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„Niekur nesu matęs tokių gražių 
vasaros saulėtekių ir saulėlydžių, 
kaip Guostelėje“, - sako buvęs 
dingusio kaimo gyventojas, 
dabar jau daugelį metų Vilniuje 
gyvenantis inžinierius Algirdas 
ŠIUPŠINSKAS. Vienam Lietuvos 
tūkstantmečio leidiniui jis parašė 
gimtojo kaimo istoriją. Dar 
daugiau tos istorijos liko širdyje.

Dalia Byčienė
„Respublikos“ žurnalistė

Guostelė ir liks Guostele

„Mano ryšiai su gimtuoju kaimu 
dabar tik dokumentiniai - gimimo 
liudijime ir pase parašyta, kad esu 
gimęs Guostelės kaime, Prienų ra-
jone. Tarpusavy saviškiai vis dar 
sakome „važiuoju į Guostelę“, o ke-
lias atveda į Stakliškių kaimą. Kai 
buvau vaikas ir ėjau į mokyklą, bu-
vo Stakliškių pirmas, Stakliškių ant-
ras kaimai. Nė viename jų negyve-
nau. Gyvenau Guostelėje. Ten ma-
no mažo pėdukių labai daug pripė-
duota. Mūsų keturių brolių pavel-
dėta tėvų žemė ten tebėra, bet iš 
jos pavadinimo liko tik kadastrinis 
numeris“, - apgailestauja vilnietis.

Guostelės vardas buvo panaikin-
tas LTSR AT Prezidiumo 1972 m. 
rugsėjo 27 d. įsaku. Tarsi būtų ne-
gyvenamas kaimas. Sodybos liko 
kaip buvusios, žmonės gyveno ir 
tebegyvena, o kaimo pavadinimo 
neliko. Kokia priežastis?

„Melioruojant Guostelės rais-
tus, apie 1960 metus, kolūkiečiams 
buvo galimybė išsikelti į gyvenvie-
tę, bet nė vienas guostelėnas 
griauti savo sodybos nepanoro. O 
valdžiai reikėjo parodyti, kad iškel-
dinti visi gyventojai, ir paimti pini-
gus už iškeldinimą. Kitos priežas-
ties neįžvelgiu“, - svarsto A.Šiup-
šinskas.

Ne tik Guostelė tuo metu buvo 
iššluota iš registrų. Tuo pačiu įsa-
ku pripažinti nesančiais Būdų, Kal-
nų, Žiupos kaimai. Sovietmečiu 
tam niekas nedrįso priešintis. O 
dabar? Jaunajai buvusių gyventojų 
kartai tai nesvarbu.

Tėviškėje veisia ąžuolus
A.Šiupšinskas gimtinėje yra pa-

veldėjęs miško. Jo pavadinimas liko 
nuo kaimo. Eina žmonės grybauti į 
Guostelės mišką. Turi ten vilnietis 
keturis hektarus seno miško ir pus-
trečio hektaro naujo. Naująjį vis so-
dina kasmet. Ne alksnius ir karklus, 
o ąžuolus. Gilių prisirenka palei Vil-
nių. Anksčiau giles daugiausia rink-
davo po vidur gimtųjų laukų augusiu 
ąžuolu, bet 2010 m. praūžęs škvalas 
galiūną išvertė. Suskaičiavo jo rie-
ves - 350. „Paimu ir kito savo apy-
linkių ąžuolo gilių, pasodinu. Jis dar 
senesnis už buvusį maniškį. Ne am-
žinas ir jis, tegul įpėdinių lieka“, - 
mąsto Algirdas. Sodinąs giles kas-
met, tik šernai, nenaudėliai, daug jų 
išrenka. „Sako, kad šernų mažėja. 
Matydamas išknistas ežias taip ne-
sakyčiau. Išdygsta ąžuoliukai iš gi-
lių, kurie nuo šernų dar lieka. Plati-

name lietuviškus ąžuolus ir Euro-
poje, jei tik kas paprašo. Anūkas 
daug gilių išsiunčia pažįstamiems. Į 
Italiją jų iškeliavo 1,5 kilogramo“, - 
džiaugiasi guosteliškis.

Senųjų pavadinimų negerbia
Anot A.Šiupšinsko, ne visi miš-

kų savininkai laiko garbe išsaugoti 
senuosius pavadinimus. „Miško sa-
vininkų asociacijos konferencijoje 
kasmet apdovanojami geriausiai 
miškus prižiūrintys savininkai. 
Graži idėja, bet mane stebina ge-
riausiais pripažintų valdų pavadini-
mai. Vieno laimėtojų miškas pava-
dintas nuo jo pavardės, o pavardė 
ne lietuviška - itališka. Kitas miš-
kas pavadintas savininkės, užsie-
nietiško kapitalo bendrovės, vardu. 
O kur senieji miškų pavadinimai, 
kuriuose dar skamba išnaikintų 
kaimų vardai? Klausiu laimėtojų, 
ar jie žino senuosius pavadinimus. 
Žiną, o dokumentuose - tik kadast-
riniai numeriai. Pasiūliau ateity 
vertinti tik tuos miškus, kurie va-
dinasi senaisiais pavadinimais. Gal 
bent tokia „diskriminacija“ privers 
susimąstyti“, - viliasi pašnekovas.

Miškus praeity daugiau mylėjo
A.Šiupšinskas teigia, kad anks-

čiau miškai buvo geriau prižiūrimi. 
„Buvo tikrai matomi ir puoselėja-
mi, dabar priežiūra labiau „ant po-
pieriaus“. Škvalas praėjo per mano 
kaimą, per mano mišką. Ta vėtra 
praėjo ir per šalia augantį valstybi-

nį mišką, jį taip pat išlaužė. Atso-
dino už europinius pinigus. Reika-
lavimai gauti paramą didžiausi. At-
sodintas plotas turi penkerius me-
tus būti aptvertas, lankomas. Nie-
kas neaptvėrė, aišku, daug sodinu-
kų pražuvo. Tos priežiūros, kurią 
mums „nuleidžia“ Europos Sąjun-
ga, nėra. Gal ji ir neįmanoma, kai 
urėdijos ir girininkijos nebeturi sa-
vo darbininkų. Tarybiniais laikais 
turėjo, darbininkai nuolat miške 

darbavosi. Dabar liko tik administ-
racija ir buhalterija. Jei urėdija no-
ri tvarką miške daryti, samdo fir-
mas. Bet ar iš šalies samdytas pri-
žiūrėtojas gali rūpintis taip, kaip 
medelį globoja žmogus, pats jį pa-
sodinęs? Ir savininkai prastai savo 
miškus prižiūri. Pagal save ir kitus 
Guostelės žmones sprendžiu. Kas 
savaime išdygsta, tas ir auga. Kaip 
tėvas ir kaimynai mišką prižiūrėjo, 
jau taip nėra. Jie ir pakirsdavo, ir 
pamalkaudavo, bet darė tai su pro-
tu, į ateitį žiūrėdami. Ir bebrų 
anksčiau tiek nebuvo. Dabar tiek 
užsiveisė, kad jie iš miškų pelkes 
padaro. Bebrų kailiukai anksčiau 
turėjo paklausą. Niekam tų kailiu-
kų nebereikia, niekas šių žvėriukų 
nebemedžioja“.

