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VILNIAUS UNIVERSITETE

PAMINĖTAS PROFESORĖS MEILUTĖS KABAILIENĖS
90-MEČIO JUBILIEJUS
2021 m. spalio 22 d., penktadienio popietę, prie Vilniaus universiteto (VU) Chemijos
ir geomokslų fakulteto (ChGF) Geologijos
muziejaus būriavosi ne lankytojai, o žmonės,
kurių likimas vienaip ar kitaip buvo susipynęs su iškilia Lietuvos asmenybe, paleobotanike prof. Meilute Kabailiene (Chomskyte)
(1931 10 16–2016 08 22). Buvę studijų draugai, bendradarbiai, mokiniai, mokslinių ekspedicijų ir tyrimų kolegos atėjo paminėti
mokslininkės jubiliejinio 90-ojo gimtadienio. Svečiai apžiūrėjo ta proga E. Rudnickaitės parengtą parodą, kurioje eksponuojami
svarbiausi Profesorės darbai: knygos „Žiedadulkių spektrų susidarymas ir paleoaugalijos
atkūrimo būdai“ (1969 m.), „Taikomosios
palinologijos pagrindai“ (1979 m.), „Lietuvos
holocenas“ (1990 m.), „Vegetacijos istorija ir
klimato pasikeitimai Lietuvoje“ (1998 m.),
„Gamtinės aplinkos raida Lietuvoje per
14 000 metų“ (2006 m.), vadovėliai: „Kristalografija“ (2003 m.) ir „Paleontologija“ (kartu su S. Radzevičiumi) (2011 m.). Taip pat

Profesorė Meilutė Kabailienė. V. Šeirienės asmeninio archyvo nuotr.
Professor Meilutė Kabailienė

Prof. Meilutė Kabailienė (kairėje) kartu su studentais švenčia Geologų dieną, 1984 m. N. Šeirio nuotr.
Prof. Meilutė Kabailienė (left) celebrates Geologists' Day with students
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Tuoj bus karštos arbatos. Prof. Meilutė Kabailienė kairėje,
1984 m. N. Šeirio nuotr.
There will be hot tea soon. Prof. Meilutė Kabailienė on
the left, 1984

Profesorė (dešinėje) su straipsnio autore. Geologų diena,
1984 m. N. Šeirio nuotr.
Professor (right) with the author of this article. Geologist's Day, 1984
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pristatomos jai vadovaujant apgintos disertacijos, o viską paįvairina nuotraukose užfiksuotos M. Kabailienės gyvenimo akimirkos.
Popietę sveikinimo žodžiu pradėjo VU
ChGF Geomokslų instituto Geologijos ir mineralogijos katedros vedėjas prof. Andrej‘us
Spiridonov‘as. Jis pasidžiaugė Profesorės
moksliniu palikimu bei iki šiol sėkmingai
triūsiančiais jos išugdytais ir į komandą suburtais mokslininkais.
M. Kabailienės kartoje daug žymių, didelius darbus nuveikusių geologų. Kai kurie jų
atėjo pasidalyti savo prisiminimais. Akad. prof.
Algimantas Grigelis, dr. Vytautas Narbutas,
prof. Algirdas Jurgis Stanaitis (nuotoliniu būdu,
E. Rudnickaitei padedant), prof. Juozas Paške
vičius, prof. Algirdas Jurgaitis ir kiti kalbėjo
apie Meilutės šilumą, nesavanaudiškumą, nepaprastą gebėjimą suburti kolektyvą bendriems
darbams, kurių rezultatai stebino ne tik Lietuvos,
bet ir pasaulio geologijos mokslo bendruomenę.
Jiems antrino buvusios Profesorės doktorantės, o šiandien garsios mokslininkės
dr. Jūratė Kasperovičienė, dr. Vaida Šeirienė,
dr. Miglė Stančikaitė, dėkingos M. Kabailienei,
kad kažkada buvo pastebėtos ir pastūmėtos
eiti mokslo keliu, kad buvo beveik motiniškai
globojamos.
Kalbėjo buvę mokslininkės bendradarbiai,
mokslinių ekspedicijų dalyviai: prof. Valentinas
Baltrūnas, dr. Nijolė Savukynienė, dr. Giedrė
Vaikutienė, prof. Algimantas Česnulevičius,
dr. Filomena Kavoliūtė, dr. Dalia Kisielienė ir
kiti. Jie pabrėžė M. Kabailienės mokslinių interesų įvairiapusiškumą, gebėjimą bendrauti
nerūšiuojant žmonių, priimti visus tarsi šeimos
narius, palaikyti, patarti ir padėti.
Gaila, kad dėl pandemijos metu taikomų
reikalavimų į renginį negalėjo atvykti jos šeimos nariai…
Žodis po žodžio, sakinys po sakinio ir nutapė popietės dalyviai Profesorės portretą – į
mus žvelgė nepaprastai graži Moteris, mylinti
Mama, atsidavusi Mokytoja, įkvepianti Kolegė, iškili Mokslininkė…

Eugenija Rudnickaitė,

Vilniaus universiteto Geologijos muziejus

