
EDUARDAS TURAUSKAS 
(1896.X.30-1966.IX.12)

Ed. Turauskas mirė staiga. Išvakarėse dalyvavo Prancūzijos 
krašto Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdyje. Valgė, gėrė, 
rūkė, kaip paprastai. Rytdieną, belipdamas laiptais į savo butą — 
staiga sugriuvo ir mirė. 1966 m. rugsėjo 16 d., dalyvaujant 
didokai žmonių miniai, jis buvo palaidotas Nanterre, Paryžiaus 
priemiesčio, kur gyveno, kapinėse. Taip man vienas asmuo 
pranešė apie jo mirtį.

Vėliau, apie jo mirtį tilpo trumpos žinutės La nation Rou
maine 1966 m. liepos-spalio numery, L’Exil et Liberté 1966 m. 
spalio numeryje ir A.C.E.N. News leidinyje. Ten buvo pažymėta, 
kad jis mirė, būdamas Pavergtų Europos Tautų Seimo Dele
gacijos Prancūzijoje pirmininku. Tie leidiniai pabrėžė, kad jis 
savo veiklą buvo pašventęs pavergtųjų tautų bylai, ryžtingai ir 
energingai prisidėjęs prie veiklos savo kraštui nepriklausomybę 
atgauti ir laisvę iškovoti tautoms, kurios yra komunizmo vergijoje. 
Tie leidiniai nurodė, kad velionis yra buvęs Lietuvos ministras 
daugeliui kraštų, kad mirė būdamas Lietuvių Federalistų Sąjun
gos pirmininku ir Lietuvių delegatu Tarptautiniame Krikščio
nių Demokratų Komitete. Ilgoje ir gražioje savo karjeros eigoje 
— rašė A.C.E.N. News — jis reiškėsi kaip diplomatas, žurnalistas, 
visuomenininkas, kultūrinis lyderis, kelių knygų, leidinių auto
rius. Buvo nurodyta ir tai, kad velionis yra dalyvavęs Amerikos 
Balso, Vatikano ir Madrido radijo transliacijų į okupuotą Lie
tuvą lietuviškose programose.

Lietuvių spauda trumpai paminėjo jo mirtį, o kun. dr. J. 
Vaišnora, M.I.C., kun. J. Venckus, S. J. parašė gražius atsi
minimus apie velionį, kaip lygiai Jonas Jasys bei Aidai.

Taip buvo prisimintas žmogus, kuris, pasinaudojant A. D. 
Sertillanges išsireiškimu, ėjo per gyvenimą, vykdydamas trigubą
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pašaukimą: kaip žmogaus, kaip krikščionio, kaip intelektualo.
Ed. Turauskas, kurį pažinojau asmeniškai nuo 1925 m. rudens, 

susitikęs Paryžiuje, be atvangos ištikimai tarnavo Lietuvai, 
buvo atsidavęs Viešpačiui ir energingai kovojo prieš savo tėvynės 
bei Bažnyčios priešus.

Jis buvo gražaus žodžio meisteris, grožinės literatūros mėgėjas 
ir su nerimu naujų minčių ieškotojas. Reikalus šaltai spręsdavo, 
nors buvo jautrus. Draugijose, pobūviuose — buvo mėgiamas, 
laukiamas ir gerbiamas. Prisimenu, kaip kartą Prancūzijos vys
kupas, buvęs Tarptautinio Studentų Židinio kapelionas, Mgr. de 
la Vacųuerie su dideliu susižavėjimu man kalbėjo apie Ed. 
Turauską, apibūdindamas jį, kaip « spinduliuojančią asmenybę ». 
Velionis mėgo gražias formas, mylėjo grožį, buvo visuomet ele
gantiškas, gyvas, mandagus, drąsus, džentelmenas, landus, 
apdairus, greitas gerą darbą padaryti, besišypsąs. Savo viešuose 
pasireiškimuose, kalbose, intervencijose — pasižymėjo minčių 
turtingumu, gilumu bei gražia savo minčių, tiek kalbose, tiek 
raštuose, išraiška.

Tai buvo talentinga, turtinga, graži asmenybė, turinti daug 
retų, gražių savybių. Retas galėjo su Turausku konkuruoti laik
raštininko darbe, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje, ar poli
tikos, diplomatijos baruose. Jei gyvenimo būtų buvę lemta jam 
dirbti siaurai kurioje nors srityje, neabejotina, kad velionis būtų 
toje srityje išvaręs giliausią vagą. Bet jis veikė, darbavosi daugely
je sričių. Stebėdami jo biografiją (žr. Lietuvių Enciklopedija, 
XXXII t. 50 psl.), konstatuojame, kad velionio daug dirbta, 
daug pirmaeilių, vadovaujančių pareigų turėta. Bet ne viską 
galima išskaičiuoti, nes trūksta duomenų apie tai, ką Ed. Tu
rauskas kasdien, kas mėnesį, kasmet yra padaręs . . . Tur būt, 
niekas ir nepajėgs jo darbų, atliktų žygių išskaičiuoti, nes jų 
daug, daug būta jam bestudijuojant, dar daugiau pradėjus visuo
meninį darbą dirbti, valstybiniais reikalais rūpintis, Lietuvos- 
interesus, teises ginti, lietuvių tautą, Lietuvą, atstovauti, jai 
nepriklausomai esant. Kada Lietuva buvo okupuota, velionis, 
talkinamas p. Elenos Turauskienės, ir žodžiu ir raštu skelbė 
Lietuvių Tautos kančias, vergovę, jos aspiracijas bei ryžtą būti 
laisva ir nepriklausoma. Tai vyko Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
visur, kur velioniui teko būti, ypatingai Prancūzijoje, kur jis 
nuo 1917 m. gyveno.
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Velionis, kaip 70 psalmėje sakoma, galėjo dažnai kartoti : 
Esi man siuntęs daug ir skaudžių sielvartų :
Tačiau tu vėl atgaivinsi mane ir vėl iškelsi 
mane iš žemės gilybių.