Išradimus atveža kinai
Istorija besidomintis vilnietis 

pagal profesiją yra inžinierius me-
chanikas, išsilavinimą įgijęs Mask-
voje. Kai tremtiniai tėvai gavo lei-
dimą grįžti į gimtinę, kelias namo 
parvedė ir Algirdą. Didžiąją gyveni-
mo dalį dirbo Vilniaus baldų kombi-
nate. Ten užsidirbo nusipelniusio 
inžinieriaus vardą, užpatentavo de-
vynis išradimus, labai pravertusius 
gamyboje.

Išėjęs į pensiją taip pat neprara-
do noro kurti tai, kas darbą paleng-
vina. Štai sukūrė sodiklį gilėms. Juo 
kasmet darbuojasi, sodins ir šiemet. 
Iš rudens tam paruošė 30 kilogramų 
gilių. „Reikėtų, kad tokių sodiklių 
kas daugiau pagamintų, padalintu-
me miškų savininkams. Vyresnieji 
galėtų dirbti ir lankstytis neberei-
kėtų“, - šypsosi Algirdas, šiemet į 
talką ketinantis kviestis anūkus.

Matydamas vis labiau įsivešin-
čius Sosnovskio barščius, Algirdas 
neapsikentęs sumeistravo jų šak-
niatraukį. Dažniausiai šias invazi-
nes piktžoles naikina Justiniškėse, 
kur pats gyvena.

„Nedaug esu iškasęs, bet vis 
mažiau lieka. Jau senas, jėgų ne-
daug turiu. Juos įveikti nelengva - 
senatvė. Prietaisą savo rankomis 
pasigaminau savo garaže. Tik mano 
Sosnovskio barščio šaknų traukiklio 
neužpatentavo. Neapsimoka. Kita 
vertus, Lietuvoje gali užpatentuoti 
nors ir amžinąjį variklį. Priima vis-
ką, jei mokestį už patentą moki. Gi-

lių sodiklį užpatentavo ir... suspen-
davo. Kai nemoki mokesčio, paten-
to niekas negina, o tas gynimas - 
grynai orinis.“

Pritaikyti šiuos išradimus pui-
kiausiai galima buityje. Šit sodiklis 
tinka nepageidaujamiems auga-
lams iš vejų ravėti. Jį naudoja ir 
Algirdo vaikai. „Kai ką kitą dar su-
konstruoju, nes aš ir metalo dar-
bus moku, ir staliaus. Gal tai ir nė-
ra pasaulio naujienos, bet labai 
praverčia“, - sako nenustygstantis 
inžinierius.

Pamiršta istorija
O Guostelės kaimo, savo šei-

mos istoriją A.Šiupšinskas susirado 
archyvuose. „Ne vieną šimtą litų 
esu archyvuose palikęs, bet matau 
tame prasmę“, - sako. Daugelio ga-
na skaudžių faktų nereikia net ar-
chyvuose ieškoti, jei jie kam rūpėtų. 
Juos 80-mečiai, 90-mečiai puikiau-
siai turėtų prisiminti.

„Pavyzdžiui, kaip 1945 metų va-
sarą ginkluoti Rusijos civiliai varo-
vai, vietinių praminti „karviniais 
rusais“, iš Prūsijos varė gyvulius į 
Rusiją. Vokiškos karvės, arkliai, 
avys, ožkos, praėjo ir per mano 
Guostelę, nutrempė pievas ir javus. 
Tai buvo visos vasaros žygis. Tais 
metais mūsų kaimiečiai šieno netu-
rėjo. Gaišenų pilna, ir tų ginkluotų 
varovų siautėjimas... Vienam kai-
mynui pavyko iš „karvinių“ už ge-
ras magaryčias išsimainyti veislinę 
juodmargę telyčią, užaugusią pie-
ninga karve. Jos palikuonys kaime 
buvo labai vertinami“, - prisimena 
Algirdas ir stebisi, kad niekas apie 
tai nekalba.

Lietuvio būdas
Jis vis grįžta į savo gimtinę, 

nors jos nebėra, o štai žmonės, tu-
rėdami Tėvynę, nenustoja iš jos 
bėgti. Buvęs guosteliškis dėl to ap-
gailestauja, bet, sako, lietuviai vi-
sais laikais emigravo, kai buvo sun-
ku, kai nebuvo ką valgyti. XX am-
žiaus pradžioje lietuviai triūsė 
Amerikoje. Kas grįžo su pinigais, 
žemės čia nusipirko. Bet rusams 
užėjus tai labai atsirūgo. Daug že-
mės kurmių buvo išbuožinti ir iš-
dundinti į Sibirą.

Anot A.Šiupšinsko, svetur lie-
tuviai - labai geri žmonės. Jam teko 
ketverius metus dirbti Briuselyje. 
Ne per partijas, per užsispyrimą, 
kalbų mokėjimą ten pateko. Maty-
davęs ašarą braukiančius lietuvius 
minint Vasario 16-ąją. Sako, kuo to-
liau nuo gimtinės, tuo lietuvis labiau 
vertina lietuvybę.

Politikoje Algirdas nedalyvauja, 
bet pilietinių pareigų niekada ne-
vengė. Rinko ir sostinės vadovą. 
Juokiasi - iš didžiausios blogybės - 
mažiausią - Remigijų Šimašių. Bet, 
sako, didžiausios kiaulystės, kad nu-
ėmė nuo Žaliojo tilto skulptūras, 
jam atleisti negali. Viliasi, kada nors 
gal protingesnis meras jas atstatys. 
„Tiltas buvo gražus ir atvažiavu-
siems būdavo ką parodyti. Jeigu tai 
politika - tai pati kvailiausia politi-
ka“, - juokiasi pašnekovas.

Iš širdies gimtinės neišplėši

 � Jis vis grįžta į savo gimtinę, nors 
jos nebėra, o štai žmonės, turėdami 
Tėvynę, nenustoja iš jos bėgti

 � O kur senieji miškų pavadinimai, 
kuriuose dar skamba 
išnaikintų kaimų vardai?
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Iš Lietuvos kariuomenės 
ateinančios žinios verčia 
susimąstyti: karinei tarnybai 
dėl sveikatos tinkami vos 40 
proc. šauktinių. Ar iš tiesų 
mūsų jaunimas toks fiziškai 
ir dvasiškai paliegęs? Kas 
atsitiko, kad jaunuolių sveikata 
metai iš metų prastėja, ir ką 
turėtų padaryti valstybė, 
kad žmonės patys rūpintųsi 
savo sveikata bei to paties 
mokytų savo vaikus.

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo pirmasis po Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo kraš-
to apsaugos ministras Audrius 
BUTKEVIČIUS, Seimo narys, 
sveiko gyvenimo propaguotojas 
Dainius KEPENIS ir buvęs Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius Algirdas 
RASLANAS. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Štai turime 
tokius duomenis - net 40 proc. 
jaunuolių pripažinti netinkan-
tys karinei tarnybai. Šie skai-
čiai verčia pagalvoti, kad mūsų 
laikais tokių skaičių tikrai ne-
buvo. Statistikos neprisimin-
siu, bet kas ketverius metus 
esu organizavęs tris dzūkų 
olimpiadas, tad palyginęs tų 
gūdžių sovietinių laikų jaunuo-
lių fizinį pasirengimą ir dabar-
tinį, matau tragišką vaizdą. 
Kas atsitiko?

