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Apie Lietuvos dvasią ir jos 
tęstinumą pasikalbėti su žinomu 
šalies aktoriumi, dainuojamosios 
poezijos kūrėju bei atlikėju 
Giedriumi Arbačiausku užsimaniau 
pamatęs jį jaunųjų bardų stovykloje 
įkvėptai bylojantį jauniems protams 
ir jaunoms širdims savuoju kailiu 
jau patikrintas tiesas, nebūtinai 
padėsiančias jaunuoliams 
tapti žymiais muzikantais, bet 
tikrai išmokysiančias gyventi 
sąmoningiau, giliau ir tikriau.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Kaip ir aš, augote sovieti-
niais laikais, kai mokyklos pro-
gramos bei vadovėliai daug ką 
nutylėdavo, juodus dalykus ne-
retai pavadindavo baltais, me-
luodavo, sistemingai „plaudavo 
smegenis“ ir panašiai. Tad noriu 
paklausti, ar tikrų mokytojų 
pats augdamas sutikote?

- Taip, turėjau tokių mokytojų. Ma-
nau, kad tikrų mokytojų visada yra 
aplink kiekvieną iš mūsų, tik štai ne 
kiekvieną atpažįstame, ne iš kiekvieno 
mokomės. Viena tokių man buvo bio-
logijos mokytoja Urbonavičienė, vėliau 
tapusi ir mano klasės auklėtoja. Jos 
dėka pažinau gamtą, išmokau ją my-
lėti. Be to, išmokau sistemingai rinkti 
informaciją, nuosekliai kuo nors do-
mėtis. Kita tokia mokytoja buvo litu-
anistė Draugelienė, padėjusi man at-
rasti poezijos pasaulį, paraginusi daly-
vauti skaitovų konkursuose. Iki ją su-
tikdamas buvau gana uždaras vaikas, 
apie savuosius sceninius gabumus ir 
apskritai apie meną nė nesusimąstan-
tis. Tėvai dirbo Trakų turistinėje bazė-
je, tad augau gana nuošalioje vietoje 
- Užutrakio dvare, žaliame ir jaukiame 
parke... Mano draugai ir šiandien juo-
kauja, kad užaugęs esu ant Tiškevi-
čiaus kapo, bet ne ant kapo, o nuosta-
bios gamtos saujoje išties esu užaugęs.

Mokytojais gyvenime būna ne 
vien žmonės. Antai mano gyvenime 
vienu svarbiausių mokytojų buvo 
gamta, tiksliau, per ją atrandamas 
santykis su subtilesniais, amžinai-
siais, galbūt net mistiniais pasau-
liais. Būtent gamta man įskiepijo ir 
patriotizmą. Lietuvą man lig šiolei 
labiausiai reiškia vaizdingi, Lietuvos 
didybę bylojantys pilkapiai, jos miš-
kai ir ežerai, sietuvose šokanti 
sidab rinė mėnulio šviesa, vėjas, 
šiaušiantis purslotas bangų keteras, 
nešienautas pievas... Tokios Tėvy-
nės tiesiog neįmanoma nemylėti.

Visa tai, ką matai, ką sugeri į sa-
ve per savo pojūčius, nuojautas, pa-
sąmonę, visa tai, ko ilgą laiką nesu-
voki, nemoki įvardyti, širdyje kau-
piasi, jungiasi į didesnius, tvirtes-
nius darinius, kol galiausiai, įgavę 
pašėlusį energetinį krūvį, jie išsi-
veržia - paverčia tave kūrėju.

- Šalia gamtos turbūt veikė 
ir istoriniai, nacionaliniai kon-
tekstai? Juolab kad augote Tra-
kuose, šalia pilies ir legendų apie 
šlovingus laikus?

- Taip, Trakų pilį nuo kryžiuočių 
gindavau kiekvieną savo vaikystės 
žiemą. Turėjau pats pasidaręs medi-

nį kardą, užšalusios pakrantės mel-
dai vaidino priešo karius, aukštes-
nieji, turintys pūkuotas galveles, su-
prantama, buvo riteriai... Iškirsdavau 
meldus švariai aplink visą pilį, nusi-
varydavau nuo kojų, permirkdavau 
prakaitu, bet augau laimingas, nes 
jau tuomet kaudavausi už Lietuvą.

Svarbiausi dalykai anais, kaip ir 
visais, laikais, suprantama, buvo su-
žinomi ne mokykloje, ir ne pamoko-
se. Menu, kai kartą, grįžęs iš 
mokyk los, tėvui pasigyriau penketu, 
gautu už puikų istorijos žinojimą 
apie „laisvanorišką Lietuvos apsis-
prendimą įsijungti į brolišką tarybi-
nių tautų būrį“, vietoje pagyrimo 
sulaukiau skaudžios, pagiežingos jo 
šypsenos. Tėvas man papasakojo 
apie tikrąją „brolystę“ ir „laisvano-
riškumą“, bet esminę pamoką gavau 
ne žodžiais - tėvo akys tąkart papa-
sakojo man nepalyginti daugiau.

- Kaip manote, ko svarbaus 
augančioms kartoms nepasako 
dabartinės mokymo programos? 
Kokių pamokų ir kokių mokyto-
jų labiausiai stokoja šių laikų 
moksleiviai?

- Nesimokiau šių dienų mokyk-
loje, tad vargiai galiu analizuoti jos 
spragas ar pranašumus, tačiau tiek 
bendraudamas su savaisiais vaikais, 
tiek su jaunaisiais bardais pastebiu, 
kad besimokydami mokykloje la-
biausiai jie stokoja jungčių tarp dės-
tomų disciplinų, tam tikro bendrojo 
vardiklio, įgytas žinias paverčiančio 
gyvenimiškąja išmintimi. Dabar ži-
nių patikra dažniausiai atliekama 
testais, kurie reikalauja ne išmany-
mo, o teisingo atsakymo, nė ne-
paieškant toms žinioms tinkamos 
vietos jauno žmogaus sąmonėje, 
idant žinojimas moksleiviui išties 
duotų šį tą naudingo.

Mano giliu įsitikinimu - nėra la-
biau ar mažiau gabių žmonių, yra 

atradę savo gabumus žmonės ir yra 
jų neatradę. Vaikams stovykloje 
nuolatos kartoju, kad be išimties 
kiekvienas žmogus turi bent vieną 
išskirtinį gabumą - geba kažką da-
ryti taip gerai, kaip niekas kitas pa-
saulyje. Mokytojų užduotis, manau, 
ir yra tapti vedliais, padedančiais 
kiekvienam augančiam žmogui tą 
išskirtinį savo gabumą atrasti.

- Tą bendrą vardiklį ir sten-
giatės suteikti jaunimui, dirbda-
mas su jais kūrybinio jaunimo 
stovyklose?

