stovyklavietę. O joje gyveno ir darbavosi buvę E. Červinsko studentai: Stasė Močiekienė, jau mokslo kandidatų
(daktaro) disertacijas apsigynę V. Kirlys, Rožė Stauskaitė ir Jonas Vytautas
Minkevičius. Aš gi buvau girdėjęs tik
E. Červinsko pavardę, todėl įdėmiai
klausiausi pokalbio, kuris vyko prie po
palinkusiais beržais iš jūros išmestų
lentgalių sumeistrauto stalo jūros pakrantėje. Gurkšnodami arbatą mokslininkai dalijosi mintimis apie pakrantės
tyrimų problemas, laikas nuo laiko
kalba nukrypdavo apie orus, valtis,
vis gendančius jų variklius ar bendrus
pažįstamus. E. Červinskas kalbėjo apie
sumanymą nuo grynai hidrologinių
Klaipėdos sąsiaurio ir Kuršių marių
tyrimų pereiti prie platesnės temos –
norįs parengti darbą apie marių dugno
landšaftus. Tuo metu net įsivaizduoti
negalėjau, kad gali būti tokia tyrimų
sritis, kuri apimtų ne sausumos, bet
marių dugno kraštovaizdžius!
Vėlesniais metais drauge su V. Kirliu docentą E. Červinską ne kartą aplankėme Ventės rage. Rasdavome jį
apsikrovusį įvairių laikotarpių žemėlapiais bei Nemuno avandeltos matavimų medžiaga. Stebino jo kruopštumas
dirbant su senąja ir sovietinio laikotarpio kartografine medžiaga, lyginant
topografinius žemėlapius. Norisi priminti, kad sovietiniai topografiniai žemėlapiai buvo slapti, laikomi seifuose
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Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Hidrometeorologijos katedros darbuotojai (iš kairės): sėdi – J. Mi
kalajūnienė, G. Kasperavičienė, V. Matulevičienė; stovi – A. Barysas, E. Červinskas, V. Ščemeliovas, P. Korkutis

ir išduodami darbui tik pasirašius
atitinkamose knygose. Įdomu, kad
E. Červinskas gebėjo gauti ištisus tokių
žemėlapių rinkinius ir netgi nusikopijuoti juos tuometiniu dauginimo aparatu „Era“. Negana to, jis šia medžiaga
mielai pasidalydavo su patikimais kolegomis, bet niekada neužsiminė apie
jų įsigijimo šaltinį.
Jau dirbdami LMA Geografijos
skyriaus (tuo metu buvusio Zoologijos ir parazitologijos instituto padalinio) Jūros krantų dinamikos tyrimų
grupėje, 1972 m. įsigijome ir iš nedidelės laivų statyklos Sovetske (Tilžėje) parsiplukdėme žvejybinį motorinį botą (angl. motor boat) „Artvė“.
E. Červinskas nekantraudamas pasiūlė iš karto tuo laivu išplaukti į
marias: „Darykime nedidelę ekspediciją aplink Kuršių marias!“ Taigi,
tuometinis laivavedys Albinas Feilius,
E. Červinskas su žmona ir mes su
V. Kirliu leidomės į kelionę... NedideGeologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4

liame „Artvės“ kubrike buvo keturios
miegamosios vietos, kurias užleidome
Červinskų šeimai, o patys įsikūrėme
triume. Kad būtų daugiau oro, nuėmėme dangčius, o vietoj jų pastatėme
palapinę. Retkarčiais irkline valtimi,
kurią buvome prisikabinę, kėlėmės į
krantą. E. Červinskas niveliavo, o mes
su V. Kirliu matavome priekrantės
gylius ir ėmėme nuosėdų mėginius.
Docentas buvo labai „akuratnas“ su
savo užrašais: rašė labai kaligrafiškai,
o mano negražiai užrašytus duomenis tvarkingai perrašydavo. Profesorė
Elena Červinskienė ankštame kubrike
komandai gebėdavo paruošti skanius
pietus. Įsiminė mūsų vakariniai pasisėdėjimai, kai docentas pasakodavo apie
senuosius vokiečių tyrėjų darbus bei
pamario gyvenvietes, apie kranto geomorfologiją ir marių dugno ypatumus.
Intensyvesnis bendravimas su E. Červinsku prasidėjo vėliau, kai apsigyniau disertaciją. Išėjęs iš darbo LMA

