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Klaipëdos universitetas ir Lietuvos mokslø akademija iðleido ið spaudos Algimanto Grigelio parengtà
knygà Akademikas Vytautas Gudelis1 . Ði knyga  tai bandymas atspindëti Vytauto Gudelio  mokslininko  gyvenimo kelià, nuðvieèiant jo plaèiaðakæ mokslinæ ir pedagoginæ veiklà, taip pat jo polinká á poezijà,
lingvistikà, istorijà  visa tai, kas persmelkta jûros alsavimo, Kurðiø nerijos vaizdø þavesio, senøjø pajûrio
ar pamario þmoniø, kuriø jis daugelá paþinojo, kalbos turto, iðminties, patyrimo... Geologijos akiraèiai
ðiuo sudarytojo ir mokslinio redaktoriaus straipsniu pristatydami knygà, tikisi plaèios mokslo visuomenës
dëmesio neeilinei V. Gudelio asmenybei.

Algimantas Grigelis, Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos institutas

AKADEMIKAS VYTAUTAS GUDELIS 
ASMENYBÉS BRUOÛAI
(keli ötrichai mokslo istorijai)
Ávadas
Tikrasis Lietuvos mokslø akademijos narys,
Upsalos universiteto garbës daktaras, profesorius,
habilituotas mokslø daktaras Vytautas Gudelis
(19232007) ðeðis savo gyvenimo deðimtmeèius
paskyrë Baltijos jûrai, jos krantø ir gelmiø sandaros tyrinëjimui. Akademikas V. Gudelis dirbo Lietuvos mokslø akademijos institutuose: Geologijos
ir geografijos, Geografijos, Ekologijos. V. Gudelis
iðplëtojo Lietuvos pajûrio krantø bei Baltijos jûros
raidos ir paleogeografijos tyrimus, buvo aktyvus
mokslo visuomenës veikëjas. Jo indëlis á Lietuvos
geologijos ir geografijos mokslo krypèiø raidà yra
ypaè þymus. Akademiko Z. R. Rudziko þodþiais,
Vytauto Gudelio mokslinë kûryba yra labai vertinama, o jo mokslininko autoritetas  nepralenkiamas. V. Gudelio moksliniai darbai buvo skelbiami Lietuvos ir uþsienio ðaliø mokslo leidiniuose ir
periodikoje, jo darbø sàraðe yra 800 áraðø. Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekos
Rankraðèiø skyriuje saugomas didþiulis  1700
vienetø  asmeninis V. Gudelio fondas.
Knygos apie Vytautà Gudelá imtis paskatino keletas aplinkybiø. 1992 metais, man tapus
Mokslø akademijos nariu, akademikas buvo
Geomokslø sekcijos pirmininkas, metraðèio
Baltica vyriausiasis redaktorius. Pamaþu ðià
veiklà jis perdavë man, taèiau nuolat domëjosi
geomokslø bûkle, naujovëmis. Ypaè rëmë Baltijos jûrai skirto mokslinio leidinio Baltica atgaivinimà. Tai pavyko padaryti, kai ðis metraðtis tapo tarptautiniu pripaþintu recenzuojamu
geomokslø þurnalu.

Esama dar vienos aplinkybës. Bûdamas paleontologas, stratigrafas, lauko geologas, dirbau prekvartero geologijos srityje, tyrinëjau mezozojaus ir kainozojaus geologinæ istorijà, Baltijos jûros geologinæ sandarà, tektonikà, paleogeografijà. Su akademiku bendrø tyrimø nevykdëme, taèiau pastaruoju dvideðimtmeèiu teko
su juo daug bendrauti, kai galëdavome ilgai kalbëtis ávairiausiomis temomis, reikðti nuomones,
diskutuoti. Todël manau galás  lyg ir ðiek tiek
ið ðalies  perþvelgti ir ávertinti jo mokslinæ kûrybà. Knygos rengimo ëmiausi 2007 metø rudená. Taèiau po kiek laiko darbas pradëjo strigti. Supratome, kad reikia ðiek tiek sustoti, nuodugniau perþvelgti labai gausø akademiko
1
Akademikas Vytautas Gudelis / sudarytojas ir mokslinis
redaktorius Algimantas Grigelis.  Klaipëdos universitetoto l-kla, 2011, 364 p.: iliustr.
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palikimà, ypaè jo archyvo duomenis, atsijoti
áspûdþius, áprasminti apibendrinimus. Tam ir reikëjo ðiø poros metø.
