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Šiandien keliaujame į praeitį visą šimtmetį 
atgal, į 1922-uosius, kai vasario 16 d., kaip at-
svara po Vilniaus krašto okupacijos ir 1919 m.  
prarasto Vilniaus universiteto (VU), buvo įkur-
tas Lietuvos universitetas (LU) Kaune. Tą pačią 
dieną pradėjo veikti ir Matematikos-gamtos 
fakultetas, kuriame organizuotos Geologijos ir 
Mineralogijos katedros, tad reikėjo prisikviesti 
žymių mokslininkų jų vedėjų pareigoms užim-
ti. Mineralogijos katedros vadovu pakviestas 
Sankt Peterburgo kalnų institutą baigęs, Toli-
muosiuose Rytuose, Latvijoje, o karo metais –  
Sibire dirbęs inžinierius Marijonas Toma-
šauskas (1868–1926). Tačiau jis iki numaty-
to termino neatvyko, todėl katedros vedėju ir 
kristalografijos bei mineralogijos dėstytoju pa-
skirtas Mykolas Stasys Kaveckis (1889–1968). 
Netrukus buvo įsteigta ir Geologijos katedra, 
kuriai vadovauti pakviestas VU Geofizikos ka-
tedros vedėjas Juozas Vaclovas Lukoševičius 
(1863–1928). Tačiau 1923 m. liepos 12 d. paaiš-
kėjo, kad jis šių pareigų atsisako, tad nuspręsta 
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PIRMOJI GEOLOGINĖ EKSPEDICIJA LIETUVOJE IR 
JOS VADOVAS PROFESORIUS G. L. SMIT SIBINGA

Nyderlandų geologas Gerardas Leonardas Smit Sibinga (Gerard Leonard Smit Sibinga) gimė 
1895 m. spalio 30 d. Surabajoje, Nyderlandų Rytų Indijoje (Javos s., Indonezija). 1914 m. Amster-
dame jis baigė pradinę mokyklą ir gimnaziją, o po dvejų metų, atlikęs karinę tarnybą, įstojo į Ciuri-
cho universitetą, kur, vadovaujamas Geologijos instituto direktoriaus prof. dr. Hanso Šardto (Hans 
Schardt), ketverius su puse metų studijavo geologiją, mineralogiją ir paleontologiją. 1921 m. vasario 
14 d. Filosofijos fakulteto posėdyje jis su pagyrimu apgynė disertaciją „Myten‘o ir Rotenfliuks‘o kli-
penai“ (vok. Die Klippen der Mythen und Rotenfluh) ir tapo filosofijos mokslų daktaru.  

1921–1923 m. jis dirbo vyriausiuoju asistentu ir docentu Aukštosios technikos mokyklos Delf-
to geologijos laboratorijoje, kuriai vadovavo prof. dr. G. A. F. Molengrafas (Gustaaf Adolf Frederik 
Molengraaff)1, na, o 1923 m. atvyko į Lietuvos universitetą Kaune ir dirbo jame iki 1924 m. pabai-
gos. Išvykęs iš Lietuvos G. L. Smit Sibinga buvo geologijos patarėju naftos įmonėje Batavijoje (Ny-
derlandų Rytų Indija), o grįžęs į Europą – vėl dirbo Delfto geologijos laboratorijoje. 1936–1939 m. 
eidamas privatdocento pareigas Amsterdamo universitete dėstė morfologiją ir fizinę geografiją, 
1940–1946 m. skaitė tas pačias disciplinas kaip lektorius, o nuo 1946-ųjų iki mirties – kaip profe-
sorius. 1946 m. Amsterdamo universitete jam suteiktas profesoriaus vardas, 1946–1960 m. jis buvo 
Nyderlandų geologų draugijos pirmininkas. Mirė 1963 m. rugsėjo 4 d. Amsterdame.

1 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 123.

1 pav. Gerardas Leonardas Smit Sibinga. Iš A. L. Simons, 
Folia Civitatis. Amsterdamas, 1963 m. A. Grigelio asme-
ninis archyvas
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skelbti konkursą. Inžinieriui M. Tomašauskui 
kilo abejonių, ar iki rugsėjo 1 d. pavyks jį su-
organizuoti, todėl fakulteto komisija nutarė į 
šią vietą be konkurso pakviesti dr. G. L. Smit 
Sibingą (1 pav.), kurį rekomendavo Ciuricho 
aukštosios technikos mokyklos Geologijos 
instituto prof. dr. H. Šardtas2 (2 pav.). Matema-
tikos-gamtos fakulteto dekanas prof. Zigmas 
Žemaitis (1884–1969) fakulteto tarybos vardu 
G. L. Smit Sibingai pranešė, kad jis nuo akade-
minių 1923–1924 m. pradžios kviečiamas tapti 
Geologijos katedros vedėju, suteikiant ekstra-
ordinarinio profesoriaus titulą, su sąlyga, kad 
per dvejus metus išmoks lietuvių kalbą ir ja 
pradės dėstyti3. Katedros vyresniuoju asistentu 
paskirtas M. Tomašauskas, laisvai samdomu 
jaunesniuoju laborantu 1923 m. lapkričio 4 d. 
priimtas LU Matematikos-gamtos fakulteto 
fizikos-chemijos ciklo studentas Jokūbas Oš-
mianas (atleistas nuo 1924 m. sausio 12 d.), o 
patarnautoju – Stasys Jucas (1901–1963).

G. L. Smit Sibinga į Kauną atvyko 1923 m.  
rugsėjo 18 d. ir iš karto pradėjo darbą LU Geo-
logijos katedroje, o jo daiktai ir biblioteka iš 
Roterdamo aštuoniose dėžėse laivu keliavo į 
Klaipėdą. Neturėdamas kur gyventi jis apsi-

stojo „Metropolio“ viešbutyje. Jau pirmosiomis 
darbo dienomis G. L. Smit Sibinga fakulteto de-
kano paprašė 400 Lt avanso, o rektorius V. Če-
pinskis sutiko jį išmokėti4. Taip pat G. L. Smit 
Sibinga kreipėsi į LU rektorių, prašydamas jam 
Kaune skirti butą. Švietimo ministerijos Aukš-
tojo mokslo departamentas 1923 m. spalio 13 d.  
pranešė, kad jam yra sekvestruotas dviejų kam-
barių butas adresu Mickevičiaus g. 15–5. Pra-
ėjus šiek tiek laiko profesorius jau skundėsi, 
kad šiame bute negali susikaupti darbui, nes 
namo savininkė per jo nuomojamąjį kambarį 
nutiesė vandentiekį su elektriniu siurbliu, kuris 
kelia didelį triukšmą. Jam prašant Matemati-
kos-gamtos fakulteto vadovybė kreipėsi į Vi-
daus reikalų ministeriją dėl trijų kambarių buto 
su virtuve išnuomojimo5. Jis buvo paskirtas, o 
1924 m. kovo 17 d. Ministrų kabinetas nutarė 
G. L. Smit Sibingai išmokėti 350 Lt persikėli-
mo išlaidoms padengti6.