A.BUTKEVIČIUS: Pirmiau-
sia, galima pasakyti, kad iš tikrų-
jų taip ir yra. Kaip žmogus, vyk-
dęs patį pirmąjį šaukimą į Lietu-
vos kariuomenę 1991 m., galiu 
pasakyti, kad daugeliu atvejų šie 
žmonės yra apgavikai. Visų pir-
ma, apgavikai yra kariuomenės 
medikai, kurie šauktiniams rašo 
įvairias diagnozes, taip pat ir pa-
tys jaunuoliai bando išsisukti nuo 
tarnybos Lietuvos kariuomenėje. 
Taip yra, jei kalbėtumėm apie 
santykį su kariuomene. Tačiau jei 
kalbėtumėm apie visuomenės 
sveikatą, galiu tik pasakyti, kad 
mūsų valstybėje neegzistuoja 
sveiko gyvenimo būdo politika ir 
neegzistuoja orientacija į fizinį 
aktyvumą, kuris žinomas nuo an-
tikinių laikų kaip pagrindinė ge-
ros sveikatos sąlyga. Natūralu, 
kad toks valstybės santykis su sa-
vo vykdoma politika piliečių at-
žvilgiu duoda rezultatą. Trečias 
dalykas, pasaulis pasikeitė ir 
žmonės vis labiau orientuojasi į 
virtualias erdves, ignoruodami tą 
realybę, kurioje gyvena. Daugeliu 

atvejų kompiuteris ir kompiute-
riniai žaidimai pakeičia žaidimus, 
kuriuos žaisdavo mano kartos 
žmonės. Visi šie vadinamieji „ne-
įgalūs“ asmenys, pakliuvę į ka-
riuomenę, labai greitai keistųsi į 
teigiamą pusę. Aš dar turiu nuot-
raukų archyvą, kai mes fotogra-
favome iki pusės nuogus vyrus, 
kai tik jie atėjo į kariuomenę, ta-
da fotografavome po trijų ir po 
šešių mėnesių. Tose nuotraukose 
jie yra visiškai kitokie žmonės. 
Visiškai kitaip atrodo: yra „rė-
mas“, yra pečiai, yra raumenynas. 
Kalbu ne apie kokį nors vieną as-
menį ar apie kokią specia lią gru-
pę, bet apie ištisą šaukimo grandį. 
Daugeliu atvejų jie buvo „pamai-
tinami“, nes gaudavo žymiai ge-
resnį maistą nei namuose, be to, 
gaudavo fizinio krūvio ir medici-
ninę priežiūrą. Tad visi tie „iškri-
tę“ vyrai grįždavo ne tik į rikiuo-
tę, bet ir į normalų gyvenimą. 
Manau, kad ir su šiais taip atsi-
tiktų, jeigu mamytės, tėveliai ir 
medikai nebandytų jų gelbėti nuo 
pareigos Tėvynei.

G.JAKAVONIS: Sutinku su 
jumis, Audriau, medikų nesąži-
ningumas - skaudi tema. Ta-
čiau norėčiau šiandien kalbėti 
ne apie tai. Kiek tenka kalbėti 
su fizinio lavinimo mokytojais, 
jie teigia, kad ši karta yra daug 
silpnesnė. Aš dalyvauju žygei-
vių judėjime. Prieš keletą metų 
teko dalyvauti pėsčiųjų žygyje 
Izraelyje, kur 35 laipsnių karš-
tis, kalnai, dykumos. Eina žmo-
nės, už rankų vesdamiesi 5-7 
metų vaikus, eina 30 ar 40 ki-
lometrų. Kiek teko su jais 
bend rauti, jie sakė, kad jų tau-
tą šitiek engė, jog jie jau dau-
giau nepasiduos, todėl žmonės 
turi būti užsispyrę, gerai pasi-
ruošę gintis, kariauti. Tarp jų 
ir mūsų požiūrių yra didelis 
skirtumas. Tiesą pasakius, aš 
nesuprantu, kaip karys gali bū-
ti silpnas ir nepasiruošęs.

D.KEPENIS: Dviem žo-
džiais neatsakysi. Išnagrinėti, iš-
analizuoti ir pateikti išvadas pri-
reiktų taip pat nemažai laiko. Pir-
miausia, manau, medikams buvo 
duotas uždavinys trumpinti eiles 
prie šeimos gydytojo kabinetų, 
greičiau ligonį paguldyti ir pigin-
ti vaistus. Jie tą uždavinį vykdo 
iki šiol. Kuo ilgiau vykdo, ta eilė 
vis labiau ilgėja, ligonių daugėja. 
Ministerija, kuri sako, kad saugo 
sveikatą, yra ligų gydymo minis-
terija. Tai pasakius būtų aišku, 
kad ji rūpinasi ligoniais, o sveika-
ta yra visų reikalas, pradedant 
švietėjais, mokytojais, šeimomis, 
bendruomenėmis, - visi turėtų 
įsijungti. Manau, medikai daug 
padarė, atleisdami mokinius nuo 
fizinio lavinimo pamokų. Jie pa-

darė meškos paslaugą ir kėlė sau 
kitus uždavinius, ne profilakti-
nius. Kita vertus, tos organizaci-
jos, kurios buvo atsakingos už 
stiprų jaunuolį, užsibrėžė sau 
tikslą parsivežti medalių. Pirmuo-
ju smuiku grodavo politikai, ku-
riems reikėdavo atsiskaityti prieš 
rinkėjus, kaip jie sutrumpino ei-
les pas daktarą, o kreivas stubu-
ras ar ne kokie raumenys mažai 

kam rūpėjo. Šiandien jau yra bai-
su prisipažinti, kur mes pateko-
me. Net trys padaryti prisitrauki-
mai šiandien jau atrodo daug. Pa-
matytumėte, kas darosi mokyklo-
se, vaikai visą laiką sėdi prie kom-
piuterių. Net ne 40, o apie 46 
proc. jaunuolių yra netinkami ka-
riuomenei. Seime buvo svarsto-
mas šis klausimas. Čia „kosmeti-
nio kremo“ jau nepakaks, reikia 
labai rimto susitarimo, rimto vals-
tybės užsakymo, kuris atskirtų 
sveikatos sritį ir labai aiškiai ją 
identifikuotų, kiek mes turime 
rimtų specialistų. Jei fizinio lavi-
nimo mokytojas, užsiauginęs pil-
vą traukia dūmą, tai nesistebėki-
me, kad ir mokinys darys tą patį. 
Kita vertus, mes bandėme ieško-
ti rodiklių, pagal kuriuos vertina-
me moksleivius, bendraamžius, 
kaip palyginti klases, miestus, 
Lietuvą su pasauliu. Tačiau mes 
šiandien nesame sutarę dėl vie-
ningų rodik lių, pagal kuriuos ga-
lėtume vertinti specialistų darbą. 
Seime jau yra paruoštas nutari-
mas, kaip įgyvendinti naują svei-
katos stiprinimo strategiją, kad 
būtų sustabdytas ligotumo augi-
mas. Kai kas sako, kad tėveliai 
susitaria su medikais, kurie atlei-
džia jaunuolius nuo kariuomenės. 