Klaipëdos universiteto rektorius prof. Vladas Þulkus ðios knygos áþangos þodyje, be
kitko, raðo:2
Nesuklysime pasakæ, kad akademikas Vytautas Gudelis paliko ryðkø pëdsakà geografijos, kvartero geologijos, paleogeografijos, Baltijos jûros istorijos mokslo srityse, sukûrë krantotyros mokyklà, rengë ir leido þodynus, rinko ir
kûrë marinistikos terminus. Visa jo daugiaðakë
veikla buvo nuolatos orientuota á Baltijos jûros,
Kurðiø nerijos ir mariø, viso Vakarø Lietuvos pajûrio regiono raidos problemas. [...] Puikus
mokslo organizatorius, itin iðkalbus, V. Gudelis
buvo nuolatinis moksliniø konferencijø, pasitarimø, ávairiø tarybø, redakciniø kolegijø, komisijø
narys, aktyviai atstovavo Lietuvos mokslø akademijà, Geologijos ir geografijos institutà, vëliau
Geografijos skyriø tarptautiniuose projektuose,
pats juos su kitais rengë ir jiems vadovavo. Vienas jo mëgiamø posakiø buvo navigare necesse est. Ði knyga apie mokslininko gyvenimà ir
laikà, prisilietimas prie Akademiko mokslinio paveldo, bruoþas Lietuvos mokslo istorijai, mokslotyrai ir biografistikai.
Mokslinis palikimas
V. Gudelis autobiografijoje taip apibûdino savo mokslinæ veiklà:3
 reikðmës turëjo svetimø kalbø mokëjimas
bei kalbotyros ir archeologijos studijavimas. [...]
Savo mokslinio darbo apþvalgà pateikiu pagal
mokslinio tiriamojo darbo sritis ir kryptis:
1. Baltijos jûros paleogeografija ir geologija.
2. Jûros krantø ir kopø dinamika.
3. Kvartero dariniø stratigrafija ir geomorfologija.
4. Neotektonika.
5. Toponimika ir leksikografija.
6. Gamtosauga ir ekologija.
19561993 metais buvau 26 daktariniø disertacijø mokslinis vadovas. Darbà ávairiose tarptautinëse organizacijose 19601993 m. laikau
vienu ið didesniø mano mokslinës ir mokslinësorganizacinës veiklos pasiekimø.
Akademiko Vytauto Gudelio mokslinis palikimas  tai mokslo leidiniai ir knygos, moksliniai ir mokslo populiarinamieji straipsniai, aktualûs interviu, þinutës ir pastebëjimai, rankraðèiø
ir korespondencijos archyvas. Pristatomoje knygoje aptariami svarbiausieji jo mokslo darbai,
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parodyti per paties akademiko mokslo filosofijos prizmæ. Jo rengtø knygø temos ir turinys,
matyt, atspindi jo gebëjimà suvokti to meto aktualià mokslinæ problemà, iðkelti idëjà, apibendrinti tyrimø rezultatus, patraukliai pateikti savo
paþiûras visuomenei.
Jo pirmosios 1960 metø knygos  tai tarsi
dar maþi srauteliai, dar tik upeliai savo iðtakose, kaip Nemuno ar Neries pradþia Naroèës takoskyroje, kurie toliau platëjo, gilëjo ir galop
sukûrë tà galingà srautà, kuriame bûti profesorius jautë savo paðaukimà. Tas srautas  tai
Kurðiø marios, Baltijos jûra ir tarp jø ásiterpusi
Kurðiø nerija, jø praeitis, jø raida, jø dabartis ir
ateitis. Pirmosiomis publikacijomis jaunasis
mokslininkas, kà tik perkopæs 30-metá, ágijæs
pirmàjá mokslo laipsná, verþliai uþakcentavo savo tyrimø kryptá, savo mokslines nuostatas. Aiðkindamas, kodël nuo jø pradëta vagoti jûriniø
tyrimø klodus, pirmosios knygelës pratarmëje
autorius raðo:4
Baltijos jûra traukia prie savæs ne tik poilsiautojus ir turistus, bet ir mokslo darbuotojus,
gamtininkus. Pati gamta mûsø pajûryje yra árengusi retà laboratorijà paukðèiø ir þuvø gyvenimui
stebëti, kopø susidarymui ir jø slinkimui, jûros
kranto vystymuisi tirti. Ðie tyrimai svarbûs ne tik
mokslui, bet ir praktinei veiklai.
Baigdamas apybraiþà autorius primena
skaitytojui, koks nepaprastai ádomus ir patrauklus yra ðeðtasis arba þydrasis þemynas, kuriam
priklauso ir Baltijos jûra.