Matematikos-gamtos fakulteto nutarimu 
1923 m. prie Geologijos katedros buvo įkurtas 
dar ir Geologijos kabinetas, kurio vedėju taip pat 
tapo G. L. Smit Sibinga. Atlyginimas jam buvo 
mokamas už vadovavimą katedrai ir kabinetui 
atskirai. Jau pirmąjį 1924 m. ketvirtį minėto  

2 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 9.
3 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 7.
4 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 12.
5 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 36, 40.
6 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 38.

Geologijos institutas
Technikos aukštoji mokykla Ciuriche

REKOMENDACIJA

Pasirašantysis žino, kad Dr. G. L. Smit Sibinga iš Delft’o kandidatuoja į 
geologijos extraordinatoriaus vietą Kauno universitete. 

Man yra didžiausia garbė rekomenduoti Dr. G. L. Smit Sibingą į šią poziciją. 
Studijų metu, kurioms aš vadovavau, pretendentas įgijo daug toli siekiančių 
žinių, kurias jis kuo puikiausiai panaudojo stropiai rašydamas disertaciją 

„Myten’o ir Rotenfliuks’o klipenai“ 
(vok. . 

Kartografijos ir geologijos išmanymas, puikus temos išdėstymas – prieš tai 
išsamiai atlikto darbo rezultatas, kuris kartu su puikiu aprašomuoju tekstu 

sąlygojo išskirtinį rezultatą. Dalyvaudamas WS vykusiuose seminaristų 
pratybose (geologijos kolokviume) Dr. G. L. Smit Sibinga visus pranoko 

skaitydamas savo aiškų, išsamų ir labai įtikinamą pranešimą.

Ciurichas, 1923 m. balandžio 19 d.

Prof. Dr. H. Šardt’as (parašas)

Die Klippen der Mythen und Rotenfluh)

2 pav. Prof. H. Šardt‘o rekomen-
dacija (iš vokiečių kalbos vertė 
Almina Maliukevičienė). Lietuvos 
centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3,  
B. 669, L. 5
Fig. 2. Recommendation letter of 
Prof. H. Schardt
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kabineto knygoms ir instrumentams pirkti 
naujasis vedėjas paprašė 5 000 Lt7. Taip pat jam 
išmokėta: 85 Lt už knygų pergabenimą, 300 Lt 
Geologijos kabineto reikalams, 306 Lt už prak-
tikos darbų organizavimą, o 265 Lt išmokėti 
laborantui J. Ošmianui už įvairius atliktus dar-
bus (brėžiniai, žemėlapiai ir pan.) bei 166 Lt už 
medžiagos paruošimą būsimiems geologiniams 
tyrimams8. Taip pat pareikalavo skirti jam revol-
verį, kuris esą reikalingas vykdant geologinius 
tyrimus – dalyvaujant ekspedicijose, vaikštant 
po miškus ir laukus9. G. L. Smit Sibinga pradėjo 
rinkti geologines kolekcijas, tačiau universitete 
joms trūko patalpų. Tuomet jis kreipėsi į Kauno 
miesto muziejų ir, gavęs sutikimą, ėmėsi tvarkyti 
jame rastas geologines ir mineralogines kolek-
cijas bei vesti ten studentams praktikos darbus, 
kas jiems kėlė nemažai nepatogumų.

Geologinių tyrimų ekspedicija. LU Mate-
matikos-gamtos fakultete 1924 m. liepos 4 d. 
įvyko posėdis, kuriame dalyvavo dekanas prof. 
Z. Žemaitis, prof. P. Matulionis, prof. G. L. Smit 
Sibinga ir inž. M. Tomašauskas. Nutarta su-
rengti Lietuvoje geologinę ekspediciją. Patvir-
tintas jos tikslas – ištirti ir moksliškai pagrįsti 

mūsų krašto Žemės plutos preglacialo paviršių, 
išaiškinti negiliai esančius naudinguosius mi-
neralus, o siekiant išsiaiškinti geologinę krašto 
sandarą ir tai, kaip minėtieji mineralai susidarė, 
nustatyti, kuriose vietose reikėtų pradėti gilųjį 
gręžimą. Maršrutas numatytas toks: išvažiavus 
iš Kauno iš pradžių keliauti dešiniuoju Nemuno 
krantu iki Dubysos intako, kur ekspedicija da-
lintųsi į dvi dalis, nuolat tarpusavyje palaikant 
ryšį: viena keliautų dešiniuoju Dubysos krantu, 
o kita – kairiuoju iki Bubių (3 pav.). Toliau pla-
nuota keliauti Latvijos pasieniu į vakarus iki jū-
ros ir į rytus iki Lėvens, o iš ten – iki Panevėžio.

Dekanas Z. Žemaitis pasiūlė per spaudą 
kreiptis į visuomenę dėl visokeriopos paramos 
ekspedicijai, o P. Matulionis susirinkusiuo-
sius ganėtinai išsamiai informavo, kur ir kas 
įdomesnio Lietuvoje yra girdėta ar jau rasta10. 
Pirmajame ekspedicijos etape (1924 m.) nu-
matytas bendro apžvalginio geologinio žemėla-
pio sudarymas. Nutarta keliauti pagal sudarytą 
maršrutą, bet, siekiant sumažinti sąmatą, atsi-
sakyta giliųjų gręžinių ir dalies darbuotojų bei  
instrumentų. Darbuotojams numatyta skirti 
9 000 Lt, arkliams išlaikyti – 3 000 Lt, optikos 

7 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 27.
8 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669. L. 18, 28, 32, 35.
9 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 43.
10 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 44.

3 pav. Ekspedicija keliasi per Dubysos upę. Iš Akademikas Juozas Dalinkevičius (red. A. Grigelis). Vilnius: VU leidykla, 
2014, P. 183
Fig. 3. The expedition goes across the Dubysa River. In Akademikas Juozas Dalinkevičius (ed. A. Grigelis). Vilnius: VU 
leidykla, 2014, P. 183
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instrumentams įsigyti – 5 650 Lt, pavyzdžiams 
transportuoti – 2 000 Lt, kanceliarinėms išlai-
doms – 350 Lt, vaistams – 150 Lt, nenumaty-
toms išlaidoms – 2 650 Lt. Iš viso ekspedicijai 
prašyta 22 850 Lt ir ją dekanas patvirtino. Tačiau 
Valstybės kontrolė ją sumažino iki 16 480 Lt11  
ir 1924 m. liepos 19 d. G. L. Smit Sibinga raš-
tu kreipėsi į Ministrą Pirmininką Antaną Tu-
mėną ir išdėstė savo argumentus – nupirkus 
ekspedicijai būtinus du porinius vežimus, aš-
tuonis arklius, vieną lengvą vežimą (fajetoną) 
ir pakinktus bei du revolverius su penkiasde-
šimčia patronų nebeužtektų lėšų geologiniams 
tyrimams. Jis prašė A. Tumėną tarpininkauti 
skolinant minėtus vežimus ir kitus reikmenis 
iš kariuomenės12. Deja, kariuomenė padėti ne-
sutiko, užtat 1924 m. rugsėjo 20 d. fakultetas 
gavo raštą iš Miškų departamento, kuriame jie 
pranešė, kad geologiniams tyrimams, arkliams 
pirkti ir kitiems reikalams paskolins 5 000 ir  
2 500 Lt. Šiuos pinigus G. L. Smit Sibinga 
gavo13. Visi ekspedicijai paskirti pinigai buvo 
pervesti į Lietuvos banko Šiaulių skyrių, o 
paimti juos tyrimo reikalams galėjo tik pats  
G. L. Smit Sibinga arba, jei šis būtų išvykęs į  
ekspediciją14, jo įgaliotas asmuo.

