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Akad. Algimantas Grigelis

GEOLOGIJOS AUŠRA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
LIETUVOS UNIVERSITETO
GEOLOGIJOS IR MINERALOGIJOS KATEDRAI 100 METŲ
1918 m. iš carinės Rusijos valdymo
išsivadavusioje nepriklausomoje Lietuvoje
nebuvo nė vieno diplomuoto profesionalaus geologo
Lietuvos universitetas Kaune. 1919–1920 m.
Lenkijai atėmus Vilniaus kraštą, šalies svorio centras persikėlė į Kauną, tapusį laikinąja
Lietuvos sostine. 1920 m. sausio 27 d. čia suorganizuoti Aukštieji kursai, kurių pagrindu
1922 m. vasario 16 d. įkurtas Lietuvos univer-

Prof. Z. Žemaitis. Kaunas, 1921 m. (prieiga internete:
www.wikipedia.lt)

sitetas (LU), 1930-aisiais pervadintas Vytauto
Didžiojo (VDU) vardu1. 1922 m. kovo 24 d.
Steigiamasis Seimas paskelbė universiteto statutą, kuriame numatyti šeši fakultetai, o Matematikos ir gamtos fakultete (MGF), kuriam
1922–1940 m. vadovavo vienas pirmųjų universiteto profesorių matematikas Zigmas Žemaitis (1884–1969), – dvidešimt dvi katedros,
jų tarpe – Geologijos ir Mineralogijos.
Organizuoti jas sekėsi sunkiai, nes trūko
profesionalių geologų, mokslo darbuotojų,
todėl nebuvo galimybės rengti geologijos
specialybės studentų. Nebuvo net katedrai
vadovauti tinkamų žmonių, kuriems buvo
keliami nemaži reikalavimai: reikėjo turėti šios mokslo šakos aukštosios mokyklos
baigimo diplomą ir daktaro laipsnį, turėti
pedagoginės ar praktinės tiriamojo darbo
patirties2. Geologiją Aukštuosiuose kursuose
dėstęs autoritetingas cheminės technologijos
prof. Pranas Jodelė (1871–1955) paskirtas
Technikos fakulteto dekanu3, o nuo 1921 m.
jaunesniuoju asistentu dirbęs Mykolas Stasys
Kaveckis (1889–1969) reikalavimų vadovauti
katedrai neatitiko. Gimęs Orenburgo m., Rusijoje, išeivių iš Bugenių dvarelio (Mažeikių
apskr.) šeimoje, jis Charkovo universitete
krimto ne geologijos, o chemijos mokslus
ir tapo rūdų mineralogu, vėliau dar mokėsi
Kijevo politechnikos institute, o po Pirmojo

VDU 1940 m. pervadintas Kauno unversitetu, o 1950 m. uždarytas. Jo bazėje įkurti Kauno politechnikos ir Medicinos
institutai. 1989 m. liepos 4 d. VDU atkurtas (prieiga internete: https://www.vdu.lt/lt/lietuvos-universitetui-100).
2
Lietuvos centrinis archyvas. F. 631, ap. 3, b. 669, l. 107.
3
Prieiga internete: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/.
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Prof. P. Jodelė. „Geologijos akiračių“ archyvo nuotr.

pasaulinio karo grįžo į Lietuvą ir pradėjo
dirbti Aukštuosiuose kursuose.
Kitų kandidatų į Geologijos katedros
vedėjo pareigas nebuvo ir fakulteto dekanui tai kėlė didelį rūpestį. Nutarta skubiai,
neskelbiant konkurso vedėju pakviesti filosofijos daktarą, geologą Gerardą Leonardą
Smit Sibingą (1895–1963), kuris iš Olandijos į Kauną atvyko 1923 m. rugsėjo mėn. Laborantu priimtas chemijos kurso studentas
Jokūbas Ošmianas, o 1924-aisiais vyriausiuoju asistentu pradėjo dirbti nuo Žarėnų
kilęs Marijonas Tomašauskas (1868–1926)4,
kuris buvo baigęs Peterburgo kalnakasybos
institutą ir padirbėjęs angliakasybos inžinieriumi Tolimuosiuose Rytuose. Šie vyrai
pradėjo organizuoti Geologijos, o M. Ka
veckis, talkininkaujant Jekaterinoslavlio
aukštosios kalnų mokyklos absolventui,
jaunesniajam asistentui Zigmantui Novickiui – Mineralogijos katedras. Vėliau asistentu įsidarbino zoologijos kursą LU baigęs