Autoriaus tekstas vietomis lyrinis, vietomis
dalykinis, taèiau beletristinis:
Toli vakaruose, kur kasdien baigiasi diena,
kur saulë pasineria á Baltijos bangas, táso plonutis sausumos rëþis  Kurðiø nerija. Uþ jos, atitvertos nuo atviros jûros bangø, raibuliuoja Kurðiø marios, kuriose plaèiai iðsilieja Nemuno upyno vandenys, subëgæ ið visø mûsø gimtojo kraðto kampeliø. Kurðiø nerija ir marios  dvi seserys. Jos gimë ir augo kartu, todël mes jø ir neiðskirkime. [...] Kam lemta, tas gal iðgirs ir nerijos
kopø muzikà.
Autorius daug kartø lankë Kurðiø nerijà ir
dirbdamas, ir mintydamas. 1983 m. tas mintis
iðsakë eilëse Nerijai:
2
Þulkus, V., 2011. Bruoþas Baltijos jûros istorijai.  Kn. Akademikas Vytautas Gudelis, Klaipëdos universiteto l-kla, 5.
3
Akademiko Vytauto Gudelio autobiografija. Kn. Akademikas Vytautas Gudelis, Klaipëdos universiteto l-kla,
2011, 1523.
4
Kurðiø nerija ir marios. Albumas. Lietuvos gamtos vaizdai. Valstybinë politinës ir mokslinës literatûros leidykla,
Vilnius, 1960.
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Aèiû Tau, Nerija, uþ viskà! Uþ þmogiðkàjà laimæ, dþiaugsmà ir svajas.
Uþ tai, kad leidai man Tave pamilti ir atskleidei man nuostabias savos sielos gelmes!
Pabaltijo reljefas ir kvartero dariniai
1968 metais V. Gudelis apgina antràjá disertaciná darbà Pabaltijo reljefas ir kvartero dariniai,
ágyja geografijos mokslø daktaro (dabar  habilituoto daktaro) moksliná laipsná. 1969 metais jam
suteikiamas mokslinis profesoriaus vardas.
1973 metais ðis veikalas iðleidþiamas Vilniuje5.
Jame autorius iðanalizavo ir apibendrino aktualius Pabaltijo kvartero periodo geologijos ir paleogeografijos, Baltijos jûros istorijos, geomorfologijos ir neotektonikos klausimus. Knygos
motto bûtø galima nusakyti tokiais autoriaus þodþiais: Geologinë praeitis palaipsniui tampa
geografine dabartimi. Plati autoriaus ir kitø tyrëjø medþiaga, nuoseklus dëstymas, geros
iliustracijos, ádomûs apibendrinimai ir taiklûs pastebëjimai lëmë knygos populiarumà. Porà deðimtmeèiø, iki atsirandant skaitmeninëms technologijoms, ði V. Gudelio knyga buvo svarbus
moksliniø duomenø apie Pabaltijo kvarterà ðaltinis, plaèiai þinomas ir cituojamas. Kai kurios
ðioje knygoje V. Gudelio iðsakytos mintys tapo
chrestomatinës:
 Svarbiausiøjø genetiniø reljefo tipø ir
jiems atitinkanèiø nuogulø kompleksø pasiskirstyme stebimas tam tikras dësningumas, o bûtent  zoniðkumas, [...] kuris pasireiðkia kraðtiniø ledyniniø nuogulø juostø (zonø) ir tarpiniø lyguminiø arba silpnai kalvotø dugniniø morenø
plotø kaitaliojimusi. [...] Pabaltijo ledyninio reljefo
zoniðkumas atspindi ledyno dangos degradacijos etapus, t. y. deglaciacijos proceso pertraukiamumà, kuomet keitësi stipresnio ir silpnesnio
ledo tirpimo laikotarpiai.
Kontinentinio ledyno atsitraukimo greitis ir
pobûdis skirtinguose Pabaltijo rajonuose atskirø stadijø ir faziø metu buvo skirtingas (118 p.).
[...] Pilnà paskutiniojo kontinentinio apledëjimo
raidos ciklà galima pavaizduoti kaip asimetrinæ
zigzagiðkà kreivæ, [...] kurioje atsispindi skirtingi ledyniniø dangø pasistûmimo ir atsitraukimo
greièiai, o taip pat ir ritmiðkassvyruojamasis jø
raidos pobûdis.