- Ne tik. Pirmiausia tokios sto-
vyklos, nuoširdus vaikų ir vadovų 
bendravimas yra svarbus kaip itin 
šiais laikais stokojama tiesioginio ko-
munikavimo praktika. Didelė ir vis 
auganti šios epochos problema - 
nykstantys bendruomeniniai ryšiai. 
Pastebite, kad vien kompiuteriais, 

telefonais ir panašiomis technologi-
jomis įpratę bendrauti žmonės jau 
nebemoka būti kartu, nesugeba skai-
tyti kits kito kūno kalbos, emocijų, 
išreiškiamų veidu, žvilgsniu, drovisi 
gyvai kalbėtis? O baisiausia, kad 
bendruomeninių santykių ateinan-
čios kartos jau net nustoja ilgėtis -  
jiems tarsi jau ir nebereikia. Kodėl 
tai baisu? Todėl, kad bendraudami 
technologijų pagalba mes dalinamės 
tik informacija, bet nesidaliname ši-
luma, bendryste visuomenėje, tau-
toje - didesnėse, nepalyginti tvares-
nėse ir tauresnėse būties formose. 
Juk ne tik bendravimas - taip pat ir 
pats buvimas drauge yra vertingas. 
Esu giliai įsitikinęs, kad vien jau pats 
buvimas šalia mokytojo ar mokinio, 
šalia draugo ar įdomios, gilios asme-

nybės daug ko išmoko, net jeigu ty-
lima. Tai ir yra tiesioginis ryšys - 
žmonių gebėjimas be tarpininkų da-
lytis jėga, šviesa ir meile. Nei feis-
buke, nei esemesais to padaryti pa-
prasčiausiai neįmanoma.

- O jums besirenkant poeti-
nius tekstus savosioms dainoms 
pasitelkiamas pedagoginis mo-
tyvas? Siekiate savo dainomis 
žmones auklėti, šviesti, skiepy-
ti juose meilę Tėvynei, taurumą, 
kviesti gilesniam, dvasinges-
niam gyvenimui?

- Nesakau, kad man nesvarbu, 
ar daina bus paveiki, ar patiks, ar 
pataikys į širdis klausytojams, bet 
kurdamas iš tikrųjų bandau įtikti 
ne tiek jiems, kiek sau. Poetinį 
tekstą dainai renkuosi tą, kuris ma-
ne labiausiai suvirpina, kuris svar-
bus, artimas man pačiam. Iš dainų 

rašymo aš negyvenu, neturiu tiks-
lo kuo daugiau jų prirašyti, todėl 
kūryboje man svarbiausias yra ti-
krumas, nuoširdumas - kai daina 
atsiranda ne dėl kaži kokių racio-
nalių priežasčių, o tik dėl to, kad 
negalėjo neatsirasti. Juk argi gali 
klajūnas tikėtis savuoju laužu su-
šildyti kitus, jeigu pats neįstengia 
prie jo sušilti? Lygiai taip ir aš - 
pirmiausiai prie tų dainų šildausi 
pats, o pasirinktieji tekstai, jų te-
matika - ne tik kitiems, bet ir man 
pačiam neretai padeda suprasti, 
kas iš tiesų man yra svarbu ir bran-
gu: Lietuvos dvasia, autentiška jos 
kultūra, pati lietuvių kalba, joje glū-
dinti jėga ir muzika, žmogus, jo vi-
dinis pasaulis... Dainoje visi šie iš-
vardyti dalykai kuo harmoningiau 

turi susijungti į nedalomą visumą. 
Tai turbūt ir yra mano, kaip kūrėjo, 
siekiamybė - kad daina virpintų, 
svaigintų, užburtų...

Jau studentas būdamas, bevie-
šėdamas Užutrakyje pas mamą, 
kartą sėdėjau naktį prie laužo Gal-
vės ežero pakrantėje, stebėjau nuo 
manęs ežeru tolstantį, turistų pilną 
garlaivį ir klausiausi iš jo denio 
sklindančios trankios muzikos bei 
puotaujančiųjų klegesių... Ūmai be-
klausydamas suvokiau, kad manasis 
dėmesys sutelktas ne ties tuo 
triukšmu, o ties rimties ir prasmės 
kupina tyla, kurioje tie garsai skam-
ba. Tą akimirką mano sąmonė labai 
aiškiai atskyrė laikiną nuo amžino - 
tas tolstantis klegantis garlaivis man 
pasirodė kaip kvailai dūzgianti, vie-
nadienė barškynė, besiirianti tuo, 
kas šventa ir amžina. Štai tada ir 
suvokiau, kad dauginti triukšmo sa-
vosiomis šnekomis, savaisiais poel-
giais ir savąja kūryba - nereikia, kad 
verčiau pabandyti tiesiog įtaikyti į 
tą jau skambančią - ne mūsų sukur-
tą ir ne mumis pasibaigsiančią - am-
žinybės melodiją.

- Ką sakote muzikuojantiems 
jaunuoliams, apsisprendusiems 
kurti ir dainuoti, šiukštu, ne gim-
tąja kalba, bet vien angliškai?

- Nepuolu jų kritikuoti ir spausti 
savųjų nuostatų atsisakyti. Manau, 
kad spaudimu dažniau pasiekiama 
radikaliai priešingų rezultatų, nei ti-
kimasi. Be to, protestas, maištas 
prieš tradiciją - natūralus visų laikų 
jaunimo bruožas. Be maišto prieš 
tradiciją nebūtų įmanomas joks pro-
gresas. Todėl sveikinu juos dėl paties 
noro maištauti, bet pasiūlau maišto 
pavyzdžiu „bitlus“, protestavusius 
kokybe, o ne poza. Padaryti geriau, 
nei buvo, - toks turėtų būti kiekvieno 
maišto tikslas. Na, o siekiant padary-
ti geriau, protingiausia rinktis tas sa-
viraiškos priemones, kurias geriau-
siai perpratęs. Kokia kalba savąsias 
mintis žmogus įstengtų išreikšti tiks-
liau, jei ne gimtąja?..

Tie jaunuoliai, kurie ne asmeni-
nės sėkmės ar populiarumo formu-
lės ieško, o išties savąja kūryba pa-
sauliui nori kažką pasakyti, manau, 
anksčiau ar vėliau supras mano žo-
džius, o kiti... Argi svarbu, kokia kal-
ba banalybės yra dainuojamos?..

- O kas svarbu? Ką savo kaip 
kūrybingų vaikų stovyklos vado-
vo ir bendravimo su jaunimu mi-
sijoje pats laikote svarbiausiu?

- Manau, svarbiausia - jaunimui 
pasakyti, kad bičiulio, bendraminčio 
ir bendražygio petys - pats brangiau-
sias turtas, kokį šiame pasaulyje te-
galime įgyti. Sakau jiems: pažvelki-
te į publiką prieš gerą koncertą ir 
darsyk pažvelkite po jo. Prieš kon-
certą pamatysite kompleksų su-
kaustytus, drovius, viens kito ven-
giančius, viens kitam svetimus žmo-
nes. Po jo - bendrų patirčių ir emo-
cijų vienijamą, už rankų darniai su-
siėmusių, viens kitam gero linkinčių 
bičiulių būrį. Savąjį gyvenimą pa-
versti ta vienijančia, stiprinančia 
muzika ir yra svarbiausioji kiekvie-
no mūsų užduotis.

Virsti muzika, kuri vienija

 � Bičiulio, bendraminčio ir bendražygio 
petys - pats brangiausias turtas, 
kokį šiame pasaulyje tegalime įgyti

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.



Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO-
NALINIO PASIPRIEŠINIMO JU-
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras, konfliktų ekspertas Aud-
rius BUTKEVIČIUS, Seimo narys, 
buvęs užsienio reikalų ministras 
Povilas GYLYS, Seimo narys Egidi-
jus VAREIKIS ir Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto pir-
mininkas Artūras PAULAUSKAS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Prieš savai-
tę, kai buvo įvykdyti teroro ak-
tai, Strasbūre vyko Europos Ta-
rybos Parlamentinė Asamblėja. 
Neprisimenu, kad Strasbūre 
patruliuotų iki dantų apsigink-
lavę kariškiai. Kas vis dėlto 
vyksta pasaulyje?