Bet aš manau, kad čia yra garbės 
dalykas. Save gerbiantiems tė-
vams turėtų būti garbė, kad 
moksleivis patenka į kariuomenę, 
kad grįžta kaip tik ras vyras, su 
kietais pečiais ir „tarka“ ant pilvo. 
Jeigu mums pavyktų suformuoti 
tą valstybės užsakymą, kurį pri-
imtų švietimo sistema ir kitos 
sistemos, jeigu mums pavyktų 
daiktus pavadinti savo vardais...

Pažiūrėkite, ką reiškia žodis 
„sveikatinimas“. Pasirodo, kad 
įstatyme šis žodis reiškia farma-
cinę veiklą, medicininės techni-

kos panaudojimą, asmens sveika-
tos priežiūrą, toliau - visuomenės 
sveikatą: skiepus, gimdos kakle-
lio vėžio ir kitų vėžio formų pro-
filaktiką, o pačioje pabaigoje - 
sveiką gyvenseną. Toks požiūris 
buvo iki šiol, mes dabar bandome 
jį keisti. Padarėm labai rimtą 
žingsnį, kai Klaipėdoje susirinkę 
devynių universitetų rektoriai pa-
sirašė sveikatos tausojimo ir stip-
rinimo įgyvendinimo bendradar-
biavimo sutartį. Mes manome, 
kad mokslas turi duoti toną. Pra-
dedant nuo dėstytojų, kurie per-
duoda savo studentams, o jie - 
mokiniams ir t.t. Tie universitetai 
pasiskirsto uždavinius: fizinio ak-
tyvumo, sveikesnio maisto, psi-
chohigienos, vadybinius, strate-
ginius klausimus, sveikatos paso 
įvedimo ir pan. Maniau, kad viską 
galima įgyvendinti daug greičiau, 
bet, pasirodo, kad mums tam vie-
nos kadencijos neužteks.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Algirdai, nepamenu, nuo kada 
Lietuvos mokyklų brandos 
atestate tapo neprivaloma įra-
šyti fizinio lavinimo pažymį. Ar 
viskas toje sovietinėje siste-
moje, kurią mes keikiame, bu-
vo blogai? Ar mes neklydome 

kai ko atsisakydami, žiūrėdami 
į nelabai gerus pavyzdžius Va-
karuose?

A.RASLANAS: Tikriausiai 
vienos tiesos nėra, ji tokia, kokiu 
kampu mes matome įvairius da-
lykus. Ko gero, reikia pasakyti, 
kad keičiasi pats gyvenimas. Mes 
matome, kokie įvyko pokyčiai po 
Nepriklausomybės. Mane labiau-
siai stebina, kaip keičiasi žmonių 
sąmoningumas. Dalies žmonių 
sąmoningumas keičiasi labai lėtai, 
o jaunimo sąmonės pokyčiai 
vyksta labai greitai. Vadinasi, at-
eina visiškai nauja informacija, 
naujos galimybės, jaunimas pra-
deda ieškoti visiškai kitų nišų. 
Teisingai Audrius pasakė, kad vi-
so to, kas anksčiau buvo nusisto-
vėję ir jaunimas matė galimybę 
save realizuoti ir savo tvirtą as-
menybę ugdyti per sportą, per fi-
zinį aktyvumą, per karinę tarny-
bą, šiandien nereikia. Reikia „kie-
tos“ galvos, reikia mokėti valdyti 
kompiuterius, kurti prog ramas. 
Tu labai gerai gyveni, dirbdamas 
kokioje nors užsienio firmoje, 
orientacija - geras atlyginimas. 
Gyvenimas yra pasikeitęs ir jau-
nimas labai gerai žino savo prio-
ritetus. Dainius gerai pastebėjo, 
kad daugelio vyresnių žmonių są-
monėje yra išlikęs supratimas, 
kad valstybė turi pasirūpinti ma-
nimi. Visuomet iškyla klausimas, 
kodėl žmogus nesirūpina savo 
sveikata taip, kaip jam priklausy-
tų. Tada iškyla ir kitas klausimas - 
kiek valstybė skatina žmogų būti 
sveiką. Jeigu aš tingiu, vartoju al-
koholį, rūkau ir susergu, tai vals-
tybė manimi pasirūpins. Jeigu esu 
sveikas, sveikai gyvenu, laikyda-
masis sveikos gyvensenos princi-
pų, tai ar kokiu nors būdu valstybė 
mane skatina tą daryti? Tarkime, 
ar valstybė skatina mokėdama už 
sporto klubo lankymą ar rekreaci-
nes priemones, ar padengia dega-
lų išlaidas už savaitgalinius išva-
žiavimus į Druskininkus ar į miš-
ką? Visiškai ne. Žmogus turi pats 
daug investuoti į savo sveikatą. 
Tuomet kyla klausimas, kodėl 
valstybė žmogaus ligos atveju ug-
do tinginystę, apsileidimą, bet vi-
siškai neskatina sveikatos.

Sveikų Tėvynės gynėjų ieškosime  su žiburiu

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Nuo kada Lietuvos mokyklų 
brandos atestate tapo neprivaloma 
įrašyti fizinio lavinimo pažymį?

Algirdas RASLANAS
Buvęs Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius

  Kyla klausimas, kodėl valstybė 
žmogaus ligos atveju ugdo 
tinginystę, apsileidimą, bet 
visiškai neskatina sveikatos

Kitas dalykas - ugdymo stoka. 
Mes jau maždaug 15 metų kalba-
me apie tai, kiek pasikeitė mūsų 
sveikos gyvensenos samprata. 
Koks yra ugdymo procesas 
mokyk loje, kad mes išmokytu-
mėm vaikus sveikai gyventi? Pir-
mas dalykas - darželis, mokykla. 
Antras dalykas - šeima. Kai sude-
dame visas dedamąsias, pamato-
me, kad nė viename dalyke nėra 
aiškaus proveržio. Jei pažiūrėsime 
realiai, tai tik Sveikatos apsaugos 
ministerija priima sprendimus vai-
kų sveikos mitybos klausimais. Tai 
yra labai teigiami ir geri pokyčiai. 
Vaikai pradeda suprasti, koks yra 
sveikas maistas, kad taip maiti-
nantis įmanoma išsaugoti sveikatą 
ir kad tai yra nauda. Antras daly-
kas - fizinis aktyvumas. Kokie po-
kyčiai įvyko? Jokių. Yra tik labai 
aiški regresija. Šioks toks pokytis 
yra neformaliame ugdyme, bet tai 
yra labai maži pokyčiai. Žalingų 
įpročių prevencija... Buvo priimti 
labai geri dalykai, taip pat keičiasi 
ir socia linė aplinka. Mažiausiai po-
kyčių yra toje ugdymo dalyje, bū-
tent mokinių, nuo kurio mes turi-
me pradėti. Tik praėjusiais metais 
priimtas Kūno kultūros ir sporto 
įstatymas pradeda rodyti poky-
čius, kad sudaromos tam tikros 
galimybės. Įvestos pratybos, ku-
rios yra darželio lygmenyje, pra-
diniame ugdyme, viduriniame ug-
dyme padidėjo valandų skaičius.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Audriau, kodėl, jūsų manymu, 
vidurinėje mokykloje buvo pa-
naikintas karinis parengimas?