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOJE

Geografijos skyriuje, netekau galimybės toliau tyrinėti jūrą, todėl ėmiau giliau domėtis Kuršių mariomis, ypač jų
kranto zona. Dirbdamas Pedagoginiame institute neturėjau jokių galimybių
ir priemonių mariose atlikti tyrimus.
Žmona Elena dirbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje, kurios vedėju tuo metu buvo
E. Červinskas. Kartais ten nueidavau,
susitikę pabendraudavome, kartais jis
pasikviesdavo mus ar visą kolektyvą į namus, pavaišindavo pagal savo
receptą paruošta žuvimi ar koše. Regis, 1982-aisiais E. Červinskas pasiūlė
marių tyrimams pasinaudoti jo motorine valtimi „Progres“. Ja jis dirbo ne
vienus metus: plukdydavo rąstus, kuriuos, ruošdamas tiltelius teodolitams,
gręžiniams ir t. t., kalė į marių dugną.
Docento valtis buvo tikra veteranė: be
priekinio stiklo, apdaužytais suolais,
nors su kabinamu motoru, bet be ga-
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limybės valdyti priekyje esančiu vairu.
Nepaisant skurdokos išvaizdos, valtis
buvo dar visai gera – svarbiausia, kad
neleido vandens, o ir motoras buvo dar
visai nieko... E. Červinskas dar įdėjo
įvairių atsarginių detalių, o svarbiausia – atsarginį sraigtą. Juk plaukiosim
po pietinės marių dalies akmenynus...
Taip kartu su dar trimis studentais susiruošiau į žygį aplink marias. Neminėsiu dabar mūsų trijų dienų kelionės
nuotykių, o prisiminti norisi grįžimo
į krantą įspūdžius. Gerokai užtrukome, kol sutartą dieną pasiekėme Ventės rago gale pastatytą buną. Buvo gal
pirma valanda nakties, kai artėdami
mėnulio šviesoje ant jos pamatėme dvi
figūras: docento ir jo žmonos Elenos.
Jie mūsų laukė jau nuo pavakarės...
Švyturyje sušilome, valgėme jų išvirtą
košę, gėrėme arbatą ir daug kalbėjomės: apie marias, mokslą ir studijas,
apie literatūrą ir meną. Profesorė buvo

Žvejybinis motorinis botas „Artvė“
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neseniai grįžusi iš Jungtinių Amerikos
Valstijų (JAV), tai pasidalijo ir šiais
įspūdžiais. Taip buvo gera, kad susigriebėme, kai laikrodis rodė septintą
valandą ryto! Po daugelio metų sutiktas vienas to žygio dalyvių prisipažino,
kad ta naktis Ventės rago švyturyje ir
susitikimas su Červinskais buvo vienas įdomiausių tos kelionės epizodų.
Per ilgą aktyvios mokslinės veik
los laiką E. Červinskas daug keliavo
ir dalyvavo įvairiose mokslinėse konferencijose ne tik Lietuvoje ir Sovietų
Sąjungoje, bet ir Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV. 1983-iaisiais
Vilniuje vyko Lietuvos hidrometeorologijos konferencija, kuriai pirmą
kartą rengėme bendrą pranešimą apie
ekstremaliai smarkių audrų poveikį
mūsų Baltijos jūros krantams: docentas įvertino XIX a., o aš XX a. vykusių
audrų poveikį. 1988 m. rengėme bend
rą pranešimą mokslinei konferencijai,
vykusiai Greifsvaldo universitete Vokietijoje. Buvo labai įdomu, nes turėjome galimybę aplankyti Vokietijos
Demokratinės Respublikos Baltijos
jūros krantą bei paplaukioti Greifs
valdo lagūnoje (vok. bodden). Kelis
kartus lankėmės net kolegų vokiečių
namuose, kur E. Červinskas drąsiai
ir objektyviai nušvietė politinę padėtį Lietuvoje, įsibėgėjant perestroikai.
Abu pastebėjome, kaip išsigando viena vokiečių šeima – sugriebę pagalvę
ja užspaudė telefono aparatą...
Bendravimas su kolegomis vokiečiais tęsėsi ir vėlesniais metais, o apie
mudviejų išvyką į Sankelmarko akademiją Flensburgo mieste, tuometinėje
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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Eduardas Červinskas ir straipsnio autorius Rimas
Žaromskis Greifsvaldo lagūnoje, 1988 m.