Svarbiausias kvartero geologijos uþdavinys  patikimo ir pakankamai tikslaus nebyliø,
minerageniniø kvartero nuogulø stratigrafinio
suskirstymo metodo sukûrimas. [...] Autorius

ásitikinæs, kad tiktai radiogeologiniø metodø sukûrimas ir taikymas leis sudaryti patikimà kontinentiniø ledyniniø nuogulø stratigrafijos pagrindà ir uþtikrins patikimas regionines koreliacijas.
Mes sutinkame, kad kvartero periodo stratigrafijos pagrindu turëtø bûti klimatostratigrafijos (ritmostratigrafijos) principas, nes jis geriausiai atspindi gamtiniø sàlygø kaità ir, atitinkamai,
nuosëdø susidarymo ir kaupimosi procesà.
Naujausiems (tektoniniams) kvartero periodo Pabaltijyje judesiams bûdinga svyruojamoji, aiðkiai ritmiðka Þemës plutos judëjimo eiga.
Dabartiniai judesiai yra natûralus vëlyvojo holoceno tektoniniø judëjimø tæsinys.
Kontinentiniai apledëjimai (gliacioizostazijos faktorius)  tai naujas ir galingas procesas,
specifiðkai paveikæs kvartero periodo neotektoniniø judëjimø pobûdá. Tai leidþia kalbëti apie
kvarteriná neotektoniniø judëjimø Pabaltijyje tipà.
Praëjus trejiems metams, Mokslø akademijos Geografijos skyrius Vilniuje iðleidþia kolektyvinæ monografijà, skirtà Baltijos jûros geologijai.6 Vienas ið jos redaktoriø buvo Emilis Jemeljanovas,7 rankraðtis buvo parengtas Okeanologijos instituto Atlanto skyriaus Kaliningrade mokslininkø. Knygà buvo pasiûlyta iðleisti Vilniuje, nes Rusijoje esà tam nebuvo lëðø. V. Gudelis sutiko tapti knygos redaktoriumi ir leidëju. Jo indëlis á ðios knygos sudarymà yra labai
svarus. Be keleto skyriø, joje jis paskelbë savo
1974 metais sudarytà naujà suvestinæ Pabaltijo paleogeografinës raidos vëlyvajame ledynmetyje ir poledynmetyje schemà. Ði monografija buvo gerai þinoma tarp rusiðkai skaitanèiø mokslininkø. 1982 metais ji buvo iðversta á
lenkø kalbà, prof. Edwardo Rühle papildyta skyriumi apie pietinës Baltijos dalies geologijà8. Taèiau dël kalbos barjero knyga liko nenaudojama angliðkai kalbanèiø ðaliø skaitytojø.
Baltijos krantiniø linijø komisija
1961 metais 6-ajame INQUA kongrese Varðuvoje buvo ákurta Baltijos krantiniø linijø pakomisë (Subcommission on Baltic Shorelines),
vëliau, 8-ajame INQUA kongrese Paryþiuje,
Ðåëüåô è ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ Ïðèáàëòèêè.
Ìèíòèñ, Âèëüíþñ, 1973.
6
Ãåîëîãèÿ Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Ðåä. ïðîô. ä-ð Â. Ãóäåëèñ
è êàíä. ãåîë.-ìèí. í. Å. Ì. Åìåëüÿíîâ. Ìîêñëàñ,
Âèëüíþñ, 1976.
7
Emeljan Michailoviè Jemeljanov, Vilniaus universiteto
auklëtinis, okeanologas, profesorius.
8
Geologia morza Baùtyckiego. Warszawa, Wydawnictwo
geologiczne, 1982.
5
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1969 metais, pavadinta Ðiaurës Europos krantiniø linijø pakomise. Jos pirmininku tapo
Heinzas Kliewe (Greifsvaldas), vicepirmininkais  V. Gudelis (Vilnius) ir A. J. Wiggersas
(Amsterdamas), sekretoriumi  Larsas Königas Königssonas (Uppsala). Komisijos veiklos dëka buvo ásteigtas tarptautinis metraðtis
Baltica, kurio I tomas iðëjo Vilniuje 1963 metais,
o 1974 metais buvo pradëta rengti monografijas apie Baltijos, Ðiaurës ir Airijos jûrø kvartero istorijà. Pirmoji monografija The Quaternary History of the Irish Sea iðëjo 1977 metais, o 1979 metais dienos ðviesà iðvydo The
Quaternary History of the Baltic Sea ir The
Quaternary History of the North Sea. Pastarosios dvi buvo skirtos Upsalos universiteto
500 metø jubiliejui ir 10-ajam INQUA kongresui (1977 metai).
