
– Vasara daugeliui atosto-
gų metas, bet, matyt, tik ne 
jums...

– Man nėra kada atsipalaiduo-
ti. Jau ketvirtus metus galvoje 
sukasi mintys, verda pasiruoši-
mo neeiliniam žygiui darbai.

– Kada gimė šio žygio, kurį 
vadinate „Misija Lietuva 100“, 
idėja?

– Matyt, tada, kai pirmą kartą 
perskaičiau Žiulio Verno romaną 
apie keliones ar senojo keliauto-
jo biografiją. Kelionės jau dau-
gelį metų yra mano pomėgis. 
Savo kaip keliautojo biografiją 
skaičiuoju nuo 1972 metų, kai, 
būdamas septyniolikmetis, su 
penkiais klasės draugais susi-
konstravome plaustą ir per dvi 
savaites nuplaukėme nuo Vil-
niaus iki Rusnės. Tai buvo pirmoji 
savarankiška ekspedicija. 

– Šis žygis jus ir apkrėtė ke-
lionių aistra?

– Galbūt tas begalinis noras 
judėti, dažniau būti gamtoje 
ruseno jau anksčiau. Tėtis buvo 
užkietėjęs žvejys ir grybautojas. 
Su juo gan dažnai traukdavau į 
gamtą. Sovietiniais laikais, kai į 
užsienį išvažiuoti būdavo labai 
sunku, naršiau po tuometinę 
Sąjungą. Aplankytas ir Kolos pu-
siasalis, ir Kaukazas, ir Karaku-
mai, ir Sibiras... Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę atsivėrė pla-
tesni horizontai – Afrika, Meksi-
ka, Himalajai, Azija... Po daugelio 
metų įvairios veiklos tai, kas bu-
vo tik  pomėgis, galiausiai tapo 
mano profesija. Įkūriau viešąją 
įstaigą „Klajūnų klubas“ ir ėmiau 
organizuoti įvairaus sudėtin-
gumo žygius, tarptautines eks-
pedicijas. O planuojamas žygis 
su Lietuvos vardu per pasaulį 
bus savotiškas mano karjeros 
apibendrinimas. 

– Kiek esate ilgiausiai ištvė-
ręs be kelionių?

– Beveik metus. Kai vieną 
kadenciją teko praleisti Seimo 
nario kėdėje, buvo itin sunku 
susiderinti savo atostogų ir ne-
eilinių sesijų grafikus. Bet jeigu 
neišeidavo didesnė kelionė už 
šalies ribų, bent po Lietuvą sa-
vaitę pakeliaudavau. 

– Ar įsivaizduojate save 
atostogaujantį paplūdimyje?

– Vieną kartą bandžiau, kai 
draugas prikalbino su šeimo-
mis važiuoti atostogų į Turkiją 
su „viskas įskaičiuota“. Tačiau tik 
dvi dienas išgulėjau prie van-
dens. Trečią dieną išsinuomojom 
automobilį ir leidomės į pažintį 
po apylinkes. Mano anūkė net 
pastebėjo, kad senelis pasijuto 
savo rogėse. Man palapinė visa-
da mielesnė nei penkių žvaigž-
dučių viešbučio lova.

– Dažnai tekdavo derinti ke-
lionių troškulį su šeimos atos-
togų poreikiais?

– Stengdavausi ir stengiuosi 
šiuos dalykus suderinti. Anks-
čiau būdavo daugiau kelionių 
pėsčiomis, slidėmis, baidarėmis 
ar katamaranais, o gimus dukrai 
Gabrielei dažniau sėsdavau į 
automobilį ir su šeima keliauda-
vome po įdomias vietas. Tačiau 
daug kur keliavau ir vienas.

– Ar kelionių aistra apkrėtė-
te daugiau artimųjų?

– Dukra yra skautė. Nuo pat 
vaikystės jai patinka toks gyveni-
mo būdas. Sūnus Rokas nemažai 
keliauja, laipioja po kalnus ir yra 
vandenininkas. Tik šiuo metu jis 
augina mano anūkus, tad nuo 
aktyvios laisvalaikio veiklos turi 
susilaikyti. 

– Suorganizavote daugybę 

žygių ir ekspedicijų. Kuri jus 
patį labiausiai praturtino?