A.BUTKEVIČIUS: Pradėki-
me nuo to, kad mes Lietuvoje tu-
rime politikus, kurie nesupranta 
žodžio „politika“. Valstybė turi 
turėti politiką, savo principų rin-
kinį tam tikrose srityse. Kai mes 
kalbame apie tokius dalykus kaip 
krašto apsauga, gynyba, galų gale 
kalbame apie sveikatos apsaugą 
ir sveikatinimą, tai yra visiškai 
skirtingi dalykai. Dėl keisto ne-
susipratimo jie yra suplakti į vie-
ną vietą. Taip yra todėl, kad vals-
tybė turi partijų programas, par-
tijos dalyvauja rinkimuose ir lai-
mi, bet toliau visa tai nerealizuo-

ja per konkrečias politikas tam 
tikrose srityse. Antras dalykas, 
kodėl yra panaikinti tokie svarbūs 
dalykai kaip karinis paruošimas, 
tam tikri fizinio lavinimo motyvai, 
žmogaus apmokymas, kaip palai-
kyti tam tikrą fizinę būklę. Nekal-
bu apie sportavimą. Įsivaizduoju, 
kad mokyklose esančių fizinio la-
vinimo pamokų tikslas - išmoky-
ti žmogų atitinkamu būdu palai-
kyti savo fizinį aktyvumą, palai-
kyti formą, kuri yra reikalinga 
visam gyvenimui. Negaliu pa-
miršti savo fizinio lavinimo mo-
kytojo, kuris buvo ir mokyklos 
direktorius. Jis mums sakydavo, 
kad mes privalome išmokti dary-
ti rytinę mankštą. Kodėl visa tai 
buvo išmesta? Todėl, kad mūsų 
valdžios pataikauja rinkėjui. To-
dėl, kad jos įsivaizduoja, jeigu ne-
taikys tam tikro prievartos kom-
ponento, į jas bus žiūrima palan-
kiau, kad už jas bus balsuojama. 
Kadangi aš nenoriu, kad už mane 
kas nors balsuotų, tai aš pasaky-
siu, kad tam tikra prievarta yra 
būtina ir kariuomenė šiuo požiū-
riu yra idealus instrumentas.

Kariuomenė yra skirta ne tik 
tam, kad krizės metu šie vyrai ir 
moterys būtų panaudoti gynybai. 

Kariuomenė turi standartizuoti ir 
kalibruoti jauną žmogų pagal vals-
tybės poreikius. Žmogus turi tu-
rėti ne tik atitinkamą fizinį akty-
vumą ir gauti atitinkamas žinias 
gynybos srityje, pirmos pagalbos 
suteikimo srityje. Kariuomenė 
turi duoti atitinkamas politines 
žinias ir istorinių žinių komplek-
tą. Kol mūsų valstybę valdys 
žmonės, besidomintys tik savo 
buvimu valdžioje, bet ne valsty-

bės statyba, kurios vienas iš prio-
ritetų yra sveikas ir besivystantis 
žmogus, tol mes negrįšime prie 
profilaktinės krypties medicinoje, 
kuri turėtų būti pagrindine krypti-
mi, tol mes turėsime tokią situa ciją.

G.JAKAVONIS: Tarpukary-
je turėjom savanorišką Šaulių 
organizaciją, vykdavo šaulių 
žaidynės. Ir dabar matau šiokį 
tokį atgimimą, bet pastebėjau, 
kad visoje Lietuvoje yra tik 
trys šaulių specializuotos kla-
sės - Varėnoje, Alytuje ir Tel-
šiuose. Vasaros stovyklų lygio, 
bet geriau negu nieko. Kažkada 
Algirdui Monkevičiui būnant 
švietimo ir mokslo ministru, 
tiesa, dabar jis vėl sugrįžo, ban-
dėme pasirašyti bendradarbia-
vimo sutartį, kad šauliai, Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
tas ir kiti judresni žmonės da-
rytų projektus. Ką, jūsų many-
mu, būtų galima padaryti?

D.KEPENIS: Audrius jau pa-
minėjo, kad valstybės akcentai 
yra ne ten sudėlioti. Tose trijose 
mokyklose, kuriose yra šaulių bū-
reliai, yra mokytojų, kuriems yra 
įdomu. Kol nebus pavyzdžių, kol 
nedegs tuo patys mokytojai, 
situa cija nesikeis. Kaip aš galiu 
eiti su mokytoju į kalnus, jei jis 
užlipęs į mažą kalniuką uždūsta. 
Noriu eiti su tokiu, kuris įkops 
kartu į viršūnę. Mes labai nusteb-
tume pamatę kunigą lėbaujantį 
kavinėje, nes jis turi rodyti gražų 
pavyzdį. O kai kultūros specialis-
tai lėbauja, tai nekreipiame dėme-
sio, tai yra natūralu. Nuo čia rei-
kia pradėti, nuo to turi priklausy-
ti jo atlyginimas. Jei jis yra savo 
srities meistras, tai meist rams 
turi būti atitinkamai atlyginama. 
Sveikatos biurai, kurie buvo įkur-
ti, ir kurie dirbo mokyklose, ne 
visi yra pavyzdžiai moksleiviams, 
ne visiems tai rūpi. Taigi, pirmas 
etapas - mokytojai, kurie turi mo-
kyti kitus. Jeigu aš nematau mo-
kytojo, nematau pavyzdžio, tai aš 
ir toliau snaudžiu. Šalia to dar yra 
infrastruktūra. Ji labai skiriasi 
mūsų mokyklose. Vienose yra 
viskas sutvarkyta. Ten, jeigu di-
rektorius yra en tuzias tas, jis taip 
sutvarko, kad visko yra: ir sker-
siniai, ir stalo teniso stalai, galima 
užsiiminėti svarsčių kilnojimu ir 
t.t. Bet yra mokyklų, kur net du-
šo nerasi, nes vyrauja toks požiū-
ris - o kam to reikia. Aš džiau-
giuosi, kad pagaliau Švietimo 
mokslo ir sporto ministerija su-
skaičiuos ir išsiaiškins, kur ko 
trūksta ir kaip padaryti, kad tas 

sąlygų minimumas būtų užtikrin-
tas, kad visi mūsų moksleiviai 
gautų elementarią galimybę fiziš-
kai judėti tiek su prietaisais, tiek 
be prietaisų. Džiaugiuosi, kad 
naujasis švietimo mokslo ir spor-
to ministras apie tai mąsto. Anks-
tesniais metais, kai klausinėda-
vau ministerijos vadovų, kas yra 
atsakingas už moksleivių sveika-
tą, tai jie negalėjo rasti to žmo-
gaus, niekaip man jo neįvardijo. 

Kažką jie ten veikia, bet net ne-
sugeba įvardyti rodiklių, pagal ku-
riuos vertina. Tarp kitko, rodik-
liai, kurie yra mokyklose, labai 
skiriasi nuo rodiklių, kuriais ma-
tuojama kariuomenėje. Mokyklo-
se stebi mokinių regėjimą, stubu-
rą, o kariuomenėje šie rodikliai 
yra pačiame gale. Pirmiausia, psi-
chologinis pasiruošimas. Pasiro-
do, trečdaliui jaunuolių negalime 
patikėti automatų, nes jie yra psi-
chologiškai nepatikimi.

G.JAKAVONIS: Jei aš eida-
mas pamatau užrašą „Sveika-
tos centras“, ką man galvoti, 
kas tai yra - stadionas ar ligo-
ninė?

