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Juozas Prapiestis, šeštasis, jauniausias vaikas šeimoje, gimė 1949 m. sau-
sio 12 d. Lazdijų aps. Leipalingio vls. Gerdašių k. Jo tėvų šeima nebuvo iš-
tremta, tačiau jai teko patirti pokario baisumus.

Aštuonmetę mokyklą J. Prapiestis baigė Gerdašiuose, vidurinę – sidabro 
medaliu Leipalingyje. Mokydamasis Leipalingyje gyveno bendrabutyje, va-
dinamajame Kauko name (stribynėje), šiltuoju metų laiku į mokyklą 18 km 
važinėjo dviračiu. 1966–1971 m. mokėsi Kauno politechnikos institute, įgijo 
inžinieriaus-chemiko specialybę. Pagal paskyrimą vos keturis mėnesius pa-
dirbęs Kirišo naftos perdirbimo gamykloje (RSFSR, Leningrado sr.) operato-
riumi, grįžo į Lietuvą. Gyveno ir dirbo Vilniuje: 1972–1985 m. inžinieriumi 
ir vyr. inžinieriumi Termoizoliacijos institute, nuo 1985 m. pabaigos Agropra-
moninio komiteto Statybos technologijos tyrimų centre inžinieriumi-chemi-
ku, nuo 1990 m. Statybos technologijos įmonėje. 1997–2011 m. J. Prapiestis 
dirbo analitiku Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie LR krašto 
apsaugos ministerijos.

J. Prapiestis dalyvavo pasipriešinimo sovietinei santvarkai ir okupacijai 
judėjime. Buvo vienas liaudies dainų klubo „Raskila“ vadovų. Šis dainų klu-
bas 7-ojo dešimtmečio pabaigoje laikytinas tyliosios rezistencijos laikotarpio 
jaunimo veiklos dalimi. Klubo veikla buvo plati: senųjų lietuvių dainų ir šokių 
mokymasis, tradicinių kalendorinių švenčių, papročių, apeigų atgaivinimas, 
piliakalnių, pilkapių lankymas, tvarkymo talkos, ryšių palaikymas su lietuviš-
komis salomis Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, šventinių vakaro-
nių rengimas darbo kolektyvuose, ugdymo įstaigose, senelių ir vaikų globos 
namuose. Per ekspedicijas ir susitikimus buvo renkamos senosios lietuvių dai-
nos ir giesmės.

1972–1973 m. J. Prapiestis dalyvaudavo pas Algirdą Patacką vykusiuose susi-
rinkimuose Mokslų akademijos aspirantų bendrabutyje Vilniuje. Šis kambarys tuo 
metu buvo virtęs savotišku klubu ar mokykla, kurioje buvo bandoma sukurti katali-
kiškosios ir lietuviškosios kultūrų sintezės modelį. Čia lankydavosi Arvydas Šlioge-
ris, Zita Vanagaitė, Birutė Burauskaitė, Rimantas Matulis, V. Vosyliūtė ir kt. Klubo 
nariai platino katalikišką ir pogrindinę spaudą: „Lietuvos katalikų bažnyčios kroni-
ką“, „Aušrą“. J. Prapiestis drauge su A. Patacku, Virginija Vosyliūte leido literatū-
rinį almanachą „Pastogė“, buvo vienas jos autorių (Mykolo Šilaičio slapyvardžiu), 
rašė straipsnius į pogrindžio leidinį „Lietuvos ateitis“. Klubas buvo patraukęs KGB 
dėmesį.

Dėl savo veiklos J. Prapiesčiui teko patirti KGB represijas: daug kartų jis buvo 
iš darbo vietos išvežtas į saugumą, tardomas ir šantažuojamas. 

1986 m. buvo išsiųstas likviduoti Černobylio atominės elektrinės avarijos pada-
rinių, gauta radiacija ilgainiui labai pakenkė sveikatai. 

Atgimimo metais J. Prapiestis įsitraukė į Sąjūdžio veiklą, buvo Steigiamojo 
Sąjūdžio suvažiavimo delegatas. 

1998 m. išėjo J. Prapiesčio knyga „Pasaulė prasdeda sodzun“. Joje autorius pa-
sakoja apie atokaus XX a. vidurio kaimo žmonių gyvenseną ir kultūrą, atskleidžia 
kolektyvizacijos ir urbanizacijos dar mažai paliestą kaimo žmogaus būtį. Paskirus 
kūrinius spausdino „Naujasis židinys-Aidai“, „Šiaurės Atėnai“, „Naujoji romuva“, 
„Liaudies kultūra“, alkas.lt.

2011 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu J. Prapiestis ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi. Tuo metu jis jau sunkiai 
sirgo kraujo vėžiu, gulėjo ligoninėje. 

J. Prapiestis mirė 2013 m. liepos 29 d., palaidotas gimtojo Gerdašių kaimo ka-
pinėse – Baltakalnyje.

Po J. Prapiesčio mirties 2016 m. LGGRTC išleido jo kūrinių rinktinę „Amalo 
uogos“. Šioje knygoje publikuojama esė apie gimtojo krašto partizanus „Pūščios 
slėpiniai, arba Uždraustojo laiko beieškant“, parašyta remiantis ilgai rinktais Lietu-
vos ypatingojo archyvo bylų duomenimis, atskleidžia, kokiais neįtikėtinais būdais 
buvo laužomas ir maitojamas Gerdašių ir aplinkinių Pūščios girios kaimų žmonių 
gyvenimas siekiant sovietinės ideologijos tikslų – partizanus paversti bendražygių 
išdavikais ir žudikais ir tokį jų paveikslą įtvirtinti žmonių sąmonėje. 

Parengė Arvydas Gelžinis

Tėvai Juzė ir Ignas Prapiesčiai. Iš Prapiesčių šeimos archyvo

Gimtieji namai Gerdašių kaime. Iš Prapiesčių šeimos archyvo Senasis kryžius Gerdašių kaimo rinke-
lėje, kur buvo paguldyti pirmieji žuvę 
partizanai – tėvas ir sūnus Šimaičiai. 
Iš Prapiesčių šeimos archyvo

Dviračių žygyje 1980 m. vasarą. Iš Prapiesčių šeimos ar-
chyvo

J. Prapiestis su Cegelnės kaimo (Smolensko sr., Rusija) 
moterimis.  