E.VAREIKIS: Sakyčiau, vyks-
ta natūralus reiškinys. Samjuelis 
Hantingtonas (Samuel Hunting-
ton), mūsų žinomas Zbignevas 
Bžezinskis (Zbigniew Brzezinski) 
kitados rašė, kad mūsų laukia ne-
malonūs dalykai, tarp jų ir pasauli-
nis chaosas, kuris natūraliai išplau-
kia iš mūsų pasaulio demokratinių 
santvarkų. Bet bėda yra kita - ne-
korektiška pranašauti krizes.

Vyriausybė nepirks strateginio 
projekto, kuris projektuoja krizę. 
Apie tai kalbėti yra nekorektiška. 
Kaip, sakykime, Z.Bžezinskis nu-
brėžia žemėlapyje nestabilumo ar-
ką, nurodydamas, kad čia bus visos 
bėdos. Už tai jis buvo labai bara-
mas, kad drįsta taip vos ne rasis-
tiškai aiškinti.

Daug kas vyksta dėl mūsų pa-
čių nenoro kalbėti, dėl mūsų pačių 
nenoro investuoti į saugumą. Pri-
siminkite, dar prieš 5 metus, kai 
aš ragindavau didinti krašto apsau-
gos biudžetą, būdavo šnekų: „Ne-
reikia kariuomenės, nebebus karo, 
ką tu čia, Vareiki, šneki?“ Tai mū-
sų pačių nusiteikimas, mūsų pačių 
nenoras žiūrėti į tokias pesimisti-
nes prognozes atvedė prie to, kad 
šiandien mes nesame pasiruošę 
rea liai situacijai. O, kaip sako karo 
teoretikai, karas dažniausiai būna 
toks, kokiam nesi pasiruošęs. 
Mums buvo labai sunku ruoštis, 
nes ir visuomenės nuomonė buvo 
priešiška, ir mes patys taip buvo-
me nusiteikę. Kai parašiau straips-
nį apie karą, pasirodė komentaras: 
„Tu apie karą kalbi, tu - kurstyto-
jas.“ Išeitų, jeigu mes nutylėsime, 
nekalbėsime, ausis suglaudę pasė-
dėsime, gal praeis. Taip mąstėme 
ne tik mes, taip mąstė Vakarų Eu-
ropa.

Prisimenu, kai prasidėjo Jung-
tinių Valstijų operacija Irake, toje 
pačioje Prancūzijoje buvo pasaky-
ta: „Netriukšmaukime, tai ne mū-
sų reikalas, tegu amerikiečiai 
tvarkosi, ten jų problemos.“ Da-
bar prancūzai sako, kad viskas at-
ėjo pas juos. Taigi į tai aš žiūriu 
kaip į geopolitinį reiškinį, kuriam 
mes nenorėjome ruoštis ir nesa-
me pasiruošę, bet dabar pasiruoš-
ti reikės.

P.GYLYS: Aš pradėsiu irgi iš 
toli, nuo S.Hantingtono, kuris pro-
gnozavo civilizacijų konfliktą. Vie-
nas iš jo knygos skyrių vadinosi 
„Vakarai prieš visus kitus“. Tai bu-
vo 1993 metai, prieš 22 metus. Aš 
galvoju, kad mes turime mąstymo 
ir veikimo problemą - mes nemo-
kame mąstyti globaliai. Po Tarybų 
Sąjungos žlugimo, manau, mes ne-

permąstėme galimybių, kaip susti-
printi tarptautines ir globalias 
struktūras ir jas labiau įtraukti į 
konfliktų sprendimą. Manau, kad 
S.Hantingtonas, fokusuodamas į 
konfliktą, per mažai kalbėjo apie 
bendradarbiavimą. Taip, kartais bū-
na konfliktų, bet reikia jų išvengti 
diegiant bendradarbiavimo reži-
mus. Tad, manau, globalinio sau-
gumo supratimo labai trūksta, ge-
riausiu atveju mes mąstome civi-
lizacijų lygiu.

Dabar vyksta du dideli konflik-
tai: tai konfliktas tarp Vakarų civi-
lizacijos ir musulmonų, pirmiau-
sia - arabų pasaulio. Beje, teroriz-
mas daugiausia ateina iš arabų, to-
dėl jis labiau paliečia prancūzus 
negu vokiečius. Vokietijoje dau-
giausia musulmonų yra turkai, o jie 
šiuo požiūriu yra mažiau radikali-
zuoti.

Šiandien vyksta ir kitas konf-
liktas - tarp Vakarų ir Rusijos civi-
lizacijos. Turime Ukrainos proble-
mą. Vadinasi, iš tikrųjų prasidėjęs 
antras šaltasis karas.

Kai kalbame apie terorizmą, 
manau, verta užduoti klausimą - 
kodėl jis toks gajus? Kodėl dabar 
Vakarams kyla tiek daug ne tik iš-
orės, bet ir vidaus problemų?

Imkime kad ir tą pačią Prancū-
ziją. Aš, pavyzdžiui, laikausi nuo-
monės, kad musulmonai, ypač ara-
bai, mano, jog su jais elgiamasi ne-
teisingai. Tai yra toks pasaulėžiū-
ros dalykas, kai Vakarų liberalai 
leidžia sau daryti tai, kas musul-
monus labai žeidžia.

Pavyzdžiui, nemanau, kad de-
mokratijos požiūris yra niekinti, 
žeminti kitas civilizacijas. Manau, 
turime gerbti kitų tautų, kitų civi-
lizacijų šventus dalykus, kurie 
jiems yra labai brangūs. Manau, 
laisvė peržengiant ribas ir įžeidi-
nėjant kitus prisidėjo prie smurto 
bangos.

Kodėl Libija tampa masinės 

emigracijos į Europą koridoriumi 
arba vartais? Todėl, kad Libija šian-
dien yra nestabili teritorija. Vyksta 
didelis konfliktas Sirijoje ir Irake. 
Matome, kad Afganistane vyksta 
situacijos performavimas - islamis-
tai juda į Vidurinę Aziją, taip pat į 
Kaukazą, šiek tiek bus paliesta ir 
Rusija, nes apie 20 mln. Rusijos 
gyventojų yra musulmonai. Taigi 
paveikslas yra sudėtingas ir aš ne-
matau tokios jėgos, kuri šiandien 
sugebėtų ne tik veikti, bet ir gal-
voti globaliu mastu.

Politinių lyderių kalbos yra tuš-
tokos. Kaip reaguoti? Atstatydinti 
Muamarą Kadafį (Muammar Gad-
dafi)? Diktatorių M.Kadafį. Bet kai 
M.Kadafis buvo, tai ir stabilumas 
buvo, jis laikė sieną. Materialiai ša-
lis buvo gana gerai aprūpinta, nes 
turėjo masę naftos dolerių, o dabar 
kas yra? Padalyta, tarpusavyje ka-
riaujanti.

Kada yra geriau? Be abejo, dik-
tatorius yra blogai. Bet ar dabar 
geriau?

A.BUTKEVIČIUS: Aš pa-
kreipsiu šitą klausimą šiek tiek ki-
taip, nes man atrodo, kad kalbėti 
apie terorizmą tik žvelgiant iš vie-
nos pusės ir iš anksto nusiteikus, 
kad tai būtinai yra blogai, yra ne 
tas būdas, kuris padėtų suprasti, 
kas vyksta, tuo labiau ne tas mąs-
tymo būdas, kuris padėtų susitvar-
kyti su situacija.