V. Gudelis ir L. K. Königssonas puikiai tiko
bûti knygos apie Baltijos kvartero istorijà redaktoriais ir organizatoriais. Knygos pratarmëje
Ðiaurës Europos krantiniø linijø pakomisës pirmininkas H. Klieweë paþymi, kad redaktoriø suburta autoriø grupë parengë vertingà leidiná, atitinkantá to meto þiniø lygá:
Að tikiuosi, kad ðios knygos iðvados nuþymës
bendrø Baltijos jûros ir jos krantø naudojimo pastangø tæsiná ir dar iki ðiol atvirø problemø sprendimus. Að taip pat tikiuosi, kad tai sudarys Baltijos regiono optimalaus naudojimo, aplinkos apsaugos ir aplinkos plëtros pagrindà.
Ðie lûkesèiai iðsipildë, knyga áëjo á Baltijos
jûros tyrimø istorijà, iki ðiol tebëra daþnai cituojama. Apibendrindami ðios monografijos rezultatus, V. Gudelis ir L. K. Königssonas raðo:
Kranto deformacijø tyrimas yra sudëtingas ir
labai rizikingas uþsiëmimas. Dël tirtos medþiagos
pobûdþio ir taikytø metodø ávairovës pagrindas
iðvadoms daryti yra labai nevienodas. Kai kurie
pamatiniai duomenys yra dar per maþai iðtirti, taip
kad jeigu ðie tyrimai bus plëtojami, mûsø teoriniai samprotavimai apie [Baltijos jûros] raidà greièiausiai gali ið esmës keistis. [...]
Kada tai ávyks, priklausys nuo to, kokie iðtekliai bus skirti Baltijos jûros gamtinëms sàlygoms
ir kvartero istorijai tirti. Mineraliniø iðtekliø poreikis praeityje iðkëlë naujus vyriausybiø interesus
Baltijoje, kaip ir visuose kituose kontinentiniø ðelfø
rajonuose. Tikëtina, kad be mineralinio pasaulio
kartografavimo, krantø deformacijø tyrimai taip pat
bus naudingi tokiems interesams. Sutinkamai su
tuo mes turime bûti pasirengæ kurti naujus mûsø
þiniø apie Baltijos (jûros) baseino gamtines sàlygas pagrindus.
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Toliau redaktoriai konstatuoja, kad Baltijos
jûros raidos klasikinis skirstymas á stadijas galioja ir toliau. Esama iðkilusiø kompleksiniø problemø, kur reikia atlikti daugiau tyrimø. Tø problemø ávardijama net trylika. Redaktoriai reiðkia
viltá, kad ði monografija bus pagrindas naujiems
tyrimams pradëti.
V. Gudelio ir L. K. Königssono bendradarbiavimas tapo jø artimos paþinties ir mokslinës
draugystës pradþia. V. Gudeliui 1992 metais
buvo suteiktas Uppsalos universiteto garbës
daktaro vardas, o L. K. Königssonas 1995 metais buvo iðrinktas Lietuvos mokslø akademijos uþsienio nariu.
Nuo 1970 metø, ákûrus Ekonominës savitarpio pagalbos ðaliø tarybos (ESPT) Koordinaciná centrà, V. Gudelis tapo ESPT Baltijos jûros geologijos tyrimø koordinatoriumi. Á ekspedicinius tyrimus buvo átrauktos visos Baltijà supanèios ðalys, tyrimus jûroje vykdë laivai Professor Dobrynin, Ðelf, Akademik Kurèiatov,
Albrecht Penk, Alexander Humboldt, Hidromet, Aranda. Kaupësi jûros vëlyvojo kvartero dugno nuosëdø faktinë medþiaga, litologiniais ir paleontologiniais metodais buvo iðanalizuoti atraminiai dugno kolonëliø (tarp jø 
iki 1015 m ilgio) pjûviai. Gauti litostratigrafijos
ir biostratigrafijos tyrimø duomenys 1985 metais
buvo apibendrinti knygoje Baltijos jûros dugno nuosëdø lito- ir biostratigrafija9. V. Gudelis
paþymi, kad ði knyga sudaro treèiàjà jo vadinamosios trilogijos dalá  tai monografijos, iðleistos Vilniuje (1976 metais), Upsaloje (1979
metais) ir ðioji  Vilniuje (1985 metais). Be to,
þymø indëlá á Baltijos jûros geologijos paþinimà áneðë monografijos: Baltijos jûros sedimentacija (red. A. P. Lisicinas ir E. M. Jemeljanovas, Maskva, 1981) ir Baltijos jûra (red.