Ekspedicijos dalyviams – G. L. Smit Sibin-
gai, M. Tomašauskui, J. Ašmenui ir studentui 
V. Pečkaičiui buvo išduoti specialūs liudijimai, 
o valstybinių įstaigų prašyta juos visokeriopai 
remti. Be to, ekspediciją kelionėje lydėjo Lie-
tuvos kariuomenės inžinerinio pulko pionie-
riai P. Zandersonas ir S. Anža, kuriems buvo 
mokami dienpinigiai – po 4 Lt per dieną15. 
Fakulteto dekanas kreipėsi į Lietuvos generali-
nio štabo viršininką ir prašė ekspedicijai skirti 
penkiasdešimt dinamitinių patronų arba pikri-
tinės rūgšties akmenims ir uoloms sprogdinti16.  
M. Tomašauskui buvo leista iš likviduojamo 
Geognozijos kabineto parinkti geologiniams 
tyrimams reikalingų įrankių ir chemikalų. 

Beje, kaip vertėja iš rusų kalbos, ekspedicijoje 
dalyvavo ir G. L. Smit Sibingos žmona.

Ekspedicija prasidėjo 1924 m. rugpjūčio 1 d.,  
o maršrutas susidėjo iš trijų etapų: 1) Kaunas–
Papilė; 2) Papilė–Latvijos siena–Šiauliai; 3) 
Šiauliai–Biržai–Panevėžys–Kaunas. Prieš leis-
damasis į pirmąją Lietuvos geologijos ekspe-
diciją, G. L. Smit Sibinga dar nuvyko į Prienus 
patikrinti Prienų žemės drebėjimo, kuris buvo ne 
kas kita, kaip didelis nuoslinkis Nemuno šlaite, 
sugriovęs valstiečio gyvenamąjį namą ir klojimą.

Pirmiausia ekspedicija upių slėnių gi-
liausiose vietose tyrė prekvartero paviršius. 
Siekiant atidengti uolienas ir surinkti kuo 
daugiau paleontologinės medžiagos panau-
doti trotilo patronai. Šiuos darbus atliko du 
kariuomenės technikai, kurie, beje, rūpinosi ir 
ekspedicijos darbuotojų saugumu (aut. pasta-
ba: toks paleontologinės medžiagos rinkimas 
nepriimtinas, nes paleontologas organines lie-
kanas renka iš kiekvieno sluoksnio atskirai, jas 
tiksliai dokumentuodamas).

Darbams ties Papile užtrukus, G. L. Smit 
Sibinga rašė fakulteto dekanui ir prašė pratęs-
ti ekspediciją iki spalio 15 d. Prašymas buvo  
patenkintas, terminas pratęstas ir kariuomenės 
kareiviams pionieriams17. 1924 m. spalio 23 d. 
G. L. Smit Sibinga dekanui pranešė, kad, atlikusi 
lauko tyrimus ir baigusi dviejų su puse mėne-
sio vasaros darbus, geologinė ekspedicija spalio  
15 d. grįžo į Kauną, kad surinkta daug moks-
linės medžiagos (16 dėžių), kurių svarbiau-
sia – geležies rūdos, uolienų su anglių buvimo 
žyme, klinčių, dolomito, gipso ir kitų uolienų 
pavyzdžiai. Buvo pasiūlyta surinktus pavyzdžius 
laikyti viename iš likviduojamo Geognozijos ka-
bineto kambarių, tačiau ir jame viskas netilpo. 

G. L. Smit Sibinga siūlė geologinius tyri-
mus tęsti ir kitą vasarą kitose Lietuvos vieto-
se, išsaugoti arklius, vežimus, įrankius ir kitą 
inventorių bei sudaryti nuolatinę Geologijos 

11 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 53.
12 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 53.
13 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 73.
14 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 45.
15 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 64.
16 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 52.
17 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 76, 81.
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komisiją, kuri prižiūrėtų mokslinius ir techni-
nius darbus: surinktos medžiagos tvarkymą, 
rastų organinių liekanų ir mineralų ištyrimą, 
išsamaus pranešimo parengimą ir geologinio 
žemėlapio sudarymą bei darbų plano kitų 
metų ekspedicijai parengimą ir pan. G. L. Smit 
Sibinga teigė, kad visose išsivysčiusiose šaly-
se tokios tarnybos veikiančios, pvz., Anglijos 
geologijos tarnyba ir kt. Lietuvoje Geologijos 
komisiją turėtų sudaryti valdžios ir Matema-
tikos-gamtos fakulteto atstovai, mokslo darbų 
vedėjas ir technikos žinovas. Inž. M. Toma-
šauskas sutiko būti technikos atstovu, o moks-
liniu vadovu – pats G. L. Smit Sibinga18. 

Bet netrukus reikšmingus ekspedicijo-
je atliktus darbus ėmė temdyti kasdienybė. 
Miškų departamentas raštu kreipėsi į Mate-
matikos-gamtos fakultetą ir paprašė grąžinti 
paskolą su pateisinamaisiais dokumentais, o 
Lietuvos kariuomenės intendantūros Prekių 
skyrius dekanato pareikalavo atsiskaityti už 
šešis komplektus taisytų gurguolės pakinktų ir 
šešis balnus, kainavusius 990 Lt19. Nemalonu-
mai užklupo ir patį G. L. Smit Sibingą, nes eks-
pedicijai užsitęsus iki spalio 15 d. jis, žinoma, šį 
pusantro mėnesio paskaitų studentams neskai-
tė. Negana to, jis ir grįžęs vengė pedagoginio 
darbo. Susirūpinęs fakulteto dekanas šiuo klau-
simu organizavo posėdį, kuriame G. L. Smit 
Sibinga įpareigotas tuojau pat pradėti skaityti 
geologijos paskaitas, o praleistą kursą įtrauk-
ti į pavasario semestrą20. Tačiau besibaigiant 
1924-iesiems, gruodžio 2 d. Matematikos-gam-
tos fakulteto tarybos posėdyje vėl kalbama 
apie tą patį – nagrinėjamos priežastys, kodėl  
G. L. Smit Sibinga nepradėjo skaityti paskai-
tų ir kodėl iki šiol nepateikė ekspedicijos atas-
kaitos. Jis teisinosi, bet nurodytos priežastys 
fakulteto tarybos netenkino, ir pagal universi-
teto statuto 14 skyrių prof. G. L. Smit Sibinga 
iš fakulteto Geologijos katedros vedėjo parei-