Štai nesenas vaizdelis - buvau 
Ukrainos Donbaso teritorijoje, ku-
rioje, ukrainiečių požiūriu, veikia 
teroristai. Į ligoninę atveža sužeis-
tuosius, jauna graži gydytoja sako: 
„Štai mūsų sakalėliai sugrįžo.“ Aš 
noriu, kad suprastumėte, jog yra 
grupė žmonių, kurie palaiko tero-
ristų veiklą. Tą grupę sudaro ir la-
bai turtingi asmenys, ir politikai, ir 
tarptautinius ryšius turintys žmo-
nės. Tą grupę sudaro ir gražiausios 
mylinčios moterys, kurios visada 
juos pasitinka, perriša žaizdas ir 
paguodžia... Noriu pasakyti, kad vi-
sada yra didelis laukas, kuriame tas 
teroristas jaučiasi stipriai palaiko-
mas, o tai jam yra labai reikalinga 
ir svarbu.

Noriu atkreipti visų dėmesį į 
dar vieną dalyką - Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius ne per dau-
giausiai skiria emocijų šiandieni-
niam teroristinio pavojaus klausi-
mui. Aš manau, kad jis žino seną 
kinų patarlę: laimėjai - tu karalius, 
pralaimėjai - tu plėšikas. Taigi dau-
gybė tų, kurie šiaip yra arba turėtų 
būti vadinami teroristais, tada, kai 
laimėjo, staiga tapo gerbtinais vi-
suomenės nariais. Pakalbėkime 
apie Jasirą Arafatą (Yassir Arafat), 
kuris yra klasikinis teroristo pa-
vyzdys.

P.GYLYS: Žiūrint vienomis 
akimis ar žiūrint kitomis, jis - na-
cionalinio išsivadavimo judėjimo 
lyderis.

A.BUTKEVIČIUS: Dabar pa-
sižiūrėkime akimis tų, kurie anks-
čiau jį matė kaip teroristą. Vos tik 
jis sutiko pažaisti kažkokiame epi-

zode pagal tam tikras taisykles, jis 
staiga tapo Nobelio premijos lau-
reatu. O pažiūrėkime dar kitu kam-
pu. Pažvelkime į vyrukus, kurie 
sprogdina viešbučius ir paskui tam-
pa gerbtinais Izraelio prezidentais, 
ministrais pirmininkais, gynybos 
ministrais... Man su daugeliu tų 
žmonių teko sėdėti prie vieno sta-
lo. Tie žmonės yra priimami visų 
pasaulio bendrijų, nors pagal visus 
standartus jie yra teroristai.

Prisiminkime laikus, kai tik kū-
rėsi Izraelis ir jis dar buvo britų 
protektoratas, o žydai bėgo iš 
Prancūzijos laiveliais, kaip dabar iš 
Šiaurės Afrikos pabėgėliai bėga į 
Italiją. Lygiai taip pat po karo, kai 
po visų baisumų, kuriuos sukėlė 
vokiečiai, žydai spruko į savo Pa-
žadėtąją žemę, britų kariniai laivai 
stovėjo ir šaudė į begrįžtančius žy-
dus, nes buvo įsitikinę, kad ta te-
ritorija turėjo būti kitaip valdoma 
ir kontroliuojama. Taigi viskas pri-
klauso nuo to, kaip pažiūrėsime į 
terorizmo klausimą.

O dabar pažvelkime dar kitu 
kampu. Mano senelis buvo bandi-
tas, kitaip šnekant, partizanas. Kitas 
senelis buvo banditų, kitaip šne-
kant, partizanų, rėmėjas. Tame so-
vietiniame periode jie buvo bandi-
tai, o aš buvau banditų vaikas. 1990 
metais pradėjus kurti nepriklauso-
mą mūsų valstybę visi rusiški lai-
kraščiai mirgėjo - „banditas Butke-
vičius, daktaras Mengelė Butkevi-
čius“. Visi žmonės, su kuriais mes 
dirbome, buvo vadinami banditais 
ir teroristais. Taigi jeigu mes būtu-
me pralaimėję ir jeigu valstybė ne-
būtų atkurta, tai visa ta kompanija 
žmonių, kurie prisidėjo prie valsty-
bės atkūrimo, būtų pavadinti tero-

ristais. Ir daugybė tų, kurie šiandien 
yra valdžioje, būtų vartoję mūsų at-
žvilgiu tuos pačius terminus dėl to 
nė kiek nesukdami sau galvos.

Bet mes laimėjome, mus priė-
mė tarptautinė bendruomenė ir štai 
mes - ne teroristai. Taigi jei mes 

norime suprasti apskritai terorizmą 
ir jo prigimtį, tai tas plokščias ir 
vienpusiškas mąstymas absoliučiai 
netinka. Nes labai greitai gali atsi-
tikti taip, kad žmogus, kurį vadini 
teroristu, taps tavo derybų partne-
riu ir tu turėsi su juo kalbėti kaip 
su visiškai padoriu vyru, kaip yra 
atsitikę Minsko susitarimo atveju.

Taigi norint suprasti, kas yra ir 
kas vyksta iš tikrųjų, pirmiausia 
reikia atsisakyti to plokščio mąs-
tymo. Yra trys didžiosios proble-
mos: pirma - tai strateginio mąs-
tymo stoka, nes mes mąstome la-
bai siaurame laiko periode. Kol 
mes nesuvoksime perspektyvos 
ne tik čia, po nosimi, net tų ketve-
rių metų, skirtų politikui, laikotar-
piu, bet ir nemąstysime tūkstant-
mečių perspektyvoje, tol kalbos 
apie strategiją nebus.

Antras dalykas yra dvejopi 
standartai. Kaip jau kalbėjome, 
žmonės bus vadinami teroristais 
todėl, kad jie kovoja už savo pažiū-
ras, o paskui jiems priėmus kažko-
kius standartus jie staiga taps ge-
rais veikėjais. Yra vaizdų, kaip te-
roristui M.Kadafiui Silvijus Berlus-
konis (Silvio Berlusconi) bučiuoja 
ranką už duotus pinigus. Arba tas 
pats Prancūzijos prezidentas sko-
linasi iš M.Kadafio pinigų rinkimų 
kampanijai, o paskui jį bombarduo-
ja. Kol egzistuos dvejopų standar-
tų politika ir kol nebus aiškiai nu-
statyta, nuo kokių veiksmų prasi-
deda situacija, kai nebegalima su 
tuo žmogumi turėti jokių reikalų, 
kol bus galimybė grįžti atgal ir tu-
rint pinigų išsipirkti tas teroristi-
nes nuodėmes, apie jokį situacijos 
suvaldymą kalbos nebus.

Ir trečiasis dalykas - aš jį vadi-
nu ilgalaikės atsakomybės klausi-
mu. Tol, kol politikas bus susijęs 
tik su kelerių metų laikotarpiu, už 
kurį jis atsakingas, tol kalbėti apie 
situacijos suvaldymą bus neįmano-
ma. Demokratija turi užtikrinti tam 
tikrą ilgalaikę atsakomybę.

Graikai turėjo ostrakizmo me-
chanizmus, kai žmogus buvo veja-
mas iš miesto ir jo vardas buvo pa-
smerkiamas užmarščiai, jeigu jis 
neatlikdavo tam tikros atsakomybės 
valstybei. Taigi tie, kurie sukūrė tie-
sioginę demokratiją, turėjo būdus, 
kaip valdyti instrumentus. Šiandien 
mes vėl turime tą dvejopų standar-
tų žaidimą, kai demokratija nebėra 
demokratija, ir ji negali efektyviai 
veikti kovojant su terorizmu.