Tikrai, šalia džiaugsmo, pasididžiavimo dėl laimėjimų bei 
garbės valandų — velionis turėjo ir skausmų, nemalonių, skau
džių pergyvenimų.

Prisimenu, 1953 m. rudenį, Hagoje, dalyvavome kartu su 
kitais pavergtųjų kraštų atstovais Europėjinio Sąjūdžio suvažia
vime. Vienu metu egzilai susirinkę apgailestavome, kad vaka
riečiai nekreipia dėmesio į mūsų aspiracijas, pageidavimus. Tada, 
dabar taip pat miręs, Grégoire Gafenco, buvęs Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris, senatorius, seimo narys, mums priminė 
vieną savo pergyvenimą iš 1940 metų, kada velionis E. Turauskas 
jį prašęs padėti Lietuvai. . . Tada, tęsė Gafenco, jis tylomis 
galvojęs taip : jei Sovietų Sąjunga pasitenkina Baltijos valsty
bėmis, karui tebeeinant, tai kam man rumunui, pyktis su Sovietais. 
Man atrodo, kad gal dabar panašiai galvoja vakariečiai, kada 
mes ateiname su savo reikalais pas juos. Gaila, kad taip yra, 
bet toks jau žmonių galvojimas. Nežiūrint to, Gafenco pabrėžė : 
mes turime kovą tęsti mūsų kraštų labui. . . Šitie žodžiai buvo 
pasakyti velioniui Ed. Turauskui girdint. Tai įspūdingas liudi
jimas apie Ed. Turausko veiklą ir aplinkybes, kuriose jam teko 
nuo 1940 metų ligi mirties nenuilstamai ginti Lietuvos reikalus 
bei darbuotis dėl duonos kąsnio.

Nepamirština, kad 1960 metų pavasarį, viršūnių konferen
cijos metu Paryžiuje, kur buvo N. Kruščiovas, Ed. Turauskas 
buvo išvežtas į Korsiką... Tai, rodos, vienintelis lietuvis 
veikėjas, kuris po II-jo pasaulinio karo turėjo tokią kelionę.

Spaudoje Turauskas pradėjo reikštis 1912 metais. Pirmąjį 
straipsnelį parašė rankraštiniam Telšių ateitininkų kuopelės 
leidinėliui. Nuo to meto jo literatūrinė veikla vis augo ir šakojos. 
Daug atspausdino straipsnių ir studijų įvairiuose laikraščiuose 
ir žurnaluose, bendradarbiaudamas, pagal Lietuvių Enciklopedijos 
davinius, Ateityje, Ateities Spinduliuose, Lietuvių Balse (Petra
pily), Lietuvoje, Lietuvos Aide, Naujojoje Romuvoje, Mūsų Vilniuje, 
Ryte, Tiesos Kely, Židiny, Darbininke, Drauge. Atskirais leidiniais 
išėjo : Tautybė ir krikščionybė, 1928 ; Tautų Sąjungos tikslai ir
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santvarka, 1932 ; Tautų Sąjungos Sandora, 1932 ; Telegramų agen
tūros ir spaudos biurai, 1933 ; Le sort des Etats Baltes, 1935 ; 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Darbuose (I t. 1935) 
atspausdino studiją Valstybės ir Bažnyčios suverenumas ; Žene
voje leidžiamame žurnale Courrier du continent (1916 m. rugpiū
čio-spalio mėn. numeriuose) studiją apie Lietuvą ; bendra
darbiavo Lietuvių Enciklopedijoje. Iš vertimų minėtini : Kun. dr. 
Guerry, Katalikų veikimo kodeksas, 1928 ; Olivier-Martin, Pran
cūzų revoliucija ir korporacinė organizacija, 1931 ; E. Magnin, 
Katalikų politinės laisvės ir pareigos, 1932.