A.BUTKEVIČIUS: Pinigų 
išpompavimo į savo kišenes vie-
ta. Didžiąja dalimi. Pakalbėkime 
apie tai, ką reikia daryti. Noriu 
pateikti du pavyzdžius. Kalbėki-
me apie dvi valstybes iki Antrojo 
pasaulinio karo - apie Rusiją ir 
Vokietiją. Sportavo kiekvienas. 
Žmogus turėjo būti tikras invali-
das arba labai sunkus ligonis, kad 
neturėtų tam tikro įsipareigojimo 
judėti tėvynės labui. Nacija buvo 
ruošiama. Rusijoje nuo 1932 m., 
Vokietijoje - nuo 1933 m., kai 
Adolfas Hitleris atėjo į valdžią. 
Tiek Stalinas, tiek Hitleris ruošė 
žmones ir, nežiūrint jų didelių ir 

blogų darbų, tas įtraukimas į labai 
intensyvų fizinį aktyvumą davė ir 
daugybę pliusų. Svarbiausia, jis 
rodo, kad jeigu yra politinė valia, 
tai yra padaroma. O žuvis genda 
nuo galvos. Jeigu kandidatas į 
prezidentus reklamuojasi, kad tu-
ri juodą diržą ir t.t., o paskui 10 
metų būdamas valdžioje nevykdo 
jokios elementariausios nacijos 
įtraukimo į judėjimą programos... 
Kai jūs kalbėjote apie 40 ar 46 
proc., patikėkite, nėra tarp jų tiek 
ligonių, kurie negalėtų judėti. Pa-
sakykite, kuo turi susirgti žmo-
gus, kad negalėtų judėti. Kuo tu-
ri sirgti jaunas vyras, kad negalė-
tų būti paimtas į kariuomenę, kad 
negalėtų atlikti elementariausių 
fizinio apkrovimo testų? Nejaugi 
visi tie 46 proc. turi širdies negy-
dytas ydas? Jie visi serga sudė-
tinga infekcine liga?

A.RASLANAS: O gal trūks-
ta kariuomenės lankstumo ir po-
žiūrio, kaip tokius žmones galima 
būtų panaudoti tarnybai?

A.BUTKEVIČIUS: Bėda yra 
kariuomenė ir jos vadovas, kuris 
priima tokį teiginį, kad tie žmo-
nės neprivalo tarnauti. Pagal vals-
tybės kūrimo programas, visi iki 
vieno turėtų tarnauti, nes nėra 
tokio žmogaus, kuris krizės metu 
negalėtų atlikti valstybei reikalin-
gų veiksmų. Dar kartą grįžtu prie 
to, kad turi būti politinė valia. Kai 
buvau Vilniaus miesto sveikatos 
apsaugos komiteto pirmininku, 
pradėjome programą, pagal kurią 
kiekviena seniūnija turėtų turėti 

savo lauko sportinį aikštyną. 
Kiek vienoje seniūnijoje bandėm 
sukurti sportinę bend ruomenę, 
kuri savo pavyzdžiu įtrauktų visus 
kitus. Kai tik baigėme kadenciją, 
šis projektas virto visišku fiasko. 
Niekam daugiau to nereikėjo.

G.JAKAVONIS: Kadangi 
kelias kadencijas dirbau Seimo 
Jaunimo ir sporto reikalų ko-
misijoje, man labai patiko Vo-
kietijos jaunimo sporto organi-
zacijos tvarka - iki 20 metų pri-
valai sportuoti, atitinkamai 
kultivuodamas 2 ar 3 sporto ša-
kas. Jeigu esi visiškai negalin-
tis sportuoti, yra jaunųjų gais-
rininkų organizacija, kuri Vo-
kietijoje buvo labai populiari. 
Mes tuo metu taip pat siūlėme 
Lietuvoje padaryti privalomą 
sportą, o jei negali, tuomet eik 
į Šaulių organizaciją. Buvom 
pradėję sudarinėti komisiją, 
bet sulaukėme veto...

D.KEPENIS: Jau beveik tris 
dešimtmečius esame laisvi. Žodis 
„laisvė“ vieniems tapo galimybės 
derinimu su atsakomybe, pareiga, 
kiti tiesiog ją suprato kaip laisvę 
daryti ką nori. Man buvo keista 
girdėti, kad aukštosiose mokyklo-
se privalomas kūno kultūros už-
siėmimas buvo panaikintas pačių 
studentų iniciatyva. Pasirodo, tai 
buvo paleista būtent „iš apačios“. 
Dabar sugrąžinti yra labai sudė-
tinga. Todėl, noriu pasakyti, kad 

išėję į laisvę mes ne išsilaisvino-
me, o pasileidome. Turime kalbė-
ti apie holistinę sveikatą, ne tik 
apie fizinį lavinimą. Tai yra visas 
kompleksas su dvasiniais ele-
mentais. Patys didžiausi mūsų 
holistinės sveikatos šaukliai ir pa-
vyzdžiai buvo Vydūnas, filosofai 
Stasys Šalkauskis, Antanas Ma-
ceina. Reikia tą dvasinę dermę 
grąžinti. Ir nepamiršti, kad užuot 
išrašinėjus vaistus, reikia išraši-
nėti judėjimo receptus, nes 80 
proc. širdies ligų nebūtų, jeigu 
žmonės užsiiminėtų sportu, judė-
tų ir pakeistų mitybą.

A.RASLANAS: Mes turime 
matyti ir tai, kas vyksta pasauly-
je, kokios yra naujausios tenden-
cijos, kaip keičiasi sportas. Tie 
pasikeitimai yra nuo 2012, 2014, 
2016 metų, kuriuos inicijuoja 
Tarptautinis olimpinis komite-
tas - lygybės, taikos, sąžinės prin-
cipai sporte. Dabar mes turime 
pakankamai daug skandalų, nes 
pradedame traukti blogybes, ku-
rios sporte visuomet glūdėjo. Jos 
visuomet buvo paslėptos, užslėp-
tos. Sportas negali būti atsietas 
nuo žmogaus, jis turi būti su žmo-
gumi. Valstybės skatinimo siste-
ma sveikatai turi būti vienas iš 
politinių kertinių dalykų.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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atkūrimo krašto apsaugos ministras

  ...tikra prievarta yra būtina 
ir kariuomenė šiuo požiūriu 
yra idealus instrumentas

Dainius KEPENIS
Seimo narys

  Pasirodo, kad trečdaliui jaunuolių 
negalime patikėti automatų, nes 
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Šiemet 2019 metais sukanka 
100-osios metinės, kai 
amžinybėn iškeliavo Utenos 
kunigas, švietėjas Pranas 
Turauskas (1876-1919). Kun. 
Prano Turausko visuomeninė 
veikla glaudžiai susieta su 
Lietuvos kultūros, švietimo, 
lietuviško rašto sklaida Utenoje.