– Kiekviena kelionė turi savo 
specifiką, nė vienos negalėčiau 
minėti su nusivylimo gaidele. 
Bet galbūt didžiausią poveikį pa-
darė beveik tris mėnesius truku-
si ekspedicija į Afriką su partne-
riais iš Vokietijos. Ir, matyt, „2000 
kilometrų istorijos“, kai 2010-ųjų 
rudenį ryžomės žirgais pakartoti 
legendinį Vytauto Didžiojo kelią 
nuo senosios Lietuvos sostinės 
Trakų iki Juodosios jūros. Tada 
supratau, kad kartais idėjos, ku-
rias bandai pateikti ir susieti su 
kelionėmis, gali ir neišsipildyti, 
tačiau Lietuvos žmonių dėme-
sys neleidžia sustoti ir stumia į 
priekį. Buvo ir labai sunkių ke-
lionių, kurias šiandien malonu 
prisiminti prie arbatos puodelio. 
Buvo ir egzotinių, ir kupinų atra-
dimų bei susitikimų. Galiu tvirtai 
pasakyti, kad tie žmonės, kurie 
keliauja, yra geresni už tuos, ku-
rie nekeliauja. Keliaujant gero-
kai prasiplečia akiratis, supranti, 
koks didelis, o ir koks mažas yra 
pasaulis, o stebėdamas kultūrų 
ir rasių skirtumus suvoki, kad 
visiems žmonėms rūpi panašūs 

dalykai. Keliaujantys žmonės 
yra tolerantiškesni vertindami 
įvykius. Išgirdęs apie įvykius ša-
lyse, kuriose teko keliauti, iškart 
pajunti, kad jie nėra tau svetimi, 
tarsi susiję su tavimi. 

– Kaip jums labiausiai patin-
ka keliauti?

– Sieloje esu vandenininkas ir 
bet kokios kelionės vandeniu yra 
mano stichija. Tik didžiausią sun-
kumą kelia klausimas – kaip atsi-
gabenti inventorių iki vandens.

– Ar artimieji į visas keliones 
jus išleisdavo ramia širdimi?

– Visaip būdavo. Tačiau į jokią 
kelionę neišvyksti gerai nepasi-
ruošęs. Kai iki detalių viską išstu-
dijuoji, pasirūpini būtiniausiais 
dalykais, inventoriumi, tie įsi-
vaizduojami pavojai kartais net 
juokingi – tam tikrose Vilniaus 
vietose vakare gali būti daug 
pavojingiau negu, tarkim, vidury 
Mongolijos stepių, kuriose civili-
zacijos visai mažai. Gal reikėtų 
nusispjauti per kairį petį, tačiau 
iki šiol kelionės buvo be ypatin-
gų nutikimų ar traumų. 

– Kas lemia sėkmę?
– Prietarų ar reikšmingų ta-

lismanų neturiu. Prisimenu, kai 
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keliavome į Mongoliją, prie Bai-
kalo dažnai gedo automobilis. 
Tada kažkur vidury Rusijos nu-
sipirkome šventųjų paveikslų, ir 
automobilis nustojo gesti. Gali-
ma aiškinti įvairiai, bet sakoma 
„Dievu pasitikėk, bet ir pats ne-
miegok“. Tiesa, nuo 1999-ųjų ve-
žiojuosi nedidelį rūpintojėlį. Tais 
metais surengiau ekspediciją ka-
noja per Baltijos jūrą. Ekspedici-
jos dalyvius užklupo pavojingas 
bangavimas. Betgi vidury jūros 
neapsisuksi ir negrįši namo. Vis-
kas baigėsi sėkmingai. Ekspedi-
cijos pabaigoje jos dalyviai man 
padovanojo rūpintojėlį, kuris 
juos lydėjo per visą kelionę. Da-
bar jis su manimi keliauja visur 
ir jo kelionių jau galėtų pavydėti 
ne vienas keliautojas.

– Sakėte, kad mėginate po-
mėgį paversti profesija. Ar tai 
reiškia, kad statybos inžineri-
ja, kurią studijavote tuometi-
niame Vilniaus inžineriniame 
institute, buvo klaida?

