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VYTAUTAS SPEČIŪNAS                                
(1946 05 20–2008 07 07)

Po lietuvos valstybės šventės – lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dienos – Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos instituto (MEli) kolektyvą užklu-
po skaudi žinia: liepos 7-ąją netikėtai mirė profesionalus 
enciklopedininkas, istorikas vytautas spečiūnas. 33 me-
tus, nuo 1976 m. pabaigos iki mirties, jis dirbo enciklo-
pedininko darbą vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje, 
Mokslo ir enciklopedijų leidykloje, Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos institute. Buvo tsRs tautų ir tskP istori-
jos redakcijos, vėliau istorijos, nuo 1990 m. – lietuvos 
istorijos redakcijos vedėjas. 

vytautas spečiūnas buvo vienas labiausiai patyrusių, 
autoritetingų, gerbiamų enciklopedininkų. Gabus, plačios erudicijos, darbštus, parei-
gingas, principingas, draugiškas, tolerantiškas. Jis buvo suaugęs su enciklopedininkų 
kolektyvu. tai žino enciklopedininkai senbuviai, autoriai ir recenzentai istorikai. tuo 
įsitikinau ir aš, 36 metus rengdamas lietuviškas enciklopedijas ir 33 metus kartu dirb-
damas su bičiuliu vytautu.

vytautas gimė dičiūnų kaime prie utenos. tėvai konstancija ir Bronius sūnus 
pavadino tautiškais patriotiniais vardais – vytautu, Algirdu ir Gediminu. siekdamas 
mokslo ir šviesesnio gyvenimo, vytautas, baigęs utenos i vidurinę mokyklą, 1970 m. 
baigė (prieš tai atlikęs karinę tarnybą ssRs kariuomenėje) istorijos studijas vilniaus 
universitete. trumpai dėstė vilniaus inžineriniame statybos institute. Jį traukė moks-
linis darbas, todėl įstojo į vilniaus universiteto aspirantūrą. tirti Xi–Xv a. didžiojo 
naugardo tošinių raštų vytautas nebaigė ir disertacijos neparašė – buvo pakviestas va-
dovauti tuo metu silpnai enciklopedininkų istorikų redakcijai. visą darbo laiką, dažnai 
ir laisvalaikį, jis paskyrė  enciklopedijoms. Reikėjo perprasti enciklopedininko darbo 
specifiką ir į ją įsigilinti, įveikti sovietinės ideologijos primestus sunkumus, gebėti 
laviruoti tarp objektyvios mokslinės tiesos ir to meto ideologijos dogmų, prievarta 
brukamo marksizmo-leninizmo.
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vytautas spečiūnas ne tik sėkmingai vadovavo lietuvos istorijos redakcijai, bet 
ir parašė šimtus, suredagavo tūkstančius straipsnių „lietuviškajai tarybinei enciklo-
pedijai“ (13 tomų), „tarybų lietuvos enciklopedijai“ (4 tomai), „visuotinei lietuvių 
enciklopedijai“ (išleista 13 tomų). daug jėgų vytautas atidavė „visuotinės lietuvių 
enciklopedijos“ Xii tomui (2008), skirtam ldk ir lietuvai, tritomės enciklopedijos 
lietuva i tomui (2008). Įtemptai dirbo prie sunkiausio ir sudėtingiausio „visuotinės 
lietuvių enciklopedijos“ Xiii tomo (2008). šiame tome skelbiami l raidės straipsniai, 
tad istorikams reikėjo parengti tūkstančius straipsnių apie lietuvą ir lietuvius, čia buvo 
ir daug naujų sudėtingų straipsnių, pavyzdžiui, „lietuvos pasipriešinimas sovietiniam 
okupaciniam režimui 1940–1990 m.“, „lietuvių antinacinis pasipriešinimas“, „lie-
tuvių nacionalinis judėjimas“, „lietuvos gyventojų genocidas“, „lietuvos gyventojų 
kalinimas“, „lietuvos gyventojų trėmimai“, „lietuvos istoriografija“. 

Be to, vytautas, kaip prityręs redaktorius, suredagavo ir parengė spaudai nemaža 
ikitų knygų: prof. Marijos Gimbutienės „senąją Europą“ (1996), JAv istoriko prof. 
Williamo urbano monografijos „žalgirio mūšis ir kas po jo“ vertimą į lietuvių kalbą 
(2004), kelis lietuvos Metrikos tomus, sudarė lietuvių istorikų straipsnių rinkinius (lie-
tuvių ir rusų kalbomis) „lietuvos didieji kunigaikščiai“ (2003), „lietuvos valdovai“ 
(2004), „Gediminaičiai“ (2005). šios knygos labai sudomino ir lietuvos, ir užsienio 
skaitytojus, tai buvo vieni populiariausių MEli leidinių. Planavo parengti kitų visuo-
menei reikalingų veikalų. kaupė, nagrinėjo naujausią literatūrą apie XX a. įvykius.

Enciklopedijoms vytautas spečiūnas atidavė gražiausius, brandžiausius, kūry-
bingiausius savo gyvenimo metus. Aukojo laisvalaikio valandas, neretai palikdamas 
šeimai pačiai tvarkyti buities rūpesčius. daug žinių, sumanumo, fizinių ir intelektinių 
jėgų reikalaujantis darbas, didžiulis krūvis, dirbant iki išnaktų arba savaitgaliais, iš-
sunkė dvasines ir fizines jėgas. Gaila, kad nugalėjus didžiausius sunkumus, ištiko to-
kia nepakeliamai skaudi nelaimė. Pasak MEli direktoriaus pavaduotojo redakciniams 
darbams Antano Račio, MEli bendradarbių atmintyje visam laikui išliks šviesus ve-
lionio paveikslas: ramus ir santūrus, besišypsantis, visada susitikęs ar užėjęs randantis 
kolegai gerą žodį, nuolat skubantis ir neretai vėluojantis, bet likimo valia mus palikti 
paskubėjęs. vaizdžiai tariant, bendražygis vytautas kaip karys krito kovos lauke su 
plunksna rankoje. Mano nuomone, vytauto netektis – tai nuostolis ne tik lietuvių enci-
klopedijoms, bet ir lietuvos istorijos mokslui, ypač XX a. istoriografijai.

liko skaudžios netekties sukrėsta Mama ir šeima: žmona Jovita, dukra indrė, sū-
nus domantas.

Algirdas M a t u l e v i č i u s