gų buvo atleistas21. 1924 m. gruodžio 22 d. fa-
kulteto tarybos posėdžio nutarimo protokolo  
Nr. 8 (76) išraše rašoma, kad dr. G. L. Smit Si-
binga LU Geologijos katedros profesoriumi 
nustojo būti nuo 1924 m. gruodžio 16 d., todėl 
Geologijos kabineto ir geologinės ekspedicijos 
turtą turi perduoti vyr. asistentui inž. M. To-
mašauskui, dalyvaujant priėmimo komisijai ir 
doc. M. Kaveckiui22. Tačiau fakulteto taryba 
iš J. Ošmiano sužinojo, kad G. L. Smit Sibin-
ga iš Kauno jau išvažiavęs. Jis gruodžio 21 d.  
dekanate paliko laišką, kuriame teigė, kad 
gruodžio 19 d. baigė skaityti geologijos kursą 
(aut. pastaba: šis Smit Sibingos pasiaiškinimas 
dėl paskaitų atrodo labai nerimtai, nes per ke-
letą gruodžio mėnesio dienų pradėti ir baigti 
skaityti geologijos kursą visiškai neįmanoma) 
ir išvyksta atostogų į Olandiją, po kurių grįš 
į Kauną. Raktus nuo Geologijos kabineto pa-
liekąs asistentui M. Tomašauskui. Apsvarsčius 
susidariusią padėtį nutarta G. L. Smit Sibingai 
raštu pranešti, kad jis esąs asmeniškai atsakin-
gas už Geologijos kabineto ir ekspedicijos turtą 
ir iki 1925 m. sausio 10 d. privaląs jį perduo-
ti įgaliotiems fakulteto asmenims23. 1925 m. 
sausio 1 d. dekanas Z. Žemaitis dar kartą rašė  
G. L. Smit Sibingai pranešdamas, kad ekspedi-
cijos ataskaita nebus priimta, nes jis nepateikęs 
lėšų panaudojimą pateisinančių dokumentų. 
Apie susidariusią padėtį jis raštu informavo 
ir LU rektorių – kad oficialiai nepranešęs ir 
neatsiskaitęs už ekspedicijai paskirtas lėšas  
G. L. Smit Sibinga išvyko į Olandiją ir prašė, 
kad šis universiteto iždininkui duotų nurody-
mą neišmokėti G. L. Smit Sibingai ar kokiam 
jo įgaliotam asmeniui jam skirtos algos ir šven-
tinio priedo24. Dekanas kreipėsi ir į Ministrą 
Pirmininką dėl konkurso į Geologijos katedros 
vedėjo pareigas paskelbimo laikraščiuose, uni-
versiteto rūmų skelbimų lentoje, taip pat nu-
siunčiant žinią Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir 

18 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 97.
19 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 101, 103.
20 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 104.
21 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 104, 106.
22 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 107.
23 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 107.
24 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 109. 
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Anglijos atstovybėms. Pretendentai iki 1925 m.  
sausio 12 d. turį pateikti Curriculum vitae ir 
mokslo darbų sąrašą25. Atsiliepė ir dokumentus 
konkursui pateikė 1923 m. Aukštąją technikos 
mokyklą Ciuriche baigęs dr. Valteris Vagenas 
(Walter à Wagen) iš Bazelio miesto, iš Telšių ki-
lęs ir 1899 m. Petrapilio kalnakasybos institutą 
pirmojo laipsnio diplomu baigęs inž. M. Toma-
šauskas ir 1926 m. Ciuricho universitetą baigęs 
dr. Vilis Dženis (Willy Jenny) iš Šveicarijos. 
Pretendentų tinkamumas nagrinėtas 1925 m. 
sausio 13 d. Matematikos-gamtos fakulteto Fi-
zikos-chemijos komisijos posėdyje, kuriame da-
lyvavo V. Čepinskis, P. Juodakis, K. Sleževičius,  
M. Kaveckis, K. Šliūpas, F. Butkevičius ir  
A. Purėnas. Jie konstatavo, kad dr. V. Vagenas ir  
dr. V. Dženis yra svetimšaliai, lietuvių kalbos 
nemoka ir niekada nedirbę praktinio geologi-
jos darbo, o inž. M. Tomašauskas yra žemaitis, 
moka lietuviškai, ilgą laiką dirbo geologinį darbą 
bei vadovaujamas A. Karpinskio vykdė tyrimus 
Rusijoje ir rado keletą akmens anglių telkinių. 
Todėl iš minėtų trijų kandidatų Geologijos ka-
tedros vedėjo pareigoms užimti, suteikiant do-
cento titulą, komisijos nuomone, tinka tik inž. 
M. Tomašauskas. Jis ir buvo patvirtintas26. 

1925 m. sausio 25 d. fakulteto dekanas 
vėl rašo G. L. Smit Sibingai ir pabrėžia, kad 
dalyvaujant doc. M. Kaveckiui, laborantui  
J. Ošmianui ir Valstybės kontrolės atstovui jis 
nedelsiant turįs perduoti Geologijos kabinetą 
doc. M. Tomašauskui. Kitaip, pagal atitinka-
mą aktą, jis būsiąs perimtas jam nedalyvau-
jant. Be to, pažymima, kad G. L. Smit Sibinga 
yra atsakingas už visas geologinės ekspedici-
jos sąskaitas ir užrašų originalumą, o jo rei-
kalavimas papildomai išmokėti 4 000 Lt esąs 
neaiškus ir nesuprantama – už kokį darbą yra 
reikalaujamas šis užmokestis? Jei už vadovavi-
mą ekspedicijai, tai ši suma jau esanti pridėta 
prie algos27. 

Bet G. L. Smit Sibinga į Kauną taip ir ne-
atvyko ir Geologijos kabineto turtas – inven-
torius, fotografijos, knygos ir žemėlapiai (423 
numeriai), medžiagos ir chemikalai, geolo-
ginės ekspedicijos inventorius, vaistai, vado-
vaujant turto priėmimo komisijai, perimtas 
be jo28. Be aukščiau paminėtų asmenų, į de-
kano Z. Žemaičio pirmininkaujamą komisiją 
buvo įtrauktas Valstybės kontrolės atstovas  
V. Stoškus, universiteto rektorius prof. P. Bū-
čys ir Olandijos konsulas Šimas van der Loefas 
(Schim van der Loeff). Doc. M. Tomašauskas 
kabinete rado geologinės ekspedicijos sąskai-
tas, kurių bendra suma – 21 963 Lt, be to, iš  
G. L. Smit Sibingos buvo gauta dar viena  
184 Lt sąskaita29. 1925 m. vasario 4 d. fakul-
teto posėdžio protokolo išraše kalbama, kad  
G. L. Smit Sibinga inventoriaus ir medžiagų do-
kumentų netvarkė, todėl tą padaryti dabar įpa-
reigojami doc. M. Tomašauskas ir J. Ošmianas, 
kurie pagal esamas sąskaitas turį nustatyti, kas 
buvo pirkta nuo pat Geologijos kabineto įkūri-
mo pradžios. Taip pat konstatuota, kad paliktos 
sąskaitos nepateisina visų G. L. Smit Sibingos 
gautų avansų ir trūkumas turįs būti padeng-
tas iš jo algos. Protokole pabrėžiama, kad  
G. L. Smit Sibinga turi būti įspėtas raštu, jog iki 
vasario 15 d. sugrąžintų į Olandiją išvežtą geo-
loginės ekspedicijos žurnalą, be kurio surinkti 
pavyzdžiai neturį jokios mokslinės vertės, o iki 
kovo 1 d. – ir 26 fotografijų klišės30.