Vokietijos Federacinėje Respublikoje,
manau, verta papasakoti smulkiau.
1989 m. Lietuvoje jau buvo įsisiūbavęs
Sąjūdis, todėl vizą į kapitalistinę šalį
VU Užsienio reikalų skyrius išdavė net
man, ko anksčiau nebuvo buvę. Įdomu
tai, kad mudviejų su docentu viza buvo
grupinė, t. y. vienas be kito keliauti negalėjome. Dar įdomiau buvo su geležinkelio bilietais – jie į priekį ir atgal taip
pat buvo grupiniai ir tik iki Kylio miesto. VU Užsienio reikalų skyriuje mums
paaiškino, kad nuo Kylio iki Flensburgo miesto kelias netolimas ir kad priemiestiniai traukiniai veža be bilietų.
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Valiutos, t. y. markių, mums nedavė, nes
apmokėti viešbučio ir kitas išlaidas bei
aprūpinti dienpinigiais žadėjo konferencijos organizatoriai. Iki Kylio viskas
buvo gerai, o štai traukinyje Flensburgo link prasidėjo nuotykiai. Pavažiavus kokias dešimt minučių prie mūsų
priėjo vagono palydovas ir mandagiai
pasiteiravo, kur važiuojame. Docentas
jam papasakojo, kad mes iš Lietuvos,
kad esame jūrų geografai, o važiuojame
į Sankelmarko akademiją skaityti pranešimų. Palydovas labai susidomėjo ir
mumis, ir Lietuva, kurioje jam tekę būti
karo metais. Pagaliau palydovas paprašė parodyti mūsų bilietus... Išsitraukiau
geležinkelio bilietus į priekį iki Kylio ir
atgal, o E. Červinskas paaiškino, kad
kitokių mums niekas nenupirko. Palydovas apgailestaudamas pasiūlė, kad
jeigu jau taip atsitiko, bilietus galime
nusipirkti iš jo. O mes ir vėl, mūsų valdžia jokios valiutos nedavė, pinigų neturime ir sumokėti negalime. Matome,
geležinkelietis negali suprasti, kaip taip
gali būti, juk joks mokslininkas negali
niekur važiuoti neturėdamas pinigų...
„Negi Sovietų Sąjunga pinigų neturi?!“ –
retoriškai samprotavo. Buvo gėda, bet
po ilgų kalbų prisipažinome, kad per
sieną nelegaliai persivežėm po keletą
markių, tačiau jų dar prireiks kelionei
nuo Flensburgo iki Sankelmarko akademijos. Jautėmės lyg pagauti ką nors
vagiant. Pagaliau palydovas nusprendė,
kad prisiims riziką sau, mūsų nebaus
ir iš vagono neišvarys... Kol pasiekėme
kelionės tikslą, buvo ir daugiau panašių
nuotykių... Konferencijoje mūsų pranešimai, ypač docento senų kartografijos
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dokumentų apibendrinimas, vokiečius
sudomino. Be posėdžių, dar dalyvavome įvairiose ekskursijose, susiradome
bendraminčių kolegų ir, gavę iš konferencijos rengėjų šiek tiek markių, į Vilnių grįžome jau be nuotykių.
E. Červinskas visą gyvenimą – nuo
1952-ųjų iki 2003 m. – stažuočių Vokietijos Greifsvaldo ir Berlyno Humboldtų
universitetuose bei konferencijų metu
bibliotekose ir archyvuose ieškojo,
studijavo, rinko, kopijavo ir į Lietuvą
vežė spaudinius, tyrimų ir matavimų
duomenis, Kuršių marių, Nemuno žemupio, deltos bei Klaipėdos sąsiaurio
ir uosto planus, žemėlapius, kuriuose buvo aprašomos Lietuvos jūrinės
pakrantės, hidrologinės statybos, su
laivyba susiję įvykiai ir įrenginiai,
avarijos, laivybos nuostatai ir ženklai,
uosto gynyba ir kita šios krypties istorinė medžiaga. Net ir išėjęs į pensiją
1987 m. rugsėjo 1 d. jis vis dar dirbo
spaudai rengdamas savo kartografinę
medžiagą apie Kuršių marias, Klaipėdos sąsiaurį bei mūsų pajūrį. Docento archyvo medžiaga pasinaudojau ir
aš, kai spaudai rengiau savo darbus
apie Baltijos uostus ir Nemuno deltą. Gaila, bet šis jo darbas – „Klaipėdos uostas XIII–XX a.“, kuriame virš
keturių šimtų žemėlapių ir planų, iki
šiol skaitytojų taip ir nepasiekė... Gerai, kad galime pasidžiaugti kitais
E. Červinsko spausdintais darbais apie
vandens apykaitą Klaipėdos sąsiauryje, Nemuno deltos ir Kuršių marių hidrologinį režimą, nuosėdų kaupimąsi,
marių kranto linijos ir dugno reljefo
keitimąsi, Kuršių marių kartografinio
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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Jubiliatas apsuptas artimųjų švenčia
savo šimtmetį. A. Padriezo nuotr.