A. Voipio, AmsterdamasOksfordasNiujorkas,
1981). Kartu buvo tyrinëjama ir Kurðiø mariø
geochemija10.
Minimoje knygoje V. Gudelis padarë teoriniu poþiûriu reikðmingø iðvadø, pateikë naujai
sudarytà bendràjà koreliacinæ stratigrafinæ
schemà, kurioje pirmà kartà pabandyta pateikti
jûros dugno sluoksniø (litokompleksø ir litozonø) paleontologines charakteristikas ir susieti
9
Ëèòî- è áèîñòðàòèãðàôèÿ äîííûõ îòëîæåíèé Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Ðåä. Â. Ãóäåëèñ. Îòäåë ãåîãðàôèè Àêàäåìèè
íàóê Ëèòîâñêîé ÑÑÐ, Âèëüíþñ, 1985. [Baltijos jûros dugno nuosëdø lito- ir biostratigrafija].
10
Áèîãåîõèìèÿ Êóðøñêîãî çàëèâà. Ðåä. Â. Ãóäåëèñ è
Î. Ïóñòåëüíèêîâ. Îòäåë ãåîãðàôèè Àêàäåìèè íàóê
Ëèòîâñêîé ÑÑÐ, Âèëüíþñ, 1983. [Kurðiø mariø biogeochemija].
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ðiuos sluoksnius su to paties amþiaus sausumos (senøjø krantø) nuogulomis. Autorius raðo, kad patirtis parodë, kad litokompleksai ir
litozonos, iðskirtos remiantis litologiniaisgeocheminiais kriterijais, daþnai nesutampa su atitinkamø biostratigrafiniø padaliniø, t. y. sporø
þiedadulkiø kompleksø ir palinozonø, ribomis.
Todël buvo sudarytos atskiros litostratigrafijos
ir biostratigrafijos schemos.
Apibûdindamas Baltijos jûros baseino savitumà, kad vëlyvojo kvartero istorija truko labai
trumpà geologinio laiko tarpsná, autorius pastebi
labai svarbø faktà:
Daþna sedimentacijos sàlygø ir faktoriø kaita
vedë prie to, kad sedimentacinës aplinkos procesø metachroniðkumas ir jø erdvinë kaita (heterogeniðkumas) sàlygojo ðliauþianèiø chronostratigrafiniø ribø atsiradimà, kà galima bûtø paaiðkinti vëlavimo arba inertiðkumo efektu (Gudelis, 1957). Dël to tiek atskirø Baltijos baseino raidos periodø ribos, tiek ir palinozonø amþiaus ribos turi, daugiausia, regioninánesinchroniná pobûdá. Ryðium su tuo stratigrafiniø ir chronologiniø ribø problema, ið esmës yra konvencionali,
o jos sprendimas priklauso tarptautiniø moksliniø institucijø kompetencijai.
Ðioje knygoje atliktas bandymas paþvelgti á
Baltijos jûros virðutinio kvartero dugno nuosëdø stratigrafijà ið litostratigrafijos ir biostratigrafijos pozicijø parodë, kad gauti rezultatai tarpusavyje nekonfliktuoja, o atvirkðèiai, patikrina, patikslina ir papildo vienas kità, ryðkiau nuðviesdami Baltijos jûros sedimentacinës aplinkos sàlygas ir faktorius, kurie, leidþiantis laiko laipteliais þemyn, tampa vis labiau neaiðkûs ir daþnai prieðtaringi.
Lietuvos ájûris ir pajûris
Metai bëga darbuojantis, taèiau senka ir
sveikata: profesoriui vystosi regëjimo negalia,
todël jis imasi rengti seniai sumanytà darbà 
monografijà apie Lietuvos ájûrá ir pajûrá, kuris dienos ðviesà iðvysta 1998 metais11 . Ði knyga, raðo autorius, buvo rengiama jau atkûrus Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, kai
...itin aktualus tapo Baltijos pajûrio, jo gamtos ir þemës gelmiø turtø, rekreaciniø kurortiniø resursø naudojimas, racionalesnis pramonës bei energetikos plëtojimas, uþsienio turizmo skatinimas.
Kita vertus,
...iki ðiol nëra pasirodþiusio në vieno veikalo, kuriame bûtø pateikta populiariau iðdëstytø
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geografiniø moksliniø þiniø apie Lietuvos pajûrá ir ájûrá.
Treèia,
...bûta ir subjektyviø prieþasèiø, kurios sutrukdë autoriui ágyvendinti savo sumanymà parengti stambø akademiná veikalà apie Lietuvos
ájûrá ir pajûrá: pablogëjus regëjimui jis buvo priverstas tenkintis dabar pateikiamu monografijos variantu.