Bet reikalai nesisprendė, apie ką byloja ir 
1925 m. kovo 25 d. Matematikos-gamtos fa-
kulteto tarybos posėdžio protokolo išrašas. 
Nyderlandų konsulas Lietuvoje manąs, jog 
geologinės ekspedicijos rezultatai pirmiausia 
yra dvasinė dr. G. L. Smit Sibingos, o tik tada –  
fakulteto nuosavybė. Žinoma, fakulteto vado-
vybė su tuo nesutiko, nes G. L. Smit Sibinga, 
kaip universiteto tarnautojas, gavo atlyginimą 
ne tik už vadovavimą katedrai ir Geologijos 

25 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 110.
26 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 128.
27 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 132, 136.
28 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 137.
29 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 137.
30 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 139, 148.
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kabinetui, bet ir geologinei ekspedicijai (atitin-
kamai – 1 800 ir 750 Lt per mėnesį) bei dispo-
navo ekspedicijai skirtomis valstybės lėšomis 
(beveik 17 000 Lt) ir savo žinioje turėjo visus 
ekspedicijos darbuotojus. Fakulteto vadovybė 
išsakė nuomonę, kad G. L. Smit Sibinga, nors 
ir išsivežė ekspedicijos žurnalą, rimtos ata-
skaitos užsienyje parengti negali, nes neturi 
jos metu surinktų pavyzdžių, kurie saugomi 
Geologijos kabinete Kaune. Paprašyta, kad 
Nyderlandų konsulas perduotų jam posėdžio 
protokolą ir tarpininkautų grąžinant į Lietuvą 
fotografijų klišes ir ekspedicijos žurnalą, be ku-
rių geo loginės ekspedicijos medžiaga bevertė, 
o valstybei padarytas nuostolis siekiąs beveik  
17 000 Lt31. Tačiau, nors ir buvo žadėjęs, kon-
sulas su G. L. Smit Sibinga nepasikalbėjo ir 
protokolo neperdavė – atseit neturįs įtakos 
jo sprendimams. Paminėtina, kad konsulą ir  
G. L. Smit Sibingą siejo giminystės ryšiai ir jam 
atrodė, kad visa ši istorija, – tai tik fakulteto va-
dovybės grūmojimas dėdei, ne daugiau. 

Geologijos katedrai plečiant veiklą, 1925 m.  
birželio 2 d., pritarus fakulteto komisijai ir de-
kanui prof. Z. Žemaičiui, doc. M. Tomašaus-
kas į Geologijos kabinetą laboranto pareigoms 
priėmė Juozą Dalinkevičių (1893–1980), kuris 
1919 m. buvo baigęs Peterburgo kalnų institu-
tą ir vėliau atsiskleidė kaip išskirtinio talento 
geologas. Geologijos ciklo kurso dėstymą ir 
vadovavimą Geologijos kabinetui naujasis ka-
tedros vedėjas pavedė M. S. Kaveckiui. 

Tačiau problemos su buvusiu katedros ve-
dėju G. L. Smit Sibinga nesibaigė. 1925 m. liepos  
9 d. fakulteto komisijos asmeniniams reika-
lams spręsti posėdyje, dalyvaujant dekanui  
prof. Z. Že maičiui, prof. T. Ivanauskui ir  
doc. M. Tomašauskui, be kitų klausimų, vėl 
svarstyti ir G. L. Smit Sibingos veiksmai. 1925 m.  
liepos 15 d. LU rektoriui parengtas dekano raš-
tas dėl G. L. Smit Sibingos išvežtų daiktų sugrąži-
nimo, nes kitaip tolesnis ekspedicijos medžiagos 
tvarkymas esąs neįmanomas. Rašte kalbama, 
kad G. L. Smit Sibinga iš Ministrų kabineto 

gavęs 16 480 Lt, iš kurių 1 984,81 Lt taip ir ne-
patvirtinti dokumentais, taigi turi būti grąžinti į 
valstybės iždą32. Taip pat prašoma, kad LU rek-
torius kreiptųsi į Užsienio reikalų ministeriją 
bei Nyderlandų pasiuntinybę ir perduotų jiems 
fakulteto nutarimą bei diplomatiniu keliu gintų 
Lietuvos interesus. Tačiau ir vėl nepavyko – Ny-
derlandų konsulas tarpininkauti atsisakė...

Trumpa G. L. Smit Sibingos geologinės 
ekspedicijos ataskaita. G. L. Smit Sibinga išsa-
mios geologinės ekspedicijos ataskaitos taip ir 
neparašė – nei LU Matematikos-gamtos fakul-
tetui, nei Lietuvos inžinierių konferencijai, nei 
Ministrų kabinetui, nors fakulteto dekanas ne 
kartą to prašė. 1925 m. gruodžio 8 d. jis fakul-
tetui pateikė trumpą ataskaitą, kuri panašesnė į 
Žemės plutos geologinių tyrinėjimų planą Lie-
tuvoje33. Jos prakalboje rašoma apie geologinių 
tyrinėjimų svarbą, pateikta trumpa vokiečių, 
rusų ir kt. šalių tyrėjų Lietuvoje atliktų darbų 
apžvalga. Autorius kalba, kokie maršrutai, dar-
buotojai, instrumentai reikalingi ateities tyri-
mams, pateikia tokios ekspedicijos sąmatą. 

G. L. Smit Sibinga geologiškai Lietuvą pri-
skyrė Baltijos ir Rusijos skydui. Jis dėsto, kad 
nuo seniausio paleozoiko teritorija nebuvo 
raukšlėjama, kad čia nevyko vulkaninė veik-
la, o reiškėsi vien tik egzogeniniai procesai. 
Todėl galima nuspėti srities tektoniką, Žemės 
sluoksnių sudėtį ir a priori nustatyti paprastą 
Žemės plutos struktūrą bei spėti dėl mono-
klininės, sedimentacinės klodų sistemos, kuri 
savo polinkiu į pietus vertė jūras transgresuoti 
per pamatinį archajišką iškilimą. Vulkaninės 
kilmės uolienų Lietuvoje iki šiol nerasta, todėl 
mineralų, kuriems susidaryti reikalingi vulka-
niniai ar geosinklininiai judesiai (deimantai, 
topazai, didesnė dalis rūdų, alavo ir kt.) bu-
vimas kelia abejonių. Kitos mineralų grupės, 
kurioms susidaryti minėtų sąlygų nereikia, 
buvimas galimas. 