– Nelaikau to klaida. Toji pro-
fesija gyvenimo kelyje padarė 
didelę ir teigiamą įtaką. Šią pro-
fesiją rinkausi tėčio, nusipelniu-
sio Lietuvos inžinieriaus staty-
bininko, paveiktas. Man buvo 
labai svarbūs jo žodžiai: „Ar ši-
ta, ar kita valdžia, statybininko 
profesija visada bus paklausi“. 
Tapęs profesionaliu inžinieriumi 
dešimt metų dirbau gamybos 
įmonėje. Tačiau mano pomė-
gis buvo muzika. Kai tiesioginis 
darbas ėmė trukdyti pomėgiui, 
darbą mečiau ir pamėginau po-
mėgį padaryti profesija – įkūriau 
„Radiocentrą“, organizavome 
daugybę muzikinių renginių. Po 
dešimties, sakykime, verslininko 
metų, tapau politiku. Politika 
buvo dar vienas mano pomėgis. 
Dvylika metų dirbau šioje srityje. 
Tačiau visą laiką kelionės buvo ir 
pomėgis, ir aistra. Kai nusibodo 
politika, nusprendžiau daugiau 
kaip 40 metų kelionių stažą pa-
versti savo darbu. Tai dabar ir 
daro „Klajūnų klubas“.

– Tad, matyt, teisingiausia 
būtų jus vadinti ne turistu, ne 
keliautoju, o klajūnu?..

– Indijoje girdėjau sakant: „Kla-
jūnas ne tas, kuris neturi namų, o 
tas, kurio namai yra ten, kur jis.“ 
Neatsitiktinai ir klubo pavadini-
mas toks. Keturi draugai prieš 
kelionę į Tunguskos katastrofos 
epicentrą Sibiro vidury susėdę jį 
sugalvojome. Formaliai klubas 
įkurtas 1997 metais. Su jo vardu 

siejami ir visi tolesni renginiai. 
Organizavome ir ekologinius 
maratonus, ir varžybas visurei-
giais, nes dar esu ir Vilniaus vi-
sureigių klubo narys.     

– Tad dabar tos klajonės la-
biau pomėgis ar darbas?

– Anksčiau buvo tik pomėgis. 
Ilgainiui įsitikinau, kad su tomis 
kelionėmis siejasi du malonu-
mai: vienas – keliauti, kitas – 
dalytis. Todėl jos pamažu virto 
televizinėmis. 1992 metais, kai 
ruošėmės į Kamčiatką, prikalbi-
nau filmų apie keliones kūrėją 
vokietį Michaelį Matigą-Gerla-
chą. Kai pamatai galutinį pro-
fesionaliai parengtą produktą 
apie keliones, atsiranda dides-
nis prasmės pojūtis – ne tik pats 
perkrauni smegenis, bet prapleti 
ir kitų žmonių, kurie mato tavo 
nuotykius, akiratį. Šis žmogus 
taip pat bus ir „Misija Lietuva 
100“ žygio dalyvis. 

– Kiek žmonių pasiryžę ke-
liauti šiuo maršrutu?

– Iki dešimties žmonių turės 
konkrečias užduotis, t. y. bus at-
sakingi už tam tikras sritis. Kie-
kviename etape gali prisijungti 
vis nauji pakeleiviai. Iš tų, kurie 
jau pareiškė norą keliauti, ma-
nau, kad kokie trys ar keturi ryšis 
visam maršrutui. 

– Kur vyks žygio finalas?
– Ten, kur ir startuosime, – 

Vilniuje. Pagal mūsų planus, 
Lietuvos šimtmetį – 2018 metų 
vasario 16 dieną – turėtume su-
tikti Irkutske Rusijoje. Šis miestas 
susigiminiavęs su Vilniumi, jame 
stipri lietuvių bendruomenė. 
Pats žygio startas ir, kaip vadina-
me, repeticinis žygis, bus duo-
tas šių metų liepos 30 dieną. Per 
mėnesį planuojame apvažiuoti 
Baltijos jūrą. 

– Pagal kokius kriterijus 
sudėliojote šio superžygio 
maršrutą?