Pažymėtina, kad spaudoje jis skleidė gražias idėjas ir mintis ; 
tam buvo gerai pasiruošęs, laikėsi tvirtai savo principu ir buvo 
plačios patirties. Jis visa galva buvo aukščiau už daugelį žur
nalistų bei visuomenininkų. Santykiaudamas su svetimšaliais, 
ar tai Lietuvoje eidamas aukštas pareigas užsienių reikalu minis
terijoje, ar būdamas užsienyje, velionis savo taktu, gyva greita 
orientacija galėjo gražiai Lietuvą atstovauti ir gerą svetimšaliams 
įspūdį sudaryti apie lietuvius. Velionis ir jo žmona buvo puiki 
Lietuvos aukštųjų diplomatų reprezentacinė pora. Ponia E. Tu
rauskienė daug velioniui padėjo darbe ir veikloje.

Savo veikloje, didžiumoje tarptautinėje plotmėje su užsie
niečiais, velionis yra išvaręs didingą vagą. Ten, kur jis buvojo, 
lietuvių tautos reikalai buvo gerai ginami, Lietuva puikiai atsto
vaujama.

Lietuvoje, tiek velionis, tiek p. E. Turauskienė buvo vakarų 
kultūros, ypač prancūzų, nešėjai ir skleidėjai. Jie daug nusipelnė 
ne tik lietuviams, bet ir prancūzams. P. E. Turauskienės dėka 
prancūzas Jean Mauclère tapo Lietuvos apaštalu Prancūzijoje. 
Jis yra parašęs apie Lietuvą daugiau kaip du šimtus straipsnių ir 
keliolika knygų, brošiūrų. Velionis Ed. Turauskas jį Lietuvoje 
lydėjo ir įkvėpė Lietuvos meilę. Jean Mauelère yra nepaprastai 
išpopuliarinęs Lietuvą Prancūzijoje.

Be savo politinės diplomatinės, visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos, velionis Ed. Turauskas yra padėjęs daug pastangų 
gelbėti mūsų politiniams kaliniams (V.L.I.K-o nariams), atsi- 
dūrusiems nacių Vokietijoje kalėjimuose. Juos gelbėdamas, jis 
darė žygių per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, diplomatus Berne, 
Vatikaną, ir kitas įstaigas. Jis daug naktų nemiegojo ir lietuvių
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pabėgėlių reikalais rūpindamasis, būdamas B.A.L.F.-o Įgaliotiniu 
Šveicarijoje ligi išvykimo Prancūzijon.

Žodžiu, lietuvių moksleivių kelias, studentų veikla, lietuvių 
laikraštininkų gyvenimas, visuomeninis judėjimas, kultūriniai 
pasireiškimai, politinė diplomatinė akcija vyko su velionio Ed. 
Turausko aktingu dalyvavimu, įnašu, dažnai jo vadovavimu.

Kada po II-jo pasaulinio karo lietuviams reikėjo įeiti į tarp
tautinius sambūrius, dalyvauti įvairiuose kongresuose ir t.t., 
dažnai šauktasi į Ed. Turauską. Jis buvo šaunus veikėjas, 
Lietuvos reikalų gynėjas. Dažnai ne vienam kildavo mintis, 
kaip gera, kad turime Ed. Turauską. Demokratiniam pasauliui 
velionis Ed. Turauskas, turėtais savo titulais Ryto redaktoriaus, 
seimo nario, Lietuvos minisro, politikos departamento direktoriaus, 
Krikščionių Demokratų veikėjo ir lyderio, labai mielai buvo 
priimtinas ir tinkamas pavergtos lietuvių tautos atstovas. Ligi 
mirties jis šaunią duoklę Lietuvai atidavė. Anot prof. dr. K. 
Pakšto, jis veikė tarp savųjų lietuvių, tarp kaimynų europiečių 
ir ieškojo draugų laisvės kovoms visame pasaulyje.

Gaila, kad Lietuva neteko Ed. Turausko. Juo labiau gaila, 
kad nematyti, kas jo vieton greit galėtų atsirasti padaringai veikti.

Saviesiems Ed. Turauskas prisimintinas ir dėl savo minčių, 
smerkiančių anarchijos bei asmeniškumo tendencijas ir jų apraiš
kas : «Nieko neklausyti — tik savęs, niekam nesilenkti — tik 
sau, nieko nemylėti — tik save, niekieno minties nepastatyti 
aukščiau, o tik savąja džiaugtis ». (Ateitis, 1910-1925 m. II-jo 
Jub. Kongreso sąsiuvinio, 122 psl.).

Ed. Turauskas staiga mus apleido. Paskutinį kartą matėmės 
1966.IV.17 d. per Atvelykį. Viešėjome pas Turauskus. Velionis 
skundėsi kiek savo negalavimais ir atrodė suvargęs. Atsisveikinant 
stotyje, p. Bačkienei pasakė : «Kažin, ar bepasimatysim ? » 
Nepaisant negalavimų, jis dar planavo, dirbo dėl duonos kąsnio, 
veikė politinėje plotmėje. Bet, atrodo, Ed. Turauskas lyg paty
lomis jau sau gal bus kalbėjęs —

Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk manęs,
nes mano siela bėga prie tavęs,
ir į tavo sparnų ūksmę aš bėgu (Psalmė 56).

Dr. S. A. Bačkis 
Washingtonas, J. A. V.