G. L. Smit Sibinga rašo, kad mūsų krašte 
seniausi žinomi akmens klodai – vidurinio 
devono klintys, ant kurių klostosi viršutinio 

31 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 166–168.
32 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 164–165.
33 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 152–154, 193–196.
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devono smėlis. Tuose sluoksniuose gali būti 
gipso, taip pat akmens, o gal ir kalio drus-
kų. 1874 m. gręžinyje Biržų apskrityje netoli 
Rupeikių rasta gipso. Jis pabrėžė, kad vienas 
pirmųjų uždavinių – nustatyti Pietų Baltijos 
karbono jūros paplitimą į šiaurės vakarus 
(ŠV), o Maskvos zoną – į pietvakarius (PV), 
nes galimai tęsinį Lietuvoje turi Doneco vidu-
rinio karbono zona. G. L. Smit Sibinga dėsto, 
kad permo sluoksniai Lietuvoje yra Vakarų 
Europos permo sluoksnių tįsa ir guli jie ant 
silūro ir devono sluoksnių. Šiuo laikotarpiu 
jūra transgresavo, todėl Baltijos valstybėse 
susidarė cechšteino sluoksniai. Jis mąsto, kad 
permo sluoksniuose gali būti druskų, o gal ir 
vario rūdų. Triase jūra regresavo ir šio perio-
do sluoksnių Lietuvoje nerasta, o Purmalių 
gręžinyje Klaipėdos krašte rastos ne triaso, 
o greičiausiai permo periodo uolienos. Juros 
periodu jūros vandens lygis keitėsi – ji plito 
iš vakarų, sudarydama makrocefalinį hori-
zontą ir dogerio molį. Juros sluoksniai slūgso 
tiesiai ant permo, praleidžiant triaso periodo 
sluoksnius. Geriausiai jie ištirti Papilėje, gali-
mai juose yra geležies rūdos, fosfato ir anglių. 
Pramoniniai fosfato kiekiai galį būti tik netoli 
jūros kranto, kur nusėdo pažemėjus vandens 
lygiui. Minimas N. Sobolevas (Н. Н. Соболев) 
smulkiai aprašęs Papilės miestelio vidurinės 
juros geležies oolitą, kuriame rasta 35–48 % 
geležies (Fe), ne daugiau kaip 1 % fosforo pen-
toksido (P2O5) ir 11 % mangano (Mn). Bet čia 
esą reikalingi daug detalesni tyrimai. Kreidos 
periodu jūra ir sausuma keitė viena kitą – vir-
šutinėje kreidoje jūra transgresavo, o pabaigo-
je – vėl regresavo, įsivyravo sausuma. Terciaro 
periodu kreidos ir juros sluoksnius padengė 
oligoceno glaukonitinis smėlis ir molis (aut. 
pastaba: klaidingas jų amžius) su rudosiomis 
anglimis. Terciaro sluoksniuose galį pasitai-
kyti alūno žemės, minkštojo molio (formoms 
daryti), smėlio (geležies dirbtuvėms), balto 
kvarcinio smėlio (stiklui gaminti), smulkaus 
smėlio (indams glazūruoti), o gal ir gintaro. 
Diliuvio ledyno periodo sluoksniai esą įdomūs 
archeo loginiu požiūriu. Rasta durpių kurui ar 
laukams tręšti, klonių mergelio ir ežerų kreidos 
kalkėms gaminti, moderio, diatominės žemės 

dinamitui gaminti, riedulių, molio ir smėlio 
statyboms bei keliams, molio plytų gamybai. 

G. L. Smit Sibinga dėsto, kad pirmojo eks-
pedicijos etapo (Kaunas–Papilė) metu Papilės 
miestelio apylinkėse juros periodo nuosėdose 
surasti geležies rūdos–siderito klodai, taip pat 
spėjama, kad juose galimai yra akmens anglių. 
Antrojo etapo (Papilė–Latvijos siena–Šiauliai) 
metu atkarpose nuo Purvių kaimo iki Viekš-
nių miestelio fiksuotas pilkas tąsus molis, 
kuris Viekšniuose naudojamas keramikai. Re-
miantis literatūros duomenimis, ties Šiauliais 
galį būti akmens anglių, bet, norint įsitikinti, 
reikėtų išgręžti gilųjį gręžinį. Taip pat kadangi 
Latvijoje rasta rudųjų anglių, galimai jų klo-
dai slūgso ir Lietuvoje, bet, vėlgi, tai reikėtų 
patvirtinti sekliaisiais gręžiniais. Estijos ir ŠV 
Rusijos apatinio silūro sluoksniuose randami 
bitumingi akmens klodai kukersito pavadini-
mu, kuriuose didelis dujų ir naftos kiekis. Pa-
gal prof. G. R. Doeppį iš Petrapilio, juose yra 
7 % dujų, 25,8 % vandenilio, 52,8 % pelenų 
ir kokso, 14,5 % naftos. Ar jų yra Lietuvoje, 
neaišku ir tai patvirtinti galėtų tik gilusis grę-
žimas. Šventupio ir Dabikynės upių santakoje 
į žemės paviršių iškilę ir dideliame plote išpli-
tę daugiau kaip 14 m storio permo sistemos 
klintiniai (cechšteino) sluoksniai, naudojami 
kalkėms degti. Daug įdomaus atskleistų per 
visą permo storymę išgręžtas gręžinys. Ties 
Gruzdžių miesteliu ledyninės kilmės sluoks-
niuose rasta klintinių riedulių juosta, kurie 
gali būti naudojami kalkėms degti. O šulinyje 
prie Joniškio siaurojo geležinkelio stoties ras-
tas 8–10 m storio geltono gipso, tinkamo įvai-
riems dirbiniams gaminti, sluoksnis. Trečiojo 
etapo (Šiauliai–Biržai–Panevėžys–Kaunas) me -
tu Pasvalio ir Biržų rajonuose bei apylinkėse 
rasta daug į žemės paviršių iškilusių gipso ir 
dolomito klodų. Gipsą intensyviai plauna po-
žeminiai vandenys ir į paviršių jis išteka sie-
ringų šaltinių pavidalu. Ateityje čia reikėtų 
atlikti išsamius požeminio vandens tyrimus.

Visą Lietuvos teritoriją G. L. Smit Sibinga 
suskirstė į keturias geografines ir geomorfolo-
gines dalis: Žemaitijos aukštumų, Nevėžio klo-
nio, Viršutinės Lietuvos ežerų lygumos ir Pietų 
Lietuvos ledyninės kilmės kalvų. Įdomiausia, 
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anot mokslininko, Žemaitijos aukštumų sritis, 
kurioje gausu ekonomiškai naudingų mine-
ralų. Reikėtų geologiškai ištirti skersklonius, o 
ties Šiauliais ir Papile išgręžus gręžinius, suda-
ryti geologinius jų profilius. Nevėžio klonis –  
ledyninio periodo tektoninės kilmės slėnis – že-
miausia Lietuvos dalis. Būtini nuoseklūs geo-
loginiai slėnio ir jo apylinkių tyrimai ir G. L. Smit  
Sibinga siūlo sudaryti Nevėžio žemupio, Šešu-
vio slėnio intakų, Daugyvenės, Mūšos ir Švė-
tės, Juodupio ir Tatulos slėnių profilius, atlikti 
devono atodangų, kreidos ir klinčių tyrimus, 
Apaščios ir Rovėjos žemupių, Mūšos ir Lėvens 
slėnių dolomito ir gipso klodų tyrimus ir kt. 
Viršutinės Lietuvos ežerų lyguma buvo ap-
klota diliuvinio ledyno ir iki šiol mažai ištirta.  
G. L. Smit Sibinga siūlo atlikti Neries, Švento-
sios, Širvintos upių ir Nemuno klonio aukščiau 
Kauno profilių nuotrauką, pietinės lygumos 
dalies ežerų bei durpių, kreidos ir klinčių ato-
dangų tyrimus ir kt. Pietų Lietuvos ledyninės 
kilmės kalvų kraštas ištirtas tik geomorfolo-
giškai. Čia daugybė drumlynų ir morenų, lau-
ko akmenų, reliktinių ežerų, mažas sluoksnių 
atodangumas. G. L. Smit Sibinga siūlo sudaryti 
Jiesios, Šešuvės (aut. pastaba: turbūt Šešupės), 
Širvintos (aut. pastaba: turbūt Šešupės) slėnių 
profilius, kreidos, klinčių ir molio, litten, durpių 
ties Voibalu (aut. pastaba: turbūt ties Virbaliu) 
tyrimus ir pietinės Vilkaviškio pusės geležies 
klodų tyrimus, vakariniame Nemuno krante 
atidengiančios kreidos ir klinčių tyrimus.