G.JAKAVONIS: Kaip mūsų 
dalyvavimas pasaulio politikoje 

gali atsiliepti Lietuvai teroris-
tinių aktų kontekste?

E.VAREIKIS: Ne todėl teroris-
tai nepuola, kad mes jų čia bijome. 
Jie nepuola ten, kur žino, kad pulti 
neapsimoka, kad yra užtikrintas tam 
tikras saugumas. Visiškai būtų klai-

da, jeigu mes dabar sakytume, kad 
mums niekas neįdomu - tegul ten 
prancūzai ar amerikiečiai savo rei-
kalus sprendžia, o mes tiktai norime 
uždirbti bendrąjį vidaus produktą ir 
daugiau niekas mums neįdomu - pa-
bėgėliai mums neįdomūs, teroristai 
neįdomūs. Mes tapsime kaip tik ta 
jautria vieta, neginama vieta, kur vi-
sos problemos ir atsiras. Kuo dau-
giau čia bus NATO, kuo daugiau čia 
bus Jungtinių Amerikos Valstijų, tuo 
mažiau čia bus Rusijos, leisiu sau 
pasakyti, geopolitinio blogio.

G.JAKAVONIS: Įdomu tai, 
kad terorizmo apibrėžimo kaip 
ir nėra. Vienas yra vienos vals-
tybės, kitas - kitos.

A.PAULAUSKAS: Pats žodis 
„terorizmas“ labai aiškus. Nuo lo-
tyniško žodžio „terrere“, t.y. įbau-
ginti. Nuo pat pirmų dienų teroris-
tai to ir siekia - įbauginti žmones. 
Žudydami juos, sprogdindami pas-
tatus. Motyvai dažniausiai būna po-
litiniai, religiniai, socialiniai. O 
tikslas yra vienas. Jeigu taikysime 
apibrėžimą, kad teroristų tikslas 
yra įbauginti ir kad būtų priimti 
jiems palankūs sprendimai, tai ir 
reikėtų žiūrėti, ko jie Lietuvoje ga-
li siekti savo teroristiniais aktais. 
Mūsų žvalgyba šiuo metu teigia, 
kad Lietuvoje teroristinio akto ti-
kimybė yra labai maža. Dėl įvairių 
priežasčių.

Ar atvykus pabėgėliams ir aps-
kritai bendraudami globalėjančia-
me pasaulyje mes galime išvengti 
tų tendencijų, kokias šiandien ma-
tome Anglijoje, Prancūzijoje, Bel-
gijoje, kituose kraštuose? Manau, 
kad kartu mes tai galime padaryti, 
keisdamiesi žvalgybos informacija, 
dirbdami specialiųjų pajėgų darbą. 
Kitaip užkirsti tam kelio, mano 

nuomone, neįmanoma. O bandy-
mus prisidengus „Al Qaeda“ ar ki-
tais religiniais motyvais paaiškinti 
savo žudymą, man atrodo, protin-
gam žmogui bus labai sunku su-
vokti. Juk kokio gali siekti tikslo 
žudydamas žmones?

Manau, kad tvirtai pasakyti, jog 
pas mus neatkeliaus tas blogis, ne-
galėčiau. Bet kad mes turime ati-
džiai stebėti, keistis informacija ir 
stengtis sukurti sistemą, kuri galė-
tų užkardyti tokį veiksmą, būtina.

Sakykime, gauta informacija, 
kad per Vimbldono teniso turnyrą 
gali būti įvykdytas teroristinis ak-
tas. Sukeliama visa Londono poli-
cija. Neutralizuoti tą aktą galbūt 
nėra taip sunku. Kokia esmė? Es-
mė - gauti informaciją.

Pažiūrėkime, kaip greitai tie 
teroristiniai aktai yra atskleidžia-
mi. Ar jie būtų įvykdyti Prancūzi-
joje, ar kitose šalyse, Londone. 
Galima sakyti, per pirmąsias dvi 
savaites. Tai reiškia, kad yra in-
formacija. Sukurta gera struktūra, 
kuri leidžia iš karto identifikuoti 
tuos teroristus. Taigi Lietuva turi 
galvoti ir taikyti prevencijos prie-
mones. Bet šiandien, kaip teigia 
žvalgybininkai, didelio pavojaus 
mums nėra.

G.JAKAVONIS: Vyksta šal-
tasis karas, mes pasirinkę, į ku-
rią pusę stoti. Bet esame labai 
aktyvūs. Ar mūsų prezidentės 
pasisakymais įvairiais Rytų po-
litikos klausimais galime išpro-
vokuoti kokius nors į mus nu-
kreiptus veiksmus?

P.GYLYS: Pratęsdamas mintį, 
kada yra karas ir kada terorizmas, 
noriu pasakyti, kad sąvokos šiek 
tiek skiriasi. Nors aš beveik su vis-
kuo, ką sakė buvęs krašto apsau-
gos ministras A.Butkevičius, su-
tikčiau. Labai priklauso nuo ver-
tintojo. Daugelis nacionalinio išsi-
vadavimo judėjimų taikė teroristi-
nes formas. Paskui išsikovoja ne-
priklausomybę ir tampa valstybe.

Lietuvoje, sutinku su gerbiamu 
A.Paulausku, kol kas terorizmo pa-
vojus nėra didelis. Bet mes esame 
įsitraukę į šaltąjį karą. Kai mūsų 
prezidentė išvadina kitą valstybę 
teroristine, mano supratimu, tai 
nėra nei teisinga, nei apdairu. Va-
dinasi, mes dalyvaujame šaltajame 
kare. Vienas iš to šaltojo karo ele-
mentų gali būti kibernetinis karas. 
Kai mes įsivaizduojame, kad padi-
dinsime tankų ar šarvuočių skaičių 
ir tokiu būdu įgysime daugiau sau-
gumo, užmirštame, kad saugumas 
yra daugiadimensis.

Ar mes pasiruošę atremti kiber-
netines atakas? Ar mes atsilaikome 
informaciniame kare? Tas mūsų 
koncentravimasis pagal įprotį, turiu 
galvoje klasikinio karo pavojus, šiek 
tiek mus dezorientuoja. Tai pirma.

Antra, jeigu imigrantai judės ir 
į Šiaurės Europą, tai su tais imig-
rantais - kaip yra rašoma literatū-
roje - judės ir žmonės, turintys už-
duotį. Vadinasi, iš tikrųjų bus nu-
kentėjusiųjų, politiškai persekioja-
mų, kurie gelbėja savo gyvybę, ir 
t.t., bet bus ir tokių, kurie implan-
tuoti, t.y. paskęsta toje masėje pa-
bėgėlių, bet turi užduotis, ir nela-
bai geras. Tai turime turėti galvoje.

Ir paskutinis dalykas, kurį no-
riu pasakyti, - tai viešai pripažino 
ir dešiniojo flango vokiečių bei bri-
tų lyderiai, - kad multikultūraliz-
mas nepasiteisino.

Kokia buvo nuostata? Huma-
niška, gera. Aš pripažįstu, kad pri-
imsime žmones iš kitų civilizacijų, 
jie bus dėkingi, atitinkamai elgsis, 
laikysis tradicijų, įstatymų, kurie 
priimti toje šalyje. Bet ne taip leng-
vai tas procesas vyksta. Matau, kad 
Prancūzijoje vyksta poliarizacija. 
Imkime politinę Marinos Le Pen 
grupę ir arabų kilmės imigraciją. 
Akcentuoju - arabų. Pakartosiu, 
kad turkai, iraniečiai Vokietijoje kol 
kas tokių didelių grėsmių nekelia. 
Todėl Vokietijoje padėtis ramesnė, 
terorizmo pavojus yra mažesnis. 
Tad paveikslas labai sudėtingas ir 
jį turime matyti visą.