Nuo XIX a. pabaigos iki XX a. 
2-ojo dešimtmečio pabaigos kunigo 
P.Turausko pastoracinė veikla glau-
džiai susijusi su švietimu, kultūra. 
Tai buvo aktyvus visuomenės vei-
kėjas, knygnešys, publicistas, 
bend ravęs su savo amžininkais 
kun. Adomu Dambrausku-Jakštu, 
Juozu Tumu-Vaižgantu ir kitais to 
meto inteligentais. Kun. P. Turaus-
ko pub licistiniai straipsniai buvo 
spausdinami to meto leidiniuose: 
,,Kryžius“, ,,Nedieldienio skaity-
mai“, ,,Šaltinis“, ,,Tėvynės sargas“, 
,,Vilniaus žinios“, ,,Vilniaus bal-
sas“, ,,Lietuvis“, ,,Viltis“, ,,Rygos 
garsas“. Savo rašinius jis pasirašė 
slapyvardžiais: K. P.T.; K.T.; Kun. 
P.T.; P.Tr.; Kun. P. Tur., Prancė; Ar-
gus.

Kun. P.Turauskas pasižymėjo 
didele erudicija, užsienio kalbų 
mokėjimu, buvo aktyvus visuome-
ninėje veikloje. 1917 m. buvo vie-
nas iš 22 organizacinio komiteto 
narių, kuris rūpinosi Lietuvos su-
važiavimo (Vilniaus konferencijos, 
rugsėjo 18-22 d.) sušaukimu, daly-
vavo Tarybos posėdžiuose.

Kad ir kur būtų dirbęs - Rasei-
niuose, Veiviržėnuose, Elerne 
(Baltarusija) ir Alūkštoje (Ilūkstė, 
Latvija), Utenoje, Kaune, Mažei-
kiuose, o sugrįžęs vėl į Uteną, pa-
skutinę gyvenimo stotelę, kunigas 
pirmiausia globojo silpnesnįjį, 
vargstantį žmogų, jaunimą skatino 
lavintis, mokytis, parūpindavo ne 
tik maldaknygių, bet ir pasaulieti-
nio turinio knygų.

Kun. Pranas skaudžiai išgyve-
no dėl anapilin išėjusių kunigų, ra-
šė jų atminimui nekrologus. Jam 
pačiam susirgus ir netikėtai mirus, 
jo atminimui nekrologus parašė ar-
timiausi bičiuliai - kun. J.Tumas-
Vaižgantas ir Nuliūdęs draugas (as-
mens pavardės nepavyko nustaty-
ti). Manau, Nuliūdusio draugo at-
sisveikinimo žodis, publikuotas 
Kaune leistame laikraštyje ,,Vie-
nybė“, puikiai atspindi kunigo gy-
venimą ir veiklą.

,,Utenos ligoninėje 24 gegužės 
(1919) mirė a.a. kunigas Pranas 
Turauskas, Utenos klebonas,- rašo-
ma nekrologe. - Besislapstydamas 
nuo bolševikų po savo parapijos kai-
mus, nesiliaudamas pildyti savo ku-
nigiškų pareigų peršalo, įgavo plau-
čių uždegimą ir atgabentas Utenos 
ligoninėn pasimirė, aprūpintas šv. 
Sakramentu.

A.a. kun. Pranas Turauskas bu-
vo gimęs 1876 metais Endriejavo 
valsčiaus, Vieviržėnų parapijos 
Kiaulakių kaime. Mokslus ėjo Pa-
langos progimnazijoje ir Žemaičių 
dvasinėje seminarijoje. Kuniguosna 
įsišventė 1899 metais, taigi kunigu 

išbuvo lygiai 20 metų, Utenos gi kle-
bonu prabuvo 6 metus.

A.a. kun. Pranciškus buvo vie-
nas iš veikliausių mūsų vyskupijos 
kunigų, atsižymėjo aiškiu protu, su-
moningumu, energija bažnytiniame 
ir visuomeniniame gyvenime. Suge-
bėjo gerai tvarkyti ir vesti draugijas, 
sakyti prakalbas, įdomiai rašinėti į 
laikraščius. Žodžiu sakant - buvo 
tai žmogus inteligentas, šios gadynės 
kunigas-veikėjas.

Gyvendamas Vieviržėnuose ant 
pat Prūsų rubežiaus, gabendavo 
Lietuvon lietuviškas knygas, kol jos 
buvo Lietuvoje draudžiamos, platino 
,,Tėvynės sargą“ talpindamas jame 
nemažai visokių žinelių. Už lietu-
viškas knygas turėjo nemalonumų 
nuo rusų policijos ir čiabuvių išga-
mų, pagaliaus atsidūrė antrame 
Lietuvos gale prie Dauguvos, Ilūkš-
tos ir Elerno parapijose. Patekęs 
paskui Kaunan prie Karmelytų baž-
nyčios visas savo karštos sielos spė-
kas padėjo organizavimui lietuvių 
darbininkų juozapiečių draugijos, 
kurią sutvarkė pavyzdingai ir vedė 
per trejetą metų nuolat kovodamas 
su lenkintojų riaušėmis ir socialis-
tų pinklėmis. Taipogi ant jo pečių 
buvo suversta Šančių ,,Blaivybės“ 
ir ,,Saulės“ skyriai. Toksai įtemptas 
visuomeniškas darbas ir nemalonu-
mai parapijoj iš priežasties nuola-
tinių rietenų ir užpuldinėjimų len-
kų ant lietuvių suardė a.a. kun. 
Prano sveikatą ir įvarė širdies ligą, 
nuo kurios šiek tiek pasigydęs už-
sienyje, išvažiavo klebonauti Utenon 
1913 metais. Čia pirmiausia buvęs 
kamendorium, todėl parapijonys 
priėmė naują klebonėlį su džiaugs-
mu ir jam vedant ėmė krutėti, steig-
dami katalikiškas draugijas, broli-
jas, skaityti laikraščius, knygas. At-
sirado vartotojų draugija, knygynas; 
liaudies namuose, pastatytuose dar 
a.a. klebono Švotelio, buvo daromi 
susirinkimai, paskaitos. Parapijos 
gyvenimas išrodė kaip puikūs rugiai 
pavasarį. Bet užėjo karas, viską ėmė 
griūti, irti, tačiau a.a. kun. Pranas 
nepabūgo karo baisenybių, nepabė-
go nuo savo bažnyčios, per tatai ir 
žmonės beveik visi savo vietose pa-
siliko. Iškentėjęs rusų kariuomenės 
užplūdimą, pateko dar sunkesnion 
vokiečių priespaudon. Iš klebonijos 
gavo išsinešti ir turėjo apsigyventi 
miestelyje menkoje grytelėje. Bet ir 
čia nenustojo darbuotis, raminda-
mas įbaugintus ir nuvargintus savo 
parapijiečius, nenustojo veikti pa-
rapijoje, įsteigęs su pagalba keletos 
prakilnesnių asmenų Utenos mies-
telyje progimnaziją, kuriai sekės la-
bai gerai. Mokinių buvo prisirinkę 
iki 300, bet užsigriovę bolševikai ga-
lutinai sunaikino visus a. a. kun. 
Prano darbus, suardė katalikų 
draugijas, sukvailino ir į niekus pa-
vertė kai kuriuos iš jojo pralavinto 

jaunimo. Ir tatai buvo skaudžiau-
sias smūgis jautriai a.a. kun. Pr. 
širdžiai. Pastaruoju laiku atėjūnai 
bolševikai tykojo sugauti a.a. klebo-
ną Pr.Turauską ir išsivežti su savim 
kaipo uždelininką. Čiabuviai cici-
likėliai, padėdami bolševikams, val-
kiojos klebonijos palangėmis, kad 
nepabėgtų jųjų auka. Todėl a.a. kun. 
Pranas persirėdęs gavo bėgti iš kle-
bonijos ir pasislėpė parapijoje, gy-
vendamas kur dieną ir naktį visgi 
nenustodamas pildyt savo kunigiš-
kų pareigų.(...)“

Iki mūsų dienų yra išlikę kun. 
P.Turausko laiškų, atvirlaiškių ra-
šytų savo bičiuliams kun. J.Tumui- 
Vaižgantui ir kun. A.Dambrauskui- 
Jakštui. Laiškai saugomi Vilniaus 
universiteto Rankraščių skyriuje 
(VUB RS).