4

LCVA. F. 631, ap. 3, b. 669, l. 128.
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Doc. M. S. Kaveckis. Kaunas, apie 1922 m. M. S. Kaveckio šeimos archyvo nuotr.

Prof. G. L. Smit Sibinga. Iš A. L. Simons „Folia Civitatis“,
Amsterdamas, 1963 m. A. Grigelio asmeninio archyvo nuotr.
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Doc. M. Tomašauskas. Kaunas, 1925 m. J. Paškevičiaus
asmeninio archyvo nuotr.

Prof. J. Dalinkevičius. Peterburgas, apie 1919–1920 m.
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus
(F. 131) nuotr.

Mečislovas Martinaitis bei M. Kaveckio žemietis iš Bugenių k., padėjėjas Stasys Jucas.
Gavęs dosnų finansavimą, 1924 m. vasarą
G. L. Smit Sibinga surengė pirmąją Lietuvoje
geologinę ekspediciją. Tačiau universiteto lūkesčių nepateisino ir 1924 m. gruodžio mėn.
iš užimamų pareigų buvo atleistas2. Jį 1925 m.
sausio 15 d. pakeitė M. Tomašauskas, kuriam
buvo suteiktas docento titulas.
1925 m. birželio mėn. Geologijos katedroje
dirbti pradėjo Peterburgo kalnų instituto absolventas Juozas Dalinkevičius (1893–1980).
Šis labai gabus iš Taujėnų valsčiaus Paąžuolių
kaimo kilęs geologas ir kalnų inžinierius gavo
tik vyresniojo laboranto vietą, nes neturėjo
aukštojo mokslo baigimo diplomo (nebuvo
išklausęs visuomeninių disciplinų)5. Kad įgytų
diplomą, J. Dalinkevičius nusprendė studijuoti
cheminės technologijos specialybę Technikos
fakultete, nes geologijos kurso LU dar nebuvo,

nors jau 1922 m. M. Kaveckiui buvo pavesta
sudaryti šio kurso mokslo planą. Jame numatyta net keturiolika privalomų dalykų, bet tarp
jų nebuvo svarbiausio – klasikinės geologijos,
tiesiog nebuvo kam dėstyti. Mineralogijos,
kristalografijos ir kt. paskaitas katedrų darbuotojai skaitė kitų specialybių – fizikos, chemijos,
statybos ir architektūros studentams, organizuodavo jiems ekskursijas gamtoje, aplankant
žymesnes atodangas ir pan.
1926 m. sausio 11 d. netikėtai mirė ekpedicijos metu persišaldęs Geologijos katedros
vedėjas M. Tomašauskas. Vėl fakulteto vadovybei iškilo problema ieškant, kas jį pakeistų.
Nuspręsta abi katedras sujungti į vieną – Geo
logijos ir mineralogijos, o vadovu paskirtas
doc. M. Kaveckis, suteikiant ekstraordinarinio
profesoriaus vardą.
Pirmasis dešimtmetis (1922–1930) Geo
logijos ir mineralogijos katedrai nebuvo

