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Áþymusis Lietuvos geologas, geografas, oke-anologas, Lietuvos mokslø akademijos tikrasisnarys, habilituotas gamtos mokslø daktaras,profesorius Vytautas Gudelis daugiau nei ðe-ðiasdeðimt savo darbo ir aktyvios mokslinës veik-los metø skyrë Baltijos jûros krantø ir gelmiø ty-rinëjimui. Akademikas Vytautas Gudelis � pasau-lyje þinomas mokslininkas, Uppsalos universi-teto (Ðvedija) garbës daktaras, Europos Sàjun-gos Jûrø krantø apsaugos asociacijos garbësnarys, Lietuvos geografø draugijos narys, tarp-tautinio þurnalo �Baltica� ákûrëjas ir ilgametis re-daktorius, valstybiniø mokslo premijø, tarptau-tinio fondo �Via Baltica� laureatas.V. Gudelis gimë 1923 m. liepos 13 d. Aukð-tojoje Panemunëje Kaune, Lietuvos kariuome-nës gydytojo Kazio Gudelio ir Monikos Ðiðkai-tës-Gudelienës ðeimoje. Turëjo dar dvi seseris.1929-1941 m. mokësi Panevëþio pradþios mo-kykloje ir berniukø gimnazijoje. Jau tuo metu do-mëjosi tolimø kraðtø geografija, mokësi uþsie-nio kalbø, plaèiai susiraðinëjo. 1939 m. þurnale�Kosmos� paskelbë pirmàjá savo geografinástraipsnelá �Purari � Naujosios Gvinëjos ðirdis�.1941 m. V.Gudelis pradëjo geologijos studi-jas Vilniaus universitete. Vokieèiams uþdarius uni-versitetà, nuo 1943 m. kovo 15 d. iki 1944 m. lie-pos 1 d. dirbo asistentu Lietuvos geologijos tar-nyboje. Nuo 1944 m. rudens tæsë studijas ir1947 m. baigë VU GMF geografijos specialybæ.1944-1949 m. dirbo vyresniuoju laborantu irasistentu Fizinës geografijos katedroje, o nuo

1949 m. rugpjûèio mën. � vyresniuoju dëstyto-ju Geologijos katedroje.1949 m. vedë Romanà Paulauskaitæ, uþau-gino dukterá ir sûnø.Nuo 1951 m. Vytautas Gudelis savo veiklàsusiejo su Lietuvos mokslø akademija. 1951 m.sausio mën. jis paskiriamas Lietuvos MA Geo-logijos ir geografijos instituto moksliniu sekreto-riumi ir kartu iki 1957 m. dëstë Vilniaus universi-tete. 1954 m. birþelio mën. V. Gudelis paskiria-mas Geologijos ir geografijos instituto minerali-niø þaliavø sektoriaus vadovu, o 1959 m. lapkri-èio mën. iðrenkamas ðio instituto fizinës geog-rafijos sektoriaus vadovu. 1963 m. geguþës mën.Geologijos ir geografijos institutas buvo reorga-nizuotas � Mokslø akademijoje likæ geografijoskrypties sektoriai prijungiami prie MA Zoologi-jos ir parazitologijos instituto. 1965 m. ið ðiø sek-toriø sudaromas Geografijos skyrius, kurio va-dovu paskiriamas akademikas Kazys Bieliukas.V. Gudelis toliau vadovauja fizinës geografijossektoriui. 1978 m. spalio mën. profesorius, geo-grafijos mokslø daktaras Vytautas Gudelis ski-riamas Zoologijos ir parazitologijos instituto di-rektoriaus pavaduotoju moksliniam darbui, pa-vedant eiti ir Geografijos skyriaus vadovo parei-gas. Jis toliau vadovauja fizinës geografijos sek-toriui, kuris 1980 m. pavadinamas Baltijos kran-tø dinamikos ir geologijos laboratorija. Lietuvosatgimimo pradþioje Lietuvos mokslø akademijo-je vietoj Geografijos skyriaus ákuriamas Geogra-fijos institutas, ir V. Gudeliui pavedama eiti ðio ins-