Sutinku su gerbiamu A.Butke-
vičiumi, kad mums stinga strate-
ginio mąstymo ir erdvėje, ir laike. 
Nes iš tikrųjų mes kapojame savo 
veikimo periodus po ketverius me-
tus ir kaip vakariečiai daug praran-
dame. Pvz., kinų vadovybė yra sta-
bili. Pažiūrėkite, ką jie daro. Jie 
keičia lyderius, bet tai daro išlaiky-
dami valdžią tos pačios partijos 
rankose.

Netgi Japonijoje, panašiai kaip 
ir Kinijoje, valdžioje ilgokai yra vie-

na partija - Liberalų demokratų par-
tija. Tai beveik visa jų epocha. Kar-
tais duoda pavaldyti kokiai nors ki-
tai jėgai, bet iš esmės yra labai sta-
bilus strateginis valdymas. Vakarie-
čiai neturi tokios tradicijos, kai vie-
na politinė valdžia iš kitos perima 
tęstinumą. Tiesa, yra šveicarai.

G.JAKAVONIS: Bet tai iš-
imtis.

P.GYLYS: Kodėl mes nenagri-
nėjame šveicariško pavyzdžio. 
Gerbiamas A.Butkevičius minėjo 
tiesioginę demokratiją. Bet jie - 
tiesioginės demokratijos elemen-
tas. Gal įtrauktų tą ilgalaikiškumą 
į valstybės valdymą svarbiais klau-
simais. Svarbiais klausimais pilie-
čiai pasisako referendumu.

E.VAREIKIS: Ne tik pasisako.
P.GYLYS: Balsuoja.
A.BUTKEVIČIUS: Tai - atsa-

komybės perkėlimas.
E.VAREIKIS: Prisiima atsa-

komybę. Pas mus piliečiai labai no-
rėtų visur pasisakyti, tik jokios at-
sakomybės nenori.

P.GYLYS: Mes žaidžiame žo-
džiais, tai jeigu pasisakė, vadinasi, 
Tauta prisiėmė atsakomybę.

E.VAREIKIS: Pas mus taip 
žmonės negalvoja.

P.GYLYS: Tai mes ir nemoko-
me jų.

G.JAKAVONIS: Grįžtame 
prie Tuniso sprogimų, prie Gre-
noblio teroro aktų... Audriau, 
ką tik buvai Čekijoje. Kaip ten 
rengiamasi netikėtumams?

A.BUTKEVIČIUS: Ten kalbė-
damasis su kolegomis, su specia-
listais susidūriau su, sakyčiau, labai 
pagrįstomis baimėmis, kurios ne-
turėtų aplenkti ir mūsų. Jie tiesiog 
užduoda sau klausimą, kodėl jie ne-
turėtų būti kitu taikiniu. Jie yra 
Centrinės Europos valstybė, kuri 
gana aktyviai dalyvauja visose 
NATO programose, Europos Sąjun-
gos veikloje. Jie turi savo poziciją 
ir suvokia, kad kitu taikiniu gali bū-
ti pasirinkta ta grandis, kuri yra vi-
siškai nepasiruošusi tokio pobūdžio 
veikimui. Jie užduoda klausimą - o 
kaip mes spręsime, jeigu įvyks ši-
tas ar šitas scenarijus?

G.JAKAVONIS: Atsiprašau, 
čia kokiu lygmeniu? Parlamento?

A.BUTKEVIČIUS: Eksperti-
niu lygmeniu. Tai žmonių, kurie 
yra sudarę Gynybos ministerijos 
Strateginių tyrimų institutą, verti-
nimų klausimas. Aš siūlyčiau maž-
daug tokius pačius klausimus už-
duoti ir mums.

Įsivaizduokime, kad atsiranda 
Lietuvoje kazokai. Beje, jie yra ne-
formali organizacija. Įsivaizduoki-
me, kad atsiranda 15 žmonių, ku-
riems tais pačiais keliais, kuriais iš 
Kaliningrado keliauja cigaretės ir 
alkoholis, pradeda keliauti prieš-
tankiniai granatsvaidžiai, sprogme-
nys, ir vienoje ar kitoje arenoje yra 
kuriamas teroristinis aktas. Mano-
te, mūsų valstybės specialiosios 
tarnybos taip lengvai susidoros su 
tuo uždaviniu? Aš kalbu net ne apie 
kokį „surasti, kas tą daro“, nes te-
rorizmas tuo ir skiriasi nuo nusi-
kalstamos veiklos, kad jis visada 
yra politinis ir teroristas skuba pri-

sipažinti, jis skuba užtraukti ant 
savęs tą antklodę, sakydamas, kad 
tai aš padariau, nes aš siekiu tokių 
ir tokių tikslų.

Pavyzdžiui, ginu stačiatikių tei-
ses, kas Lietuvoje buvo žinoma 
nuo XV šimtmečio, kai kunigaikš-
tystės valdovai teigdavo, kad čia 
yra pažeidinėjamos stačiatikių tei-
sės, rusakalbių teisės, dar kažkie-
no kito teisės. Galų gale jeigu Lie-
tuvoje atsiranda lenkiškos grupuo-
tės su Georgijaus juostelėmis, ku-
rios gali žaisti savo žaidimus... 
Mes turime labai seną patirtį, kas 
vyko ir po 1990 metų Vilniaus 
krašte. Taigi, aš noriu pasakyti, 
kad jeigu kokia nors politinė jėga 
nori panaudoti teroristinio veikimo 
instrumentą, tai tas yra labai len-
gvai padaroma. Ir toks primityvus 
požiūris į terorizmą, kad vienoje 
pusėje yra gerieji žmonės, kitoje 
pusėje yra blogieji žmonės, kaip 
tik nepadeda suvokti šito viso reiš-
kinio šaknų.

Kitas dalykas, į ką noriu at-
kreipti dėmesį, - mes visą laiką kal-
bame, lyg tai yra arabiškojo arba 
islamiškojo pasaulio problema to-
dėl, kad tai šmėžuoja mums prieš 
akis. Mes esame kaip tas anekdoto 
čiukčis, kuris ką mato, tą ir dainuo-
ja, o mes matome tai, ką mums ro-
do žiniasklaida. Visiškai užmiršta-
me, kad terorizmas kaip reiškinys 
prasidėjo, sakykim, nuo asasinų 
laikų. Jie ne tik veikė pagal tuome-
tinių arabų valdovų užsakymus, žu-
dydami Europos politinius lyde-
rius, bet ir buvo naudojami Euro-
pos politinių lyderių, kad atliktų 
kitas užduotis. Kaip žinote, angliš-
kas „asasin“ yra atėjęs iš arabiško 
„hašišin“, ir jau vien šitas žodžių 
ir terminų vartojimas rodo, kokia 
sena tai yra problema.

Bet grįžkime į šeštąjį dešimt-
metį - įvairios raudonosios revo-
liucinės brigados Italijoje, Vokieti-
joje. Dabar paaiškėja, kad už jų sto-
vėjo ne kas kitas, o mūsų brolių 
amerikiečių specialiosios tarnybos, 
ir visa tai yra viešai pripažįstama. 
Lygiai taip pat kaip už nemažai po-
litinių veiksmų stovėjo ir tebesto-
vi šiandieninės Rusijos specialio-
sios tarnybos.