– Norėjome, kad trukmė ne-
būtų panašesnė į emigraciją nei 
į žygį. Grafikas bus labai įtemp-
tas. Nors numatytas vidurkis yra 
300 kilometrų per dieną, tačiau, 
turint omeny, kad tūkstančius 
kilometrų teks riedėti bekele, 
kartais teks džiaugtis per dieną 
įveikus ir vos penkis kilometrus. 
Bendras kelionės maršrutas nu-
sitęs 200 tūkstančių kilometrų. 
Šimtas metų nepriklausomai 
Lietuvai – šimtas valstybių, ku-
rias numatėme aplankyti nešda-
mi žinią apie šimtametę Lietuvos 
Respubliką.

– Koks etapas sunkiausias?
– Sunkiausias bus Beringo 

etapas. Jis apima kelionę per 
Sibirą ir Čiukotką iki Beringo są-
siaurio. Teks įveikti 100 kilome-
trų per sąsiaurį. Atvykę čia kovo 
pabaigoje, turėsime sulaukti, kol 
ledai išeis, ir bandyti automobi-
lius perplukdyti į kitą krantą. Iki 
šiol tik kelios ekspedicijos auto-
mobiliais yra pasiekusios Ueleną 
Čiukotkoje ir vieni britai yra per-
plukdę techniką per šį sąsiaurį. 
Bet iki šiol dar niekas nebuvo 
sugalvojęs vasarą persikapstyti 
per Aliaską iki civilizacijos. Mes 
turime planą, kaip tai padaryti.  

– Kelionėje patirsite ir šalto, 
ir karšto...

– Taip, maršrutas drieksis ir 
per daugelį Afrikos šalių. Dėl to 
netinka nauji automobiliai, ku-
riuose gausu kompiuterizuotos 
technikos. Esant labai aukštai 
ar labai žemai temperatūrai tie 
kompiuteriai gali sugesti. Dėl to 
keliausime maždaug dešimties 
metų senumo „Nissan Patrol“ 
specialiai šiam žygiui paruoštais 
automobiliais.

– Kokiomis savybėmis turi 
pasižymėti klajūnas, kad išvy-
kos negadintų nuotaikos?

– Mūsų pirmą kartą laukia toks 
didelis iššūkis ir kirba šioks toks 
nerimas. Kai kelionė trunka tris-
penkias savaites ir kompanijoje 
atsiranda kokia nors „rakštis“, 
stengiesi nekreipti dėmesio, juk 
supranti, kad tai ne visam gy-
venimui. Kitaip, kai kelionė yra 
labai ilga. Šiek tiek vilties teikia 
faktas, kad dauguma dalyvių 
keisis. Tad tikiuosi, kad psicho-
loginio pasiruošimo užteks. Jei 
pavyks kolektyvą sustyguoti 
taip, kad visi nariai degtų troš-
kimu siekti bendrų uždavinių, 
neprisigalvotų realybės neati-
tinkančių lūkesčių, smulkmenos 

neturėtų gadinti nei nuotaikos, 
nei sveikatos.

– Ar, be kelionių, turite ir 
daugiau malonumų?

– Kelionės – didžiausias mano 
malonumas. Dar turiu ir tiesiogi-
nį darbą – vadovauju Minerali-
nės vatos gamintojų asociacijai. 
Mano aistra yra ir futbolas. Pats 
jo niekada nežaidžiau profesio-
naliai, tačiau kaip žiūrovas stažą 
skaičiuoju nuo 1959 metų, kai 
Klaipėdos „Baltijos“ stadione ste-
bėjau pirmas rungtynes. Vėliau 
dešimtmetį buvau Lietuvos fut-
bolo federacijos prezidentas. Be 
to, esu futbolo klubo „Prelegen-
tai“, į kurį susirinko žiniasklaidos, 
pramogų verslo atstovai ir šiaip 
geri žmonės, steigėjas. Europos 
futbolo čempionatą stebiu su 
tam tikru apmaudu. Nuo 1972 
metų mano favoritai buvo olan-
dai, tačiau iki Prancūzijos jie ne-
priėjo. Į finalą nepateko ir antra 
mano mėgstama komanda – an-
glai. Labai džiaugiausi nedidelės 
Islandijos laimėjimais.

Ekspedicija „2000 kilometrų istorijos“ G. Babravičiui buvo viena įsimintiniausių

„Baltoscandia“ kanoja – nuo Palangos iki 
Švedijos (1999 m.)
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