2013 metų pavasarį JAV Stan-
fordo universiteto Hooverio institu-
to archyve, Kalifornijoje, tyrinėjau 
diplomato E.Turausko fondo archy-
vus ir netikėtai radau E.Turausko 
1942 06 18 iš Berno (Šveicarija) ra-
šytą laišką į JAV kun. J.Švagdžiui. 

Kuo jis įdomus? Pirma, rinkdama 
dokumentinę medžiagą knygai apie 
diplomatą Eduardą Turauską, neuž-
tikau nė menkos žinutės, kad jo tė-
vas turėjo brolį kun. Praną Turaus-
ką. Antra, kad tėvo du broliai gyve-
no JAV - buvau radusi, o kad gyve-
no šviesios atminties kun. Pranas - 
iki tol nežinojau. Ir še tau netikė-
tumas: įgaliotojo ministro E.Tu-
rausko iš Šveicarijos laiškas, rašy-
tas kun. J.Švagdžiui į JAV. Jame 
E.Turauskas rašė: ,,/.../Už poros me-
tų sukaks 25 metai nuo mano dėdės 
a. a. kun. Prano Turausko mirties. 
Tikėdamas, kad ligi to laiko pasi-
baigs karas ir visi pasaulio vargai, 
o sykiu, kad Lietuva atgaus savo ne-
priklausomybę, noriu paruošti mažą 
atminimėlį a.a. kun. Pranui. Kiek 
prisimenu, Tamstai yra tekę Uteno-
je būti sykiu ar vienam po kito su 
velioniu. Šiaip ar taip, manau, kad 
tikrai buvotą pažįstamam, jei ne Se-
minarijoj, tai vėliau. Todėl labai 
prašyčiau atrasti valandėlę laiko ir 
sumesti ant popieriaus savo atsimi-
nimų apie velionį žiupsnelį.“

Ar sulaukė E.Turauskas atsimi-
nimų apie kun. Praną? Atsakymo 
nepavyko rasti.

Tenka didžiuotis, kad iki šių 
dienų kun. P.Turausko atminimą 
saugo Utenos krašto muziejus bei 
kraštotyrininkas, muziejininkas 

Antanas Gasperaitis. Jis žurnale 
,,Sietuva“ straipsnyje ,,Į šviesią 
saulę“ rašo apie kunigo švietėjišką 
veiklą Utenoje. Jis pažymi, kad 
1906 m. kunigas Pranas, atvykęs 
dirbti į Uteną, jau 1907-aisiais 
įsteigė knygynėlį-skaityklą prie 
bažnyčios špitolės (prieglaudos). 
Utenos teatro mėgėjai vaidino kun. 
P. Turausko pjesę ,,Betliejaus stai-
nelė“.

Kunigas P.Turauskas buvo kil-
nojamas iš vienos parapijos į kitą. 
1908 m. išvyko dirbti į Kauno 
Šv.Kryžiaus bažnyčią, o iš Kauno 
1913 m. - į Mažeikius. Tų pačių 
metų rudenį vėl grįžo į Uteną kle-
bonauti.

1916 m., signataro Prano Do-
vydaičio ir ,,Saulės“ draugijos įga-
liotas, dėjo pastangas Utenoje 
įsteigti gimnaziją. Gavęs leidimus, 
1917 m. gruodžio mėn. paskelbė 
stojamuosius egzaminus. Norinčių 
mokytis pareiškė 100 būsimų 
moksleivių. 1918 m. vasario 13 d. 
,,Saulės“ draugijos visuotiniame 
susirinkime kunigas buvo išrinktas 
valdybos pirmininku.

A.Gasperaitis rašo, kad klebo-
nui P. Turauskui 1919 m. pavasaris 
buvo tragiškas. Traukdamasi į Ru-
siją V. Kapsuko kariauna rinko žy-
mesnius Lietuvos veikėjus įkaitais. 
Tokiu įkaitu jie buvo numatę ir 
Utenos kleboną, kuris tą dieną lai-
kė bažnyčioje mišias. Išsprukęs iš 
bažnyčios, valstiečiu apsirengęs, 
apsemtomis pievomis patraukė pas 
savo parapijos pažįstamus. Peršla-
pęs pirmiausia pasiekė būsimo ku-
nigo Antano Liuimos tėvo Mikolo-
jaus sodybą Ažudvarėse.

Vėliau kun. Antanas Liuima 
(1910-2000), Lietuvos katalikų teo-
logas, jėzuitas, teologijos daktaras, 
atsiminimuose apie kunigą Praną 
Turauską rašė: ,,Gyvai man stovi 
akyse, kai klebonas Turauskis, bėg-
damas nuo bolševikų, užsuko pas 
mus atsikvėpti. Beruošiant užkandį, 
jis atgulė ant suolo. Man, vaikui, tai 
buvo labai nuostabu. Norėjo paruoš-
ti jam lovą, bet nesutiko. Truputį už-
kandęs, išsiskubino į Griūtis ir Juo-
diškęs, nes mūsų sodyba buvo visiš-
kai prie kelio ir buvo pavojinga pasi-
likti ilgiau“ (Antano Liuimos laiškas 
A.Gasperaičiui. Roma, 1999 02 05).

Kun. P.Turauskas, trumpai pa-
buvęs Griūtyse pas bažnytinio ko-
miteto narį daraktorių Kazimierą 
Arminą, iš kaimo persikėlė į Juodiš-
kių vienkiemį pas Adomą Gaspera-
vičių ir čia slėpėsi kelias savaites, 
kol, lankydamas ligonį Kovynėje, 
užsikrėtė šiltine. Sergantis kunigas, 
jau bolševikams traukiantis, buvo 
nuvežtas į Utenos ligoninę ir ten 
1919 m. gegužės 24 d. užgeso.

Po kunigo P.Turausko mirties 
prelatas J.Tumas-Vaižgantas 1925 
metais Kaune išleido savo bičiulio 
atminimui knygelę ,,Jaunam veikė-
jui“. Klebonas palaidotas 1919 m. 
Utenos Kristaus Žengimo į dangų 
bažnyčios senosiose kapinėse.

Joana Viga ČIPLYTĖ,
istorikė

Utenos kunigas, publicistas, švietėjas P.Turauskas

  Prano Turausko pastoracinė veikla 
glaudžiai susijusi su švietimu, 
kultūra. Tai buvo aktyvus visuomenės 
veikėjas, knygnešys, publicistas

  Kunigas Pranas Turauskas pirmiausia 
globojo silpnesnįjį, vargstantį žmogų, 
jaunimą skatino lavintis, mokytis
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