AkademikasVytautas Gudelis
1923-07-132007-07-17



68 PRO MEMORIAtituto direktoriaus pareigas (iki rinkimø). 1990 m.spalio mën. ávykus vadovo rinkimams, V. Gude-lis atleidþiamas ið Geografijos instituto direkto-riaus pareigø ir lieka vadovauti Baltijos krantø di-namikos ir geologijos laboratorijai. Instituto di-rektoriumi iðrenkamas profesorius, habil. dr. Ge-diminas Pauliukevièius. 1991 m. pradþioje, pa-blogëjus sveikatai, V. Gudelis iðeina á pensijà.Vytauto Gudelio ilgameèiai mokslo tyrimaiapëmë geomorfologijà ir kvartero geologijà, neo-tektonikà ir paleogeografijà, krantø dinamikà beikitas geografijos ir geologijos kryptis. Taèiau vi-sà laikà pagrindine jo tyrimø tema buvo Baltijosjûros geologijos istorija. Pirmieji jo darbai, pa-skelbti 1954-1955 m., skirti Kurðiø mariø sedi-mentogenezei ir Kurðiø nerijos sandarai bei geo-loginei raidai. Jo atliktø darbø rezultatai su ben-draautoriais apibendrinti monografijose �Baltijosjûros geologija� (1976 m., rusø k.; 1982 m., len-kø k.) ir �Baltijos jûros kvartero istorija� (1979 m.,anglø k., kartu su L. K. Kionigsenu).V. Gudelio mokslininko kelias buvo nuosek-lus. 1954 m. jis apgynë geologijos ir mineralo-gijos mokslø kandidato disertacijà �Baltijos jû-ros geologinë raida vëlyvajame glaciale ir po-stglaciale Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities ri-bose�. 1956 m. jam suteikiamas vyresniojomokslinio bendradarbio vardas kvartero geolo-gijos specialybëje. 1959 m. kartu su A. Basaly-ku jis tampa valstybinës mokslo premijos lau-reatu. 1968 m. V. Gudelis apgina geografijosmokslø daktaro disertacijà �Pabaltijo reljefas irkvartero dariniai� ir 1969 m. jam suteikiamasprofesoriaus vardas. 1980 m. mokslininkas ið-renkamas Lietuvos MA nariu korespondentu,1994 m. � MA tikruoju nariu-akademiku.V. Gudelio publikacijos apima keliolikamokslo krypèiø. Jis pirmasis pradëjo komplek-sinius Baltijos jûros geologijos, paleogeografi-jos, krantø dinamikos ir neotektonikos tyrimus,ðiuos darbus derino su ekologija. Dalyvavo for-muojant lietuviðkosios geografinës kraðtotvar-kos pagrindus, sudarë pirmuosius Pabaltijo irLietuvos neotektoninius (1960 m.), Kurðiø ma-riø nuosëdø (1951 m.) ir Baltijos jûros dugnoreljefo (1975 m.) þemëlapius. Be jau minëtø mo-nografijø, pats arba su bendraautoriais paren-gë stambius veikalus: �Baltijos jûra� (1960 m.),�Kurðiø nerija� (1970 m.), �Svarbiausios Lietuvosgeomorfologiniø tyrimø problemos� (1959 m., ru-sø k.), �Baltijos jûros dugno nuosëdø lito- irbiostratigrafija� (1985 m., rusø k.).1998 m. V. Gudelis iðleido stambià apiben-drinanèià monografijà �Lietuvos ájûris ir pajûris�1 .

Ði knyga, kaip teigë pats autorius, jam pati mie-liausia. Knygoje, kuri suprantama ir eiliniam skai-tytojui, iðdëstytos þinios apie Baltijos jûrà ir pa-jûrá, Kurðiø nerijà, pateikiama detali informacijaapie ðios Lietuvos dalies realø vaizdà, progno-zuojama jûros ateitis. Monografija paraðyta re-miantis mokslininko ir gausaus jo mokiniø bûriobei bendraautoriø atliktø tyrinëjimø duomenimis.Knygoje iðspausdintos ir V. Gudelio sukurtos ei-lës apie jûrà �Ðtormas�, �Prie paminklo Liudvi-kui Rëzai�, �Pamario varpai�. Manyèiau, kad ei-lutës ið eilëraðèio �Ðtormas� puikiai atspindi au-toriaus pasaulëjautà ir jo gyvenimo credo:O ðtorme, að tavim þaviuosi!Tu jûrà prikeli darbams, kovon ...O ðtorme, jûros gaivale maiðtingas,Kûrëjas esi tu ir uolus darbininkas!... Tad ðëlki, ðtorme, audrink jûrà,Talþyk bangom savus krantus,Ir tegul gaudþia, ðniokðèia, dunda jûra,Leisk jai iðskleist galinguosius sparnus!O ðtai kelios nuostabios eilutës ið eilërað-èio �Pamario varpai�:O galingiausias ið visø �Tai Klaipëdos varpø gaudimas,Kurs, tapæs pamario varpø vedliu,Dusliai bosavo ið vario krûtinës:�Kaulai � marios, dûðia danguj,Kaulai � marios, kaulai � marios,Marios, marios, marios...�Ir manyje ði sàðauka varpø ið pamario atbunda,Vos mano mintys praeitin nuklysta.Dideli V. Gudelio nuopelnai kuriant lietuvið-kàjà terminijà. Mokslininko dëka atsirado ir pri-gijo apie 340 naujø moksliniø terminø. Tai atsi-spindi ir iðleistuose leidiniuose: �Geologijos ir fi-zinës geografijos terminø þodynas� (1956 m., ru-sø-lietuviø k.), �Geologiniø terminø þodynas�(1953 m., lietuviø, rusø, vokieèiø, anglø, prancû-zø, lenkø k.), �Jûros krantotyros terminø þody-nas� (1993 m., lietuviø, rusø, vokieèiø, anglø k.).Didþiuliø pastangø dëka profesorius baigë rengtiir 2006 m. iðleido knygà �Lietuvos pajûrio þvejømarinistikos ávardai� � autoriaus þodþiais tariant,galinèià bûti �savotiðku paminklu bebaigianèiaiiðnykti senøjø Lietuvos pajûrio þvejø ðnekai�2 .
1 Vytautas Gudelis. Lietuvos ájûris ir pajûris. Monografija[The Lithuanian offshore and coast of the Baltic Sea]. �Vilnius, Lietuvos mokslas, 1998. � 442 p.2 Vytautas Gudelis. Lietuvos pajûrio þvejø marinistikos ávar-dai [Heritage of Marine Toponyms Used by LithuanianCoast Fishers]. � Vilnius, 2006, 110 p., iliustr.
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Nuo 1963 m. iki 1982 m. profesorius buvoþinomo tarptautinio Baltijos jûros geologijos irgeografijos mokslinio leidinio �Baltica� sudary-toju ir redaktoriumi. 1960 m. buvo iðleisti V. Gu-delio redaguoti mokslo darbø rinkiniai (angløk.), skirti XIX tarptautiniam geografø kongresuiStokholme ir tarptautinio geologø kongreso XXIsesijai Kopenhagoje. 1958-1990 m. profesoriusredagavo moksliná leidiná �Geografijos metrað-tis� (27 tomai). Buvo nuolatinis Lietuvos encik-lopediniø leidiniø autorius bei konsultantas, MAleidiniø redakciniø kolegijø narys.Vytautas Gudelis lankësi Lenkijoje, Èekoslo-vakijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Ðvedijoje. Lun-do, Turku, Helsinkio, Oulu ir Upsalos universi-tetuose skaitë Baltijos jûros geografijos ir geo-logijos paskaitas. Keliolika Europos kalbø mo-kantis mokslininkas buvo kvieèiamas á ávairiastarptautines mokslo organizacijas. 1961 m. Var-ðuvoje V. Gudelis tapo Tarptautinës sàjungoskvarterui tirti (INQUA) ir jos komisijø nariu ko-respondentu, Tarptautinës geofizikø ir geode-zininkø sàjungos Holoceno komisijos nariu, bu-vo ávairiø uþsienio mokslo organizacijø dalyviu.Ávertinant mokslininko veiklà tiriant Baltijosjûrà ir jos krantus bei plëtojant tarptautiná moks-liná bendradarbiavimà, 1992 m. Upsalos univer-sitetas suteikë Vytautui Gudeliui garbës dakta-ro vardà. 1995 m. jis buvo iðrinktas Europos Sà-jungos krantø apsaugos asociacijos (EUCC)garbës nariu.Visà savo gyvenimà V.Gudelis dirbo peda-goginá darbà. Jam vadovaujant buvo parengta

apie trisdeðimt diser-tacijø geologijos irgeografijos mokslødaktaro (kandidato) laipsniui ágyti. Nuo 1952 m.V. Gudelis vadovavo per keturiasdeðimèiaimokslinio tyrimo temø, dalyvavo keliuose tarp-tautiniuose projektuose, rengë ir dalyvavo vals-tybinës reikðmës mokslinëse ekspedicijose. V.Gudelis � jûros krantø dinamikos tyrinëjimo mo-kyklos ákûrëjas ir vadovas, þemës plutos nau-jausiø judesiø (neotektonikos) tyrimø pradinin-kas Lietuvoje.2003 m. rugpjûèio 10 d., minint Vytauto Gu-delio 80-metá, Lietuvos mokslø akademijos pre-zidentas akademikas Zenonas Rokus Rudzikassakë: �Akademiko Vytauto Gudelio mokslinë kû-ryba yra labai vertinama, o mokslininko autori-tetas � nepralenkiamas... Nuoseklus tyrinëtojasplaèiai þinomas Lietuvos ir uþsienio ðaliø moks-lininkø tarpe ir visuomenëje�. Savo darbais V. Gu-delis pelnë tarptautiná pripaþinimà. Jo plunksnaipriklauso beveik septyni ðimtai mokslo darbø,kurie buvo skelbiami tiek ðalies, tiek uþsienio ða-liø mokslo leidiniuose ir periodikoje.Vytautas Gudelis buvo aktyvus geografijosir gamtos mokslø þiniø skleidëjas. 2001 m. jisparaðë labai nuoðirdþius savo vaikystës ir pa-auglystës prisiminimus, skirtus jaunimui3 . Prieðkeletà metø didþiulius sukauptus bibliografiniusrinkinius jis perdavë Lietuvos mokslø akademi-jos bibliotekai, kurioje sudarytas V. Gudelio as-meninis fondas.Visø já paþinojusiøjø atmintyje Vytautas Gu-delis iðliks kaip neeilinë asmenybë, padëjusifundamentalius pamatus platiems Baltijos jûrosgeologinës istorijos tyrinëjimams.Prof. habil. dr. A.GrigelisLietuvos MA narys korespondentas3 Vytautas Gudelis. Ið mano dienoraðèio (Prisiminimai). �Lietuvos mokslø akademija ; Vilnius, 2001. � 30 p. [Ran-kraðtis].

Akademiko Vytauto Gu-delio kygos pristatymasLietuvos MA � autografødalinimo metas (deðinëjeakademikas Antanas Prað-kevièius) (V. Valuckienësnuotr. 2006).Presentation of the bookby Academician VytautasGudelis at the LithuanianAcademy of Sciences �autographing time (right�Academician AntanasPraðkevièius) (Photo byV. Valuckienë, 2006).