Anot G. L. Smit Sibingos, visiems ateities 
geologiniams tyrimams reikalingas nemažas 
būrys darbuotojų. Pirmiausia – du vedėjai 
moksliniam ir techniniam darbui, taip pat 
asistentas-administratorius ir pora studentų, 
karininkas-kvartiermeisteris ir du kareiviai, 
viena ar dvi kuopos gręžinių gręžimui. Eks-
pedicijos vedėjas organizuoja visus mokslo ir 
technikos darbus, susijusius su geologiniais 
tyrimais, ir yra atsakingas už visą ekspedici-
ją. Asistentas-administratorius asistuoja ve-
dėjui mokslo ir technikos darbuose, tvarko 
ekspedicijos finansus. Du studentai yra eks-

pedicijos vedėjo ir asistento pagalbininkai, o 
karininkas atsakingas už ekspedicijos apsaugą 
netoli demarkacinės linijos ir, sutinkant admi-
nistratoriui, rūpinasi buto, maisto bei arklių 
priežiūros klausimais. Du kareiviai – vienas 
nešikas, o antras arklių prižiūrėtojas (aut. 
pastaba: 1924 m. ekspedicijoje jų darbas buvo 
sprogdinti uolienas). Giliųjų gręžinių gręžimo 
kuopą sudaro du prižiūrėtojai, du patyrę dar-
bininkai, dvylika paprastų darbininkų, vienas 
kalvis ir vienas stalius. Pateikiamas ir gręžimo 
darbų režimas. Ekspedicija keliauja aštuoniais 
gerais kariuomenės arkliais: penki tinkami 
joti, o trys (vienas atsarginis) vežimui traukti.

G. L. Smit Sibinga pateikė ir ekspedicijai 
reikalingų instrumentų sąrašą su jų kaino-
mis: optikos – 6 900 Lt; mineralų paieškai –  
1 619,50 Lt; gręžimui – 14 168 Lt; šurfavimui –  
2 288 Lt, – iš viso – 46 474,50 Lt. Numatytos 
ir keturių mėnesių (nuo birželio 1 d. iki spalio  
1 d.) ekspedicijos išlaidos: darbuotojų algoms –  
12 200 Lt; gręžimo darbininkų algoms –  
18 800 Lt; arklių išlaikymui – 4 000 Lt;  
medienai ir kt. – 3 500 Lt; paimtų pavyzdžių  
pervežimui – 2 000 Lt; kanceliarinėms išlai-
doms – 700 Lt; kelionės vaistams – 150 Lt; nenu-
matytoms išlaidoms – 3 674 Lt, iš viso 60 000 Lt.

G. L. Smit Sibinga ataskaitą užbaigia sam-
protavimu apie giliuosius gręžinius – kur ir 
kokiu tikslu juos reikėtų gręžti. Taip pat patiks-
lina, kad pilną ekspedicijos ataskaitą parengti 
galima tik ištyrus į Kauną parsivežtus uolienų 
pavyzdžius. Jis neabejoja, kad geologiniai ty-
rimai turės didelės reikšmės krašto pažinimui 
bei mokslui, ir viliasi, kad atliktas darbas yra tik 
geo loginių tyrimų Lietuvoje pradžia, kuriuos 
būtina tęsti34. G. L. Smit Sibinga dėkoja Mi-
nistrų kabinetui už jų asignavimą, o fakulteto 
dekanui prof. Z. Žemaičiui – už ekspedicijos 
organizavimą ir aprūpinimą lėšomis. 

Nors ši G. L. Smit Sibingos ataskaita gana 
paviršutiniška, o, straipsnio autorių nuomone, 
ekspedicijos metu surastos naudingosios iška-
senos ir jų tyrimai jau buvo aprašyti anksčiau 
čia dirbusių užsienio geologų, bet ir jos užteko, 

34 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 188–189.
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kad visus su ekspedicija susijusius reikalus jis 
pakreiptų savo naudai. 1926 m. Geologijos ir 
Mineralogijos-kristalografijos katedros buvo 
sujungtos į vieną, nes persišaldė ir 1926 m. sau-
sio 11 d. mirė Geologijos katedros vedėjas doc. 
M. Tomašauskas. Sujungtos katedros vedėju pa-
skirtas M. S. Kaveckis. Jis ir fakulteto vadovybė 
buvo šokiruoti, kai Ministrų kabineto kancelia-
rija 1926 m. vasario 4 d. pranešė, jog Švietimo 
ministerija leido G. L. Smit Sibingai išmokėti 
neva jam priklausantį atlyginimą už 1924 m. 
gruodžio mėnesį – 2 260 Lt, o finansų minis-
tras šią išmoką patvirtino parašu35. Negana to, 
1926 m. kovo 24 d. fakulteto tarybos posėdžio 
protokole randame įrašą, kad Užsienio reikalų 
ministerija teiraujasi fakulteto nuomonės dėl 
G. L. Smit Sibingos bylos likvidavimo kompro-
miso keliu, kurį pasiūlęs Nyderlandų konsulas. 
Tik paklausykite, koks tas kompromisas – už 
sugrąžintą ekspedicijos žurnalą ir fotoklišes 
bei trumpą ekspedicijos rezultatų santrauką, 
kurią, remdamasis Amsterdame atliktais geo-
loginės ekspedicijos medžiagos tyrimais, jis esą 
parašęs, siūloma G. L. Smit Sibingai sumokėti  
3 000 Lt. Žinoma, šį reikalavimą fakulteto tary-
ba pavadino keistu ir nepamatuotu36.

