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Keli žodžiai pradžiai

• Akademikų Juozo Dalinkevičiaus ir Vytauto Gudelio bei 
profesorių Alfonso Basalyko ir Česlovo Kudabos mokslinių 
interesų sankirtos paliko ryškias žymes geologijos ir 
geografijos mokslų raidoje XX a. viduryje. Šių mokslininkų 
ryšiai parodomi remiantis jų archyvų duomenimis. 

• Visi jie po 1945 m. dirbo atkurtame Vilniaus universitete: 
J.Dalinkevičius ir V. Gudelis Geologijos ir mineralogijos 
katedroje, A. Basalykas ir Č. Kudaba Fizinės geografijos 
katedroje. J. Dalinkevičius buvo jų profesorius, katedros 
vedėjas. V. Gudelis ir A. Basalykas buvo beveik vienmečiai. 
Č. Kudaba buvo jaunesnis, linkęs ne tik į mokslą, bet ir 
politiką.



Juozas Dalinkevi čius
1893.06.13-1980.02.26

Tai Mokytojas
• 1911-1919 – studijos ir pedagoginis 

darbas Kalnų institute Peterburge 
(1919-1924)

• 1925-1980 – pedagoginis ir 
mokslinis darbas Lietuvos-Vytauto 
Didžiojo, Kauno ir Vilniaus 
universitetuose

• 1933 – Graco un-to daktaras
• 1936 – docentas, 1940 –

profesorius, 1941 - akademikas
• 1941-1944 – pirmasis Geologijos 

instituto direktorius
• 1945-1955 – mokslinis darbas LMA 

Geologijos ir geografijos institute 1940



Vilniaus universitete, 1944 

• 1944.07.16 atkuriamas Universitetas
• 1944 m. žiemą prasidėjo pirmieji 

pokario studijų metai (cit. Vytautas 
Gudelis)

• 1944-1946 VU rektorius geografas 
Kazimieras Bieliukas (1901-1991)

• 1938-1939 – Prahos un-to daktaras
• 1940-1952 – Fizinės geografijos 

katedros vedėjas
• Profesorius 1940, akademikas 1946
• Geologijos ir geografijos instituto 

direktorius  1946-1963
• LGD kūrėjas 1957

Apie 1960



Jie buvo keturiese

“Mes buvom keturiese” 
(V. Gudelis, 1982-1983)

Mus supažindino ir suvedė draugai
senoji Vilniaus Alma Mater
Tas buvo jau senai
bet regis man, kaip vakar ...

Mes buvom keturiese
jaunatviškai linksmi ir žvalūs ...

Išėjom arti dirvų mokslo
kad užsidirbtume sau duoną
kas reljefą tyrė, kas žemės klodus
kas Kuršmares ir Baltijos
melsvuosius tolius ...

1948



Vytautas Gudelis
1923.07.13-2007.07.17

• 1941-1943 – geologijos ir 
archeologijos studijos 

• 1944-1947 – geografijos 
studijos

• 1947-1950 – Geologijos ir 
Fizinės geografijos katedrų vyr. 
dėstytojas

• 1951-1991 – mokslinis darbas 
LMA Geologijos ir geografijos 
in-te, Geografijos skyriuje, 1990 
– Geografijos institute

• 1969 – profesorius, 1980 – MA 
n.k., 1994 - akademikas

1970



Su Dalinkevi čium, Basalyku

19531948



Vaclovas Chomskis
1909.11.14-1976.04.22

• 1929-1938 – matematikos ir 
fizikos studijos VDU Kaune

• 1940-1976 – pedagoginis ir 
mokslinis darbas Vilniaus 
universitete

• 1944 - docentas
• 1946-1964 – Gamtos 

mokslų fakulteto dekanas
• 1966 – įkūrė GMF 

Kartografijos laboratoriją
• 1968 - profesorius



Gudelis apie Basalyk ą

• Žodis apie įžymųjį geograf ą 
(1986, LMAVB RS)

• “... Studijų kolega, bendramintis, 
bendradarbis ir bičiulis

• ... Pirmojo ryškio asmenybė, 
taurus, kilnus, aukštos 
inteligencijos žmogus, talentingas 
mokslininkas geografas, gabus ir 
geras pedagogas bei jaunųjų 
mokslininkų vadovas. Tokios 
asmenybės gimsta nedažnai, jos 
aukštai iškyla mokslo ir kultūros 
firmamente ir iš ten nepaliauja 
skleidę šviesą ir tiesą savo 
Tėvynei ir tautai ilgus amžius”. 1987



Alfonsas Basalykas
1924.03.28-1986.06.20

1966

1943-1947 – geografijos studijos
1947 – 1986 – pedagoginis ir mokslinis darbas Fizinės geografijos ir kartografijos 
katedroje
1952 – 1963 – mokslinis darbas LMA Geologijos ir geografijos institute
1968 – katedros vedėjas, profesorius



Česlovas Kudaba
1934.07.24-1993.02.19

• 1954 – geografijos studijos
• 1959-1993 – pedagoginis ir 

mokslinis darbas Fizinės 
geografijos ir kartografijos, 
Hidrologijos ir klimatologijos  
katedrose

• 1964-1968 – Gamtos mokslų 
fakulteto dekanas

• 1974 – profesorius
• Visuomenės veikėjas – Žurnalistų 

sąjungos narys (1968), Mažvydo 
knygos bičiulių, Lietuvos kultūros 
ir Atviros Lietuvos fondų vadovas, 
Aukščiausiosios tarybos narys –
Nepriklausomybės akto signataras

1959



Kudaba apie Dalinkevi čių

• Aš savo jaunyst ės, nei 
savo dalios nepeikiu
(MirG, 1978, Nr. 6)

• Minint JD 85 m. sukaktį
• “Priklausote ir tiems, kam 

rytmetis, ir kam 
vidurdienis, ir savo 
kolegoms... Pamanai, ... 
toks žmogus ... vaikšto 
šalia mūsų, kartu su 
mumis”

Č. Kudabos nuotr., 1978



Valerija Čepulyt ė
1904.02.24-1987.11.12

• 1934-1939 –
geografijos studijos 
Stepono Batoro 
universitete

• 1941-1987 – mokslinis 
darbas Geologijos ir 
geografijos (nuo 1963 
– Geologijos) institute

• 1968 – habilituota 
geol.-miner. m. daktarė



Čepulyt ė ir Dalinkevi čius
1936-01-28 laiškas



Stasys Žeiba
1916.02.03-1999.12.12

• 1936-1940 – karo 
aviacijos lakūnas

• 1944-1949 – geologijos 
studijos VU

• 1949-1993 – pedagoginis 
ir mokslinis darbas 
Gamtos mokslų fakultete

• 1963 - docentas
• 1960-1975 – Geologijos 

ir mineralogijos katedros 
vedėjas



Eduardas Červinskas
1921.08.15

• 1945-1950 – geologijos ir  
geografijos studijos VU

• Nuo 1951 – pedagoginis 
ir mokslinis darbas 
Fizinės geografijos ir 
kartografijos katedroje

• 1961 – docentas
• 1960-1972 – Hidrologijos 

ir klimatologijos katedros 
vedėjas