vaizdo raidą: „Vandens apykaitos tarp
Kuršių marių ir Baltijos jūros klausimu“ (Geografijos metraštis, I t., 1959);
„Pagrindiniai Kuršių marių hidrologinio režimo bruožai“ (Kuršių marios,
1959, rusų k.); „Kuršių marios“ (Lietuvos TSR fizinė geografija, I t. 1958);
„Nauji Kuršių marių ploto matavimai“ (Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų
mokslo darbai. Geografija ir geologija,
IX, 1972); „Kartografinio vaizdo raida“ (Kuršių marios, I t. 1978); „Šiuolaikinių nuosėdų kaupimasis Kuršių
mariose“ (LTSR aukštųjų mokyklų
mokslo darbai. Geografija, XVI, 1980,
su bendraautoriais M. Repečka ir
O. Pustelnikovu) ir kt.
E. Červinskas buvo energingas
mokslo populiarintojas: dalyvavo „Žinijos“ draugijos veikloje, parengė daug
populiarių straipsnių bei originalią
knygelę „Antarktida“. Mokslininkas
buvo ir aktyvus Vilniaus universiteto bendruomenės narys, o 1981 m.
jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio
hidrometeorologo vardas. Stebinantis ne tik E. Červinsko, bet ir kitų jo
kartos mokslininkų produktyvumas,
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kurie puikių mokslo laimėjimų pasiekė dirbdami tokiomis sudėtingomis
sąlygomis!
Šią vasarą docentas E. Červinskas
sulaukė įspūdingo 100 metų jubiliejaus! Ir šiandien norisi kalbėti apie jį
ne tik kaip apie mokslininką, parengusį fundamentalius darbus apie Kuršių
marių hidrologiją, geomorfologiją ir
Klaipėdos sąsiaurį, bet ir kaip apie labai kilnų žmogų bei nuostabų kolegą.
E. Červinskas – įvairiapusė ir labai turtinga asmenybė. Šalia profesinės veiklos
jis visada domėjosi menu, ypač teatru,
muzika, daile, garsėjo kaip stulbinančios atminties puikus pasakotojas, iki
šiol mėgsta skaityti knygas, ypač jūrine ir gamtine tematika. Mokslininkas
buvo ir tebėra tikras Lietuvos patriotas,
įnešęs savo indėlį ir į mūsų tautos valstybingumo atkūrimą.
Gerbiamas Docente, žurnalo rengėjų, skaitytojų ir kolegų vardu linkime Jums kuo geresnės sveikatos ir
pakilios nuotaikos!
Rimas Žaromskis,

Vilniaus universitetas

