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HARALD STANDL (1959–2015) 
PRO MEMORIA

2015 m. netikėtai mus paliko vokiečių geografas Haraldas Stan-
dlis. Nors jis buvo Lietuvos geografų draugijos narys, bet ne visi Lie-
tuvos geografai jį pažinojo, tačiau dalis jo darbų ir veiklos verti to, 
kad bent jau tokia proga apie jį mūsų šalyje būtų žinoma plačiau.

H. Standlis buvo tikras geografas, turėjęs gilias tiek gamtinės, 
tiek visuomeninės geografijos žinias, tačiau savo mokslinius in-
teresus nukreipęs daugiau į geografinius turizmo, miestų ir peri-
ferinių regionų vystymosi tyrimus. Daugiausia jis tyrinėjo Egipte 
(Luksore), Turkijoje (Stambule), kai kuriuose Vokietijos regio-
nuose ir miestuose1 ir (tai mums svarbiausia) Baltijos šalyse.

H. Standlis į Baltijos šalis atvyko 1993 m. rengti savo habilitacinio darbo apie Baltijos šalių 
sostinių centrų vystymąsi (Standl, 1999) – pirma į Taliną, paskui į Rygą ir Vilnių. Tai buvo vi-
siškai kitokio pobūdžio geografinis miesto, apskritai visuomeninis geografinis tyrimas, nei iki 
tol buvo vykdoma tuomet jau posovietinėje erdvėje: bene pirmą kartą Lietuvoje buvo taikomi 
vakarietiški visuomeniniai geografiniai tyrimo metodai ir požiūris. Pagrindiniai su Vilniumi 
susiję šio darbo rezultatai buvo publikuoti žurnale „Geografija“ (Standl, 2004), kiti disertaci-
jos pagrindu parengti straipsniai – mokslinėje Vokietijos, Estijos spaudoje (Standl, 1998, 1999, 
2000, 2002). Vėliau H. Standlis tęsė Lietuvos ir Baltijos šalių miestų, turizmo geografinius tyrimus 
(Standl, 2000, 2003). Didelio populiarumo sulaukė jo inicijuotas džentrifikacijos tyrimas Užupyje 
(Standl, Krupickaitė, 2004; Krupickaitė, Standl, 2004; Mickaitytė, Standl, Krupickaitė, 2009).

Tačiau svarbiausia, kad H. Standlis labai domėjosi Baltijos šalimis ir Vokietijos geografų tarpe 
žinomas kaip Baltijos šalių specialistas. Jam buvo svarbūs visi šių šalių geografų pasiekimai, esant 
poreikiui noriai su jais dalijosi savo žiniomis ir patirtimi. Viena svarbiausių jo idėjų buvo suburti 
ne tik Baltijos šalių, bet ir viso Baltijos jūros regiono mokslininkus glaudžiau bendradarbiauti. Jis 
negailėjo nei jėgų, nei laiko organizuodamas pirmąjį didelį (konferencijoje dalyvavo net 56 moks-
lininkai) šio regiono ir apskritai Baltijos šalis tiriančių geografų susitikimą – tarpdisciplininę kon-
ferenciją „Regioninio vystymosi Baltijos šalyse lyginamieji tyrimai“2, kuri vyko 2007 m. vasario 
1–3 d. Rygoje (Latvija). Deja, daugiau tokio lygio renginio suorganizuoti nebepavyko.

H. Standlis habilitacinį darbą apgynė ir vėliau profesoriumi dirbo Bambergo Otto Frie-
dricho universiteto Geografijos institute. Su šiuo institutu užsimezgė glaudūs Vilniaus uni-
versiteto ir mūsų Geografijos instituto mokslininkų ryšiai. Be to, vyko studentų mainai, du 
H. Standlio vadovaujami diplomantai parašė baigiamuosius darbus apie kai kuriuos Vilniaus 
centro vystymosi aspektus (Pappenheimer, 2009; Stadler, 2006). H. Standlis į Lietuvą ir kitas Bal-
tijos šalis yra atvežęs ne vieną mokomąją studentų ekskursiją, savo universitete skaitė specialius 
kursus, skirtus Baltijos šalims. Savo kabinete universitete jis turėjo sukaupęs didelę geografinių ir 
kitokių informacinių, mokslinių, istorinių leidinių apie Baltijos šalis kolekciją: jis įsigydavo visus 
geografiniams Baltijos šalių tyrimams galinčius praversti leidinius.

1 Visas H. Standlio mokslinių publikacijų sąrašas pateiktas https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/solrsearch/index/search/
searchtype/collection/id/16074/start/0/rows/10/author_facetfq/Harald+Standl.

2 International and Interdisciplinary Workshop: Comparing Regional Development in the Baltic States.
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Taip susiklostė, kad 1994 m., kai H. Standlis atvyko tirti Vilniaus centro, buvau ką tik grįžusi 
iš studijų Vokietijoje, o jis ieškojo žmogaus, kuris galėtų jam padėti vykdyti tyrimus, vertėjautų. 
Taigi teko nemažai su juo bendrauti visą jo disertacijos rengimo laiką, vėliau tas bendradarbiavi-
mas tęsėsi bendrais moksliniais tyrimais Užupyje ir kitur. Turbūt visi H. Standlį pažinoję kolegos 
sutiks, kad tai buvo geografas eruditas, išsamiai analizavęs įvairius visuomeninius procesus, taip 
pat labai draugiškas, atviras ir geranoriškas žmogus, kolega, paskatinęs visuomeninės geografijos 
vystymąsi Lietuvoje ir Baltijos šalių geografų bendradarbiavimą.
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