Turime naują darinį, tarsi atsi-
radusį iš nieko, tai - „Islamo vals-
tybė“. Manyti, kad ši „Islamo vals-
tybė“ yra kelių susimokiusių ber-
niukų, norinčių po mirties atsidur-
ti tarp 17 nekaltų mergaičių, dari-
nys, būtų labai didelė klaida. Tai 
yra politinis instrumentas, kurį la-
bai efektyviai šiandien išnaudoja 
tiek Rusijos pajėgos, tiek tų pačių 
mūsų sąjungininkų pajėgos. Igno-
ruoti šiuos faktus reiškia niekada 
nesugebėti suvaldyti teroristinio 
pavojaus, kuris nukreiptas visų pir-
ma į civilius, kad pašantažuotų val-
džią. Taigi aš vėl kiršinu kolegas, 
kurie sėdi patogiuose krėsluose ir 
kuriems nepatogu apie tai kalbėti, 
bet kažkas turi tai pasakyti.

Parengė Jovita MILAŠIENĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Kada yra geriau? 
Be abejo, 
diktatorius yra 
blogai. Bet ar 
dabar geriau?

Povilas GYLYS
Seimo narys, buvęs užsienio reikalų ministras

 � Vėl kiršinu 
kolegas, kurie 
sėdi patogiuose 
krėsluose 
ir kuriems 
nepatogu apie 
tai kalbėti, bet 
kažkas turi 
tai pasakyti

Audrius ButkevičiuS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 

signataras, konfliktų ekspertas

 � Ar atvykus 
pabėgėliams 
galime išvengti 
tų tendencijų, 
kokias šiandien 
matome 
Anglijoje, 
Prancūzijoje, 
Belgijoje?

Artūras PauLauSkaS
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas

 � Daug kas vyksta 
dėl mūsų pačių 
nenoro investuoti 
į saugumą

Egidijus vaReikiS
Seimo narys

 � Neprisimenu, 
kad Strasbūre 
patruliuotų iki 
dantų apsigink-
lavę kariškiai. 
Kas vis dėlto 
vyksta?

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

Kas provokuoja teroro aktus prieš vakariečius? Negi musulmonai 
iš prigimties teroristai? O gal tai pasekmė to, kad vakariečiai 
ginklais, net fizine karine pagalba remia įvairias revoliucijas arabų 
pasaulyje? Ar mums neteks susidurti su terorizmu iš labai arti?

Ar Lietuvos politika gali išprovokuoti terorą?

 �BAISU. Paskutinis didžiausias teroro aktas įvykdytas birželio 
26-ąją Tunise, užsienio turistų pamėgtame Suso mieste. 
Žuvo keturios dešimtys žmonių (dauguma užsieniečių)
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Ignas Jonynas - Lietuvos istorijos disciplinos 

Artėjant Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-osioms metinėms, 
turime prisiminti iškilius asmenis, 
palikusius ryškius pėdsakus 
Lietuvos istorijos puslapiuose. 
Vienas iš jų - prof. Ignas Jonynas 
(1884-1954), paskyręs savo 
gyvenimą Lietuvos istorijos XV-
XVII a. tyrinėjimams. Ir visas savo 
sukauptas istorines žinias perteikęs 
Lietuvos universiteto (KVDU) ir 
Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto studentams, kurių 
dauguma pasirinko pedagogo 
kelią. Pasak prof. Vytauto Merkio, 
I.Jonynas savo darbais prisidėjo 
prie Lietuvos istorijos mokslo 
vystymosi ir brandos - jis prilygo 
ano meto Europos istoriografijai.

Istoriko I.Jonyno veikla glaudžiai 
susijusi su Lietuva. Gimė 1884 m. 
sausio 24 d. Alytaus rajone. Augo 
vienturtis sūnus šeimoje. Tad tėvai, 
pagal tuo metu vyravusią nuostatą, 
sūnų matė būsimu kunigu. Ignas 
mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 
Baigęs mokslus ir atsisakęs stoti į 
Seinų kunigų seminariją, neteko tė-
vų paramos. Nenusiminė. Savaran-
kiškai tvarkė savo gyvenimą. Ir štai 
1904 m., netikėtai sužinojęs apie 
duodamą stipendiją studijoms Mas-
kvoje (carinė Rusija skyrė stipendi-
ją tik Marijampolės ir Suvalkų gim-
nazistams, kurių atestate buvo lie-
tuvių k. egzamino įvertinimas), iš-
vyko į Rusiją. Įstojo į Maskvos uni-
versiteto Istorijos fakultetą.

Dar studijų metais I.Jonynas, ga-
vęs iš dr. Jono Šliūpo (JAV) lėšų, išvy-
ko į Prancūziją gilinti prancūzų kalbos 
žinių. Grenoblio universitetas I.Jony-
nui suteikė prancūzų kalbos mokyto-
jo kvalifikaciją. 1911 m. Maskvoje, iš-
laikius papildomus istorijos egzami-
nus, buvo suteikta istorijos mokytojo 
kvalifikacija. Rusijoje dirbo mokytoju. 
Dėstė prancūzų, vokiečių kalbas, is-
toriją, sociologiją. Sukūrė šeimą. Vedė 
mokytoją Eleną Ustinovą.

Atėjo lemtinga 1918 m. vasario 16-
oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 
Naujoji Lietuvos vyriausybė kvietė 
inteligentus grįžti iš užsienio į Lietu-
vą. Kvietimo sulaukė ir diplomuotas 
istorikas, pedagogas I.Jonynas. Atvyko 
į Vilnių. Gavo tarnybą Švietimo liau-
dies komisariate, Vilniaus lietuvių 
mergaičių gimnazijoje (vėliau tapo šios 
gimnazijos direktoriumi). Vilnių oku-
pavus lenkams, I.Jonynas išvyko į 
Kauną. Su žmona Elena ir trimis vai-
kais (dviem sūnumis ir dukra) gyveno 
Kaune iki pat mirties 1954 m.

I.Jonynui Kauno mieste prasidė-
jo naujas gyvenimo ir darbo etapas. 
Kaip gerą prancūzų kalbos žinovą, 
istoriką URM administracija pakvie-
tė eiti diplomato pareigų. Neatsisa-
kė. Nuo 1922 iki 1929 m. sėkmingai 
ėjo URM atsakingas pareigas: Tautų 
Sąjungos ir Lenkų departamento di-
rektoriumi iki 1924 m. O per visą 
darbo laikotarpį - Teisių-administra-
cijos, Politikos departamento direk-

toriumi. URM vyko intensyvus dar-
bas. I.Jonynas dalyvavo TS Tarybos 
posėdžiuose Šveicarijoje, 1923 m. 
buvo Lietuvos delegacijos pirminin-
kas XI tarptautinėje Raudonojo Kry-
žiaus konferencijoje. Diplomatas 
I. Jonynas vėliau rašys, kad darbas 
URM jam patiko, bet dėl dažnėjančių 
nesutarimų su ministru prof. Augus-

tinu Voldemaru teko atsisakyti šių 
pareigų. Parašęs prašymą būti atleis-
tas iš pareigų savo noru, 1929 m. 
sausio 1 d. URM paliko visam laikui.