Autorius tikisi, kad ði jo knyga
...padës geriau paþinti Lietuvos ájûrio ir pajûrio gamtines geografines sàlygas ir procesus,
susipaþinti su senøjø pamario þvejø kultûra ir laivyba, paskatins geriau suvokti svarbiausias gamtosaugos ir ekologijos problemas.
V. Gudelis buvo nepralenkiamas Baltijos
jûros ir Lietuvos pajûrio istorijos þinovas. Gal
dël to visà knygà persmelkia romantinë istorinio ir geografinio paþinimo gija, aiðkinamas
gausus geografinis vardynas, laivybos ir jûreivystës terminija. Kai kuriuos skyrius autorius uþbaigia savo þinomais eilëraðèiais: Ðtormas, Nerijai, Pamario varpai. Knygos
tekstuose daug kur juntama didþiulë autoriaus
meilë Baltijos jûrai, Kurðiø nerijai, marioms,
pajûriui, su nerimu kalbama apie gresianèius
praradimus.
Knygoje prieð daugiau nei 10 metø iðsakytos autoriaus áþvalgos stebëtinai tikslios bei aktualios ir mûsø pajûrio nûdienai:
 Pajûrio þemës mes turime labai maþai, tad
privalome branginti ir tausoti kiekvienà jos pëdà.
Mûsø pajûrio biologiniai ir mineraliniai iðtekliai nemaþi. Taèiau kur kas didesnës vertës
yra mûsø pajûrio landðaftiniai resursai. Todël
galima teigti, kad pagrindinë tolesnë mûsø pajûrio, kaip gamtinës teritorinës sistemos, plëtotës kryptis turi bûti gamtosauginë ir rekreacinë kurortinë.
Pajûrio zonos kurortinærekreacinæ sferà
iðplësti galima ir bûtina átraukiant kitos paskirties
teritorijas, naikinant maþavertes þemës ûkio
naudmenas, ásisavinant pamario Drevernos
Kintø ruoþà, kuriant atskirus poilsio ir turizmo
kompleksus pajûrio uþnugaryje.
Be tiesioginës ir efektyvios valstybës átakos ir paramos paðalinti mûsø pajûrio gamtai
gresianèius pavojus nëra realiø galimybiø.
Tarp KarklësNemirsetos bei Palangos
Ðventosios paplûdimys jau dabar daugelyje ruoþø stokoja smëlio ir po kiekvieno smarkesnio ðtormo jo vis maþës. Todël bûtinai reikia nedelsiant
11
Lietuvos ájûris ir pajûris. Monografija. Lietuvos mokslas,
17 kn., Vilnius, 1998.
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planuoti tø paplûdimio ruoþø nuolatiná smëlio
iðtekliø papildymà iðberiant jûros priekrantëje
ðvaraus smëlio, kuris kasmet didþiuliais kiekiais iðkasamas gilinant Klaipëdos uosto áplaukos kanalà.
Turime bûti atidûs ir jautrûs savo ðalies
pajûriui. Daugelyje ruoþø reikia nedelsiant imtis efektyviø paplûdimio ir kopø apsaugos priemoniø. Prieðingu atveju gana greit prarasime
puikius Palangos smëlio paplûdimius, bus paþeista mariø ekologija, ims nykti Kurðiø nerija  Baltijos jûros puoðmena ir mûsø pasididþiavimas. Tad sustokime, kol dar nepriëjome
savojo Rubikono...
Raðydamas apie Baltijos apyjûrio geopolitikà, autorius mini Pabaltijo valstybiø vienijimosi
ir artimo bendradarbiavimo idëjø pradininkus
prieðkario Lietuvoje  Juozà Tumà-Vaiþgantà ir
prof. Kazá Pakðtà. Apþvelgæs laikotarpá po Antrojo pasaulinio karo, autorius raðo apie aplinkybes, susidariusias atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ:
Dabar Baltijos apyjûryje jau prasidëjo naujas geopolitinis laikotarpis, per kurá visos Baltijos jûros valstybës siekia politiðkai ekonomiðkai ir socialiðkai kultûriðkai integruotis á naujà
bendrà socioekonominæ ir etnokultûrinæ struktûrà, sudaranèià esmingà Europos tautø ir valstybiø bendrijos ateities dalá.