G. L. Smit Sibingos straipsnis apie Lietu-
vos geologinę ekspediciją. 1926 m. Olandijos 
geologiniame žurnale pasirodė G. L. Smit Si-
bingos straipsnis-ataskaita apie Lietuvos geo-
loginę ekspediciją. Tik jame daugiau kalbama 
apie Lietuvos geografiją, etnografiją, politiką, 
istoriją, socialinį, kultūrinį ir sanitarinį gy-
venimą, o ne apie jos metu atliktus tyrimus. 
Tiesa, jis pateikė Lietuvos preglacialo (prekvar-
tero) žemėlapį, kuriame pažymėjo ekspedicijos 
maršrutą, formacijų ribas, neogeno, paleogeno, 
kreidos, juros, permo ir devono sluoksnių pa-
plitimą, taip pat atskleidė Lietuvos teritorijos 
geologinę struktūrą. Šį straipsnį prof. J. Dalin-
kevičius sukritikavo, ypač G. L. Smit Sibingos 

išvadą apie Lietuvos teritorijos geologinę struk-
tūrą, išreikštą Žemaitijos, Jiesios ir Naugarduko 
antiklinalėmis (4 pav.). Anot profesoriaus, to-
kios antiklinalių sistemos Lietuvoje nesą, o jų 
buvimą reikėtų įrodyti remiantis faktine geo-
logine medžiaga. Neįrodžius tokių struktūrų 
buvimo didesnėje teritorijoje, negalima kalbėti 
apie lokalinį sluoksnių polinkį. J. Dalinkevičius 
nurodė ir daugiau šio straipsnio netikslumų37 –  
užsiminė, kad G. L. Smit Sibingos geologinė 
ekspedicija buvusi trumpa ir per tą laiką jis 
negalėjęs giliau pažinti mūsų krašto gyvento-
jų gyvenimo būdo ir istorijos: „Daug aprašytų 
mūsų gyvenimo reiškinių (pvz., iš rusų pavel-
dėtas biurokratizmas, formalumų mėgimas, 
menkas darbštumas, partiniai nesusipratimai 
ir t. t. <...> mūsų nekultūringumas, neturtingu-
mas, sanitarinė padėtis) dėl kurių jokiu būdu 
negalima su autoriumi sutikti“38.

Norime prof. J. Dalinkevičiaus mintis pa-
pildyti... G. L. Smit Sibinga trumpai geologi-
nei ekspedicijai išleido beveik 17 000 Lt, kas 
tarpukario Lietuvoje buvo labai dideli pinigai, 
o geologinių tyrimų rezultatai daugiau negu 
kuk lūs... Minėtame straipsnyje jis rašo, kad Lie-
tuva azijietiška valstybė prie vakarinės Rusijos 
sienos, o šalies kilmę sieja su Iranu, stebisi, kad 
iki šiol čia garbinama ugnis ir kad užsieniečiai 
Lietuvoje galį pasijusti tarsi akmens amžiuje. 
Lietuvos valdininkų (ministrų, fakulteto deka-
no ir kt.) elgseną jis prilygino senosios Rusijos 
tvarkai: atrodo, kad čia ne Lietuva, o Rusija.  
Inž. M. Tomašauską jis laikė lenku ir jo pavar-
dę rašė Thomaschewski. Aišku, jis net nesisten-
gė išmokti lietuvių kalbos, kuri esanti 20–30 
amžių senumo ir ja kalbą tik valstiečiai ir bau-
džiauninkai. O naudingiausias bendruomenės 
narys Kaune esąs izvoščikas (liet. vežikas), nes 
tik jo pagalba galima patekti į atokias mies-
to vietas, kuriose purvo iki kirkšnių, galima ir 
kaliošų netekti. Nemunas ties Kaunu esąs labai 

35 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 190.
36 Lietuvos centrinis archyvas, F. 631, Ap. 3, B. 669, L. 191.
37 G. L. Smit Sibinga. Eerste geologische expeditie door Litauen (in Dutch). 1926, Amsterdam, K. N. A. G., P. 29.
37 Grigelis, A. Prof. dr. Gerardas L. Smit Sibinga. Pirmoji geologinė ekspedicija Lietuvoje. Iš Akademikas Juozas Dalinke-
vičius. Vilnius, 2014, p. 171–197.
38 J. Dalinkevičius. Dėl p. Smit Sibingos Lietuvos geologinių tyrinėjimų 1924 m. Kosmos, 1926, nr. 7–8, p. 273–276.
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užterštas fekalijomis, nors daugelis moterų ir 
merginų kasdien jame skalbia baltinius, o dide-
lė gyventojų dalis jo vandenį naudoja gėrimui. 
Žemės reforma sugriovusi visus dvarus, nebeli-
kę stambiųjų žemvaldžių ir dabar lietuviškame 
kaime galingiausias ir turtingiausias žmogus 
esąs kunigas-klebonas. Jis nuolankius šventyk-
los tarnus valdąs kaip koks rytų despotas, ša-
lia jo nuolat sukasi gaspadinės vadovaujamos 
jaunos merginos, valstiečiai jį laiką pusdieviu 
ir aukoją jam gyvulius, žemės ūkio produktus, 
pinigus ir t. t. Derliaus šventėje žemvaldžiui ant 
galvos uždedamas vainikas iš sunokusių javų 
varpų, o po to vaišinamasi degtine, kuri tekanti 
upeliais. Kuršėnų dvare taip pat kaip Rusijoje... 
Privati nuosavybė beveik visa priklausanti ru-
sams, lenkams ar vokiečiams, o Viekšniai esąs 
purvinas, skurdus žydų miestelis. Valstiečių 
lūšnos atrodančios siaubingai – keturios sienos 
ir šiaudais užkimšti langai, varvantis stogas, o 
žmonės ir gyvuliai gyvenantys kartu ir t. t.39 
Straipsnio autoriams, gimusiems ir augusiems 
tarpukario Lietuvoje, sunku suprasti, kaip 

žmogus gali rašyti tokias nesąmones ir tikrovės 
neatitinkančius dalykus... 

Prof. G. L. Smit Sibinga iš Lietuvos univer-
siteto išvyko 1924 m. gruodžio 21 d. ir į Kau-
ną daugiau nebegrįžo. Jis buvo atleistas iš LU 
Geologijos katedros vedėjo ekstraordinarinio 
profesoriaus pareigų, nes neišdėstė viso geolo-
gijos kurso studentams ir negrąžino geologinės 
ekspedicijos žurnalo bei 26 fotografinių klišių, 
neatsiskaitė visuomenei apie ekspedicijos metu 
išleistas valstybės lėšas, atliktus tyrimus, nepa-
rašė išsamios jos ataskaitos. Prof. J. Dalinke-
vičius 1974 m. rašė: „Smit Sibinga turėjo gerą 
mokyklą Šveicarijoje, jo padaryta pradžia Kau-
ne buvo nebloga. Jis išrašė įdomias kolekcijas iš 
mineralogijos ir paleontologijos, užsakė svar-
bių pagrindinių veikalų iš geologijos srities. Tai 
jo nuopelnas.“ Tačiau nors ir atliko gerų darbų, 
Lietuvos universiteto istorijoje G. L. Smit Sibin-
ga paliko slogų prisiminimą... 

Galutinė straipsnio 
redagavimo versija autorių

39 Smit Sibinga (ten pat).

4 pav. Lietuvos preglacialinio lai-
kotarpio geologinis kontūrinis 
žemėlapis. Iš Akademikas Juozas Da-
linkevičius (red. A. Grigelis). Vilnius: 
VU leidykla, 2014, P. 197
Fig. 4. Geological contour map of 
the preglacial period of Lithuania. In 
Akademikas Juozas Dalinkevičius (ed. 
A. Grigelis). Vilnius: VU leidykla, 
2014, P. 197
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