5

LCVA. F. 631, ap. 3, b. 921, l. 5.
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lengvas, bet nepaisant visų sudėtingų aplinkybių,
mažiau pedagoginiu darbu užimti darbuotojai
daugiau laiko galėjo skirti moksliniams geologiniams tyrimams, kurių Lietuvoje taip trūko.
Per kelerius metus šioje srityje nemažai nuveikta.
Kiekvieną sezoną buvo organizuojamos ekspedicijos ir geologiniai lauko tyrimai, renkama gręžinių ir kita medžiaga, kaupiama biblioteka.
Vytauto Didžiojo universitetas. 1930-aisiais
VDU geologijos ir mineralogijos krypties
mokslinis potencialas pradėjo sparčiai augti,
tačiau ekstraordinarinio profesoriaus vardą
turėjo tik M. Kaveckis, tapęs įtakingu visuomenės veikėju ir už darbus apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu.
1930 m. jis dalyvavo Paryžiuje vykusiame
Prancūzijos geologų sąjungos 100-mečio minėjime. M. Kaveckis apibendrino iki tol atliktus tyrimus ir Prahos Karolio (ček. Univerzita
Karlova v Praze) universitete Čekijoje 1932 m.
apgynė mokslų daktaro disertaciją. Jam suteiktas VDU ordinarinio profesoriaus vardas.
1930-aisiais studijas baigė J. Dalinkevičius,
gavo taip reikalingą cheminės technologijos
inžinieriaus diplomą ir tais pat metais paaukštintas tapo vyresniuoju asistentu. 1932 m. jis
išvyko į Vakarų Europą, kur įvairiuose mokslo
centruose konsultavosi, tobulinosi ir apdorojo
gausią devono, kreidos, neogeno sistemų uolienų medžiagą, surinktą Šventosios, Neries ir
kt. atodangose, ir 1933 m. apgynė disertaciją,
įgydamas geologijos ir mineralogijos mokslų
daktaro laipsnį. Tuo pat metu jis parašė didesnę habilitacinio darbo „Apie Lietuvos kreidos
selahijas ir Lietuvos kreidą“ dalį, kurį apgynė
VDU 1935 m. ir įgijo privatdocento mokslo
vardą bei venia legendi teises, o 1936 m. jam
suteiktas docento vardas.
1930 m. VDU MGF Geologijos ir mineralogijos katedroje jaunesniuoju, o vėliau vyriausiuoju asistentu pradėjo dirbti iš Punsko
valsčiaus Seinų vaivadijos kilęs Česlovas Pakuckas (1898–1965). Jis 1927 m. Vienoje daktaro titulu baigė geologijos ir paleontologijos
mokslus6, o 1933-iaisiais VDU apgynė habilita-

6

Česlovas Pakuckas (prieiga internete: www.wikipedia.lt).

Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2

Prof. Č. Pakuckas. Kaunas, apie 1930 m. J. Paškevičiaus
asmeninio archyvo nuotr.

cinį darbą. 1934 m. jam suteiktas privatdocento
vardas, o 1940-aisiais jis tapo pirmuoju Lietuvos geologinių tyrinėjimų tarnybos viršininku.
1926–1935 m. kai kuriuos dalykus katedroje dėstė Peterburgo universiteto MGF
Geologijos ir mineralogijos skyriaus privatdocentas Mikalojus Kvasinas-Samarinas.
Geologijos ir mineralogijos katedroje susiformavo dvi tyrimų kryptys ir 1936 m. įkurti
Mineralogijos (ir kristalografijos), kuriam vadovavo M. Kaveckis, bei Geologijos (ir paleontologijos), kuriam vadovavo J. Dalinkevičius,
kabinetai. Prireikė dešimties metų, kol buvo
parengtas aukštos kvalifikacijos mokslininkas
J. Dalinkevičius, užsiimantis fundamentiniais
moksliniais tyrimais ir galintis dėstyti klasikinę geologiją. 1937-aisiais pagaliau buvo galima
priimti studentus ir pirmieji geologiją pasirinko Janina Rimšaitė, Birutė Tijūnaitytė, Salomėja Bucevičiūtė, Juozas Rugienius, J. Šernas,
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J. Dobrovolskis ir A. Stonys. 1942-aisiais jie
sėkmingai baigė studijas, o pirmasis geologijos
specialybės diplomas išduotas J. Dobrovolskiui. Tačiau Antrojo pasaulinio karo audros
sujaukė pirmųjų profesionalių geologų planus
ir išblaškė po visą pasaulį, pvz., J. Rimšaitė dirbo Kanados, o B. Tijūnaitytė-Saldukienė – JAV
geologijos tarnyboje, dalis liko Lietuvoje.
Taigi, po 1930-ųjų susiformavo stiprus
mokslo elitas, galintis daryti įtaką krašto mokslo
ir ūkio raidai. Sparčiai augo gamtos ir matematikos mokslų potencialas, kilo naujų idėjų ir sumanymų. Prie to reikšmingai prisidėjo 1935 m.
įkurta Gamtininkų draugija, kurios įstatus
pasirašė žinomi mokslo veikėjai: Antanas Purėnas, Ignas Končius, Petras Juodakis, Jonas
Dagys, Antanas Minkevičius, Alfonsas Zubrys,
P. Jodelė, Povilas Brazdžiūnas, J. Dalinkevičius,
Kazys Daukšas, Vladas Lašas, Z. Žemaitis. Taip
pat pradėti leisti žurnalai „Gamta“, „Kosmos“,
„Technika ir ūkis“, „Naujoji Romuva“ ir VDU
Matematikos ir gamtos fakulteto darbai.
Jaunai valstybei labai aktualūs buvo geriamojo ir mineralinio vandens bei žaliavų,
reikalingų cemento, plytų ir stiklo gamybai,
tyrimai. Sustiprėjus universiteto mineralogijos, geologijos, cheminės technologijos sričių
mokslinei veiklai, nuo ketvirtojo dešimtmečio
vidurio ėmė rastis sąlygos steigti kompetentingą žaliavų geologinių paieškų ir žvalgymo
instituciją. Jos pradininke tam tikra prasme
galima laikyti 1936 m. įkurto Lietuvos energijos ūkiui ir žemės turtams tirti komiteto
(toliau – Energijos komitetas) Žemės turtų
komisiją, į kurią prof. P. Jodelė subūrė VDU
profesorius. Iki pat 1940-ųjų jie tyrė įvairias
Lietuvos naudingąsias iškasenas, požeminį
gėlą ir mineralinį vandenį, rengė mokslo darbus, leido universiteto ir Energijos komiteto
darbus, rašė straipsnius visuomenei.
1937 m. gegužės 12 d. sukviestas pasitarimas dėl Lietuvos geologinių tyrinėjimų veiklos koordinavimo. Jo protokole rašoma:
„Lietuvos geologinių tyrinėjimų reikalu
pasitarimo protokolas, 1937. V. 12. Dalyva-
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vo Z. Žemaitis, P. Jodelė, J. Dalinkevičius,
M. Kaveckis, Č. Pakuckas. Aptartas darbo pasidalijimas tarp įstaigų, vykdančių Lietuvos
geologinius tyrinėjimus. Nustatyta: „Žemės
turtams tirti komisija […] savo tyrinėjimų
srityje apsiriboja tik grynai praktiškais klausimais. […] Visas mokslinis mūsų krašto geo
loginis tyrinėjimas ir kartu preliminarinis
ieškojimas medžiagos praktiškiems tikslams
palieka Universiteto žinioje, vykdant Geologijos kabinetui“. Narių parašai.“7
Šiame pasitarime pirmą kartą Lietuvoje
parengta bendra mokslo ir praktikos vystymo koncepcija. Netrukus po jo prof. P. Jodelė lankėsi Menčių permo klinčių karjere, kur
J. Dalinkevičius su asistentais jau vykdė ža
liavos cemento gamybai paieškos ir žvalgymo
darbus. Jų rezultatai patvirtino, kad čia esami klinčių ištekliai yra pakankami cemento
gamybai, ir pradėta projektuoti gamykla. Bet
šiuos planus nutraukė prasidėjęs karas, o cemento gamykla Naujojoje Akmenėje pastatyta
jau sovietmečiu. 2013 m. birželio 12 d. minint
Karpėnų klinčių telkinio atradėjo geologo
prof. J. Dalinkevičiaus 120-ies metų jubiliejų
prie AB „Kalcitas“ Naujojoje Akmenėje jam
atidengtas paminklinis akmuo (skulptorius
Antanas Adomaitis).
Geologijos ir mineralogijos katedros darbuotojai aktyviai užsiėmė Lietuvos geologijos
tyrimais. Ypač pasižymėjo Geologijos kabineto
vadovas J. Dalinkevičius, paskelbęs daug darbų,
skirtų atskiroms geologinėms sistemoms (perio
dams). 1936 m. jis paskelbė pirmąjį spalvotą
1:3 000 000 mastelio Pabaltijo valstybių geologinį žemėlapį. Mineralogijos kabineto vadovas
M. Kaveckis labiau gilinosi į Lietuvos hidrogeo
logiją ir naudingąsias iškasenas, domėjosi meteoritais. Didžioji dalis Č. Pakucko darbų skirti
juros ir kvartero tyrimams. Be to, jis aktyviai
užsiėmė visuomenės švietimu – parašė vadovėlį, paskelbė daug mokslo populiarinimo straipsnių. Šie mokslo vyrai įsitraukė ir į tarptautinius
projektus: 1937 m. dalyvavo sudarant Europos
kvartero geologinį žemėlapų ir kartografavo

LCVA. F. 631, ap. 1, b. 163, l. 77.
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Lietuvos regionų glacigeninį reljefą bei parengė
suvestinį 1:1 500 000 mastelio „Lietuvos morfologinį žemėlapį“. Tais pat metais J. Dalinkevičius atstovavo Lietuvai XVII tarptautiniame
geologų kongrese Maskvoje. Dešimties metų
tyrimų rezultatus J. Dalinkevičius apibendrino straipsnyje „Lietuvos mineralinės žaliavos“
(1939 m.), kurį papildė geologinių žemėlapių
ir profilių priedais. Vėliau šis darbas pasirodė
ir atskira knygele – „Lietuvos mineraliniai turtai: V. D. U. Geologijos kabineto daviniais“, kurioje jis apibūdino per dvidešimt mūsų krašto
gelmėse slypinčių mineralinių žaliavų. Šiame
leidinyje pirmą kartą skelbiami nauji originalūs geologiniai kartografiniai dokumentai,
pagrindžiantys Lietuvos gelmių sandaros dėsningumus. Tai 1:1 500 000 mastelio „Lietuvos
pagrindinių sluoksnių geologinis žemėlapis“
(1938 m.), „Lietuvos tektoninis žemėlapis: horizontalinis pjūvis Baltijos jūros aukštumoje“
(M 20:60 km), 1:1 500 000 mastelio „Lietuvos morfologinis žemėlapis“ (M 10:70 km)
(1937 m.), 1:800 000 mastelio „Geologiniai profiliai: Gardinas–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis“,
„Heilsberg–Druskininkai–Mensk (Minskas)“

(M 10:50 km) ir „Rossitten (Rasytė)–Tilsit
(Tilžė)–Kaunas–Vilnius–Mensk (Minskas)“
(M 10:50 km).
Negandų ir permainų metas. Taikų darbą
sugriovė 1939 m. Sovietų Sąjungos Lietuvai primestos sovietinės armijos karinės bazės ir prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. 1939–1940 m.
apgaule ir šiurkščia jėga buvo pakeista politinė
santvarka ir Lietuvoje prasidėjo sovietų okupacija, turėjusi esminį poveikį visai visuomenei
ir šalies ūkiui. Atgavus Vilnių, Stepono Batoro
universitetas su jame veikusiais fakultetais ir
katedromis, tarp jų ir Geologijos, Geofizikos
ir Geografijos, išsikėlė į Torunę Lenkijoje. O į
Vilnių iš Kauno persikėlė visas MGF, kartu ir
Geologijos ir mineralogijos katedra. Kaune
1940 m. įkurta Inžinerinės geologijos katedra,
kurios vedėju tapo doc. J. Dalinkevičius, įgydamas profesoriaus titulą.
Šiuo išskirtiniu krašto gyvenimo laikotarpiu įvyko dar du įvykiai, kuriuos pavadinčiau
mokslo visuomenės „tektoniniais lūžiais“:
1940 m. spalio mėn. įkurta Lietuvos geologinių tyrinėjimų tarnyba, o 1941-ųjų sausį –
Lietuvos mokslų akademija.
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