Kaip þinia, Vytautas Gudelis turëjo potrauká tyrinëti mûsø kalbos terminijà. Dar bûdamas gimnazistu ëmësi rinkti geografijos bei
geologijos terminus. Ðá uþsiëmimà tæsë daug
metø, iðleido daugiakalbius geologijos ir fizinës geografijos (1956 metais) bei jûros krantotyros terminø (1993 metais) þodynus. Raðë
terminologijos klausimais, pats yra sudaræs
naujø populiariø ir naudojamø terminø, neretai paimtø ið gyvosios kalbos. Terminus rinkdavæs pats, bet turëjo ir talkininkø tarp vietiniø gyventojø. Prieð karà net Palangos burmistras dr. Jonas Ðliûpas yra jam uþraðæs korteliø su ádomiais senais terminais 12 . Vëliau,
jau iðleidus Lietuvos ájûrá ir pajûrá (1998 metais), profesorius vis daþniau prabildavo apie
marinistikos ávardus. Negalëjo jis to reikalo
palikti likimo valiai...
Knyga Lietuvos pajûrio þvejø marinistikos
ávardai, skirta unikaliam ir nepakartojamam
Lietuvos pajûrio þvejø marinistikos paveldui,
iðvydo dienos ðviesà 2006 metais13 . Autorius
pateikia terminus, surinktus ið ávairiø ðaltiniø,
þodynø, literatûros, taèiau svarbiausia  ið gyvosios vietiniø þvejø kalbos. Tos kalbos, kurios
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atstovø ðiuo metu beveik nebeliko. Prof. habil. dr. Vytauto Vitkausko nuomone, tai labai
svarbus praþuvusios tautos dalies leksikos rinkinys, turintis reikðmës mûsø kultûrai ir kalbos
mokslui apskritai. Prof. habil. dr. Vytautas
Smailys raðo, kad V. Gudelio þodynas pilniau
ir tiksliau atspindi senàjà Lietuvos pajûrio marinistinæ terminologijà negu kitø autoriø specializuoti jûriniai þodynai, [...] kad þodynas gali
turëti ir betarpiðkà praktinæ naudà kaip grynai
lietuviðkø alternatyvø ðaltinis, siekiant maþinti
svetimybiø átakà ðiuolaikinëje Lietuvos jûrinëje terminijoje. Ðio darbo iðliekamoji vertë didþiulë. Autoriaus þodþiais, ðis leidinys galëtø
bûti savotiðkas paminklas bebaigianèiai iðnykti senøjø Lietuvos pajûrio þvejø ðnekai.
Iðvados
Akademiko Vytauto Gudelio mokslinis palikimas yra didþiulis ir to palikimo analizë bei
vertinimas bûtø ne vieneriø metø darbas. V.
Gudelio stambiøjø darbø problematikoje, jo filosofijos ir gamtos reiðkiniø suvokimo sampratoje iðryðkëja gilus, akademinis poþiûris á problemø esmæ. Vytauto Gudelio negalima priskirti kuriai nors vienai mokslo srièiai, nei geologijos, nei geografijos, nei kokiai kitai. Jo ágimtas þiniø troðkulys, tyrinëtojo ir organizatoriaus
talentas lëmë jo moksliniø interesø platumas
bei formavo jo asmenybës raidà. Ryðkiausi jo
asmenybës bruoþai  didþiulë motyvacija
mokslo darbui, puikus iðsilavinimas, kalbø mokëjimas, komunikabilumas, oratoriaus menas,
mokslo idëjø generavimas, gilus màstymas,
polinkis apibendrinti, platûs tarptautiniai ryðiai,
tyrimø krypties pradininko vaidmuo, aktyvi visuomeninë pozicija.
V. Gudelis buvo pasiekæs tikrø mokslo
aukðtumø. Jo svarbiausiøjø publikacijø visumos analizë rodo dësningà jo idëjø evoliucijà, kuri nuo fizinës geografijos ir reljefo, kvartero, jûros geologijos, paleogeografijos bei
neotektonikos tyrimø vedë já iki apibendrinanèiø Baltijos jûros dugno nuosëdø stratigrafijos
tyrimø, Lietuvos ájûrio ir pajûrio istorijos, gamtinës sandaros, geopolitikos vertinimo, o uþbaigë paþerdama marinistikos terminø, tarp kuriø esama nemaþai tikrø lietuviø kalbos lobyno
perlø.
J. Ðliûpo laiðkas, 1944 03 30. LMA VB RS, F-323.
Lietuvos pajûrio þvejø marinistikos ávardai. Moksl. red.
A. Grigelis, tekstà rinko ir iliustracijas parengë G. Raudonius. Vilnius, 2006.
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