Įgyta diplomatinė patirtis, pažin-
tys su užsienio šalių diplomatais, 
akademine visuomene buvo tikras 
lobis naujajame darbe - Lietuvos uni-
versiteto (KVDU) Humanitarinių 
mokslų fakultete, o nuo 1940 m. ir 
Vilniaus universiteto Lietuvos isto-
rijos katedroje. Čia atsiskleidė I.Jo-
nyno, kaip istoriko, erudicija, moks-
lininko veikla (studijavo senąją Lie-
tuvos istoriografiją), puikus organi-
zacinis darbas Lietuvos istorijos ka-
tedroje (užsienio profesorių istorikų 
kvietimas skaityti paskaitų), studen-
tų istorikų rengimas pedagoginei 
veiklai (studentų istorikų būrelio 
veikla) ir kt. Dėstytojas studentams 
skaitė Rusijos, Lenkijos, Prancūzi-
jos, Latvijos, Prūsijos istorijos kur-
sus bei paskaitas ir seminarus iš 
Lietuvos istorijos iki XVII a.

I.Jonynas tęsė žurnalistinį darbą, 
kurį buvo pradėjęs 1905 m. Istorine 
tema straipsnius spausdino Lietuvos 
istorijos draugijos leidinyje „Praei-
tis“. Rašė straipsnius „Lietuviškai 
enciklopedijai“, dienraščiams „Lie-

tuvos aidas“, „Tiesa“, žurnalams 
„Trimitas“, „Židinys“ ir kt. Paminė-
tini darbai: „Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis“, „Jogaila - didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius“, 
„Reikšminga sukaktis: Ukrainos su-
sijungimo su Rusija 300-osioms me-
tinėms“, „Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius“ ir kt.

1932 m. išleistas leidinys „Vytau-
to šeimyna“ sulaukė aukšto įverti-
nimo ir buvo tuo metu geriausias 
darbas tarp kitų istorikų leidinių.

Prof. I.Jonynas dalyvavo Istorikų 

draugijos veikloje. 1937 m. I Pabal-
tijo istorikų kongrese Rygoje skaitė 
pranešimą „Lietuvos gentys ligi XIV 
amžiaus“. Pranešime akcentavo, kad 
visos gentys, gyvenusios tarp Vyslos 
ir Nemuno, turėjo bendrą kilmę, ti-
kybą, panašų gyvenimo būdą.

Pasak prof. V.Merkio, LU 
(KVDU) trūko kvalifikuotų dėstyto-
jų, taip pat ir istorikų, jų beveik ne-
buvo. Lietuvos istorijos katedrai trū-
ko literatūros, knygų istorine tema, 
archyvinių dokumentų. Tad šis isto-
rikų kadrų klausimo sprendimas, 
šaltinių paieška I.Jonynui buvo dide-
lė našta ant pečių.

Kėlė klausimą: „Kas galės išug-
dyti aukšto lygio jaunąją istorikų 
kartą?“ Buvo rasta išeitis: nutarta 
kreiptis į savo buvusius Maskvos 
universiteto dėstytojus, Ukrainos 
universiteto Istorijos katedrą ir kt. 
I.Jonynas rašė laiškus profesoriams 
M.Libavskiui, A.Andrejevui, M.Gru-
ševskiui, V.Lipskiui, S.Meleščenkai 
ir kt. Kolegoms laiškuose atvirai ir 
nuoširdžiai rašė, kad LU trūksta is-
torinių knygų, ypač iš Lietuvos isto-
rijos, su dideliu vargu jų gauna iš 
Lenkijos ir Vokietijos. Istoriniai šal-
tiniai Lenkijoje sunkiai prieinami. 
Knygų reikalai Lietuvoje blogi. Iki 
karo Kaune nebuvo nė vieno gero 
knygyno. Viskas buvo sutelkta Vil-
niuje. Dabar Vilnius okupuotas lenkų 
ir bibliotekos neprieinamos. Prašė, 
ar negalėtų knygomis aprūpinti 
Ukrainos, Maskvos universitetai, bi-
bliotekos. Pareikštas nuoširdus pra-
šymas buvo išgirstas. Pagal I.Jonyno 
sudarytus knygų sąrašus buvo siun-
čiamos knygos į Kauną. Nemažai 
knygų teko pirkti. Taip po truputį 
pildėsi Lietuvos istorijos katedros 
biblioteka. Pildėsi ir I.Jonyno asme-
ninė biblioteka (1960 m. ji buvo pa-
dovanota Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių bibliotekai).

Taip rūpimą istorikų kadrų trū-
kumą išlygino kviestiniai dėstytojai 
iš užsienio. Ir čia I.Jonynui sekėsi. 
Laiške Ukrainos mokslų akademijos 
prezidentui prof. Michailui Gruševs-
kiui (1866-1934) rašo, kad LU lan-

kosi užsienio profesoriai. 1925 m. 
sulaukta 9 dėstytojų iš Suomijos 
aukštųjų mokyklų. Du semestrus 
vedė iš Vokietijos atvykę profesoriai. 
Kvietė į Kauną atvykti Ukrainos MA 
akademiką prof. M.Gruševskį. Iš-
reiškė viltį, kad jo atvykimas prisi-
dės prie Lietuvos ir Ukrainos drau-
gystės ryšių stiprinimo, nes Lietu-
voje jaučiama didelė simpatija ukrai-
niečiams. Kvietė į Kauną atvykti 
prof. M.Liubavskį iš Maskvos.

I.Jonynas palaikė glaudžius ry-
šius su Ukrainos mokslininkais. Ko-
legoms siuntė knygų. Lvovo univer-
sitetui dovanojo vadovėlių lietuvių 
kalba, dailininko A.Varno sudarytą 
albumą „Lietuvos kryžiai“ (I-II d.).

Lvovo tautiniam muziejui išsiun-
tė albumą „Lietuvių liaudies me-
nas“. 1927 m. laiške rašo: „Ar ne-
keista, kad tokia talentinga tauta, 
turinti tokią gražią praeitį, amžinai 
turėtų būti svetimųjų valdoma, 
užuot pati savo likimą lėmusi?“

I.Jonynas 1940-1954 m. dirbo 
KVDU ir VU (nuo 1944 m.) Lietuvos 
istorijos ir Visuotinės istorijos kate-
dros vedėju, skaitė Lietuvos ir SSRS 
istorijos kursus. Dirbo KU bibliote-
kos direktoriaus pavaduotoju. 1946 
m. I.Jonynui suteiktas profesoriaus 
vardas. Profesorius iki pat mirties bu-
vo aktyvus universiteto Mokslinės 
tarybos narys, pasireiškė kaip geras 
istorinių šaltinių žinovas. Jis rašė, kad 
„istorija be faktų - ne istorija, o isto-
rinė pasaka. Svarbu nustatyti faktus 
ir juos interpretuoti.“ 1954 m. pra-
džioje prof I.Jonynas spaudai rengė 
leidinį, skirtą Ukrainos istorijai, deja, 
jo išleisto ir neišvydo.

Staigi mirtis 1954 m. liepos 14 d. 
nutraukė profesoriaus gyvenimo gi-
ją. Į Petrašiūnų kapines lydėjo drau-
gai, buvę mokiniai, kolegos. Akade-
mikas prof. V.Merkys rašo, kad „vi-
sa jaunoji Lietuvos istorikų specia-
listų karta išėjo mokslą, vadovauja-
ma prof. Igno Jonyno ir jį galima 
laikyti šios mokslo šakos disciplinos 
kūrėju Lietuvoje“.

Istorikė Joana Viga ČIPLYTĖ

 � I.Jonynas savo darbais prisidėjo 
prie Lietuvos istorijos mokslo 
vystymosi ir brandos - jis prilygo 
ano meto Europos istoriografijai

kūrėjas

 �Igno Jonyno šeima. 1929 m.

 �LU doc. Ignas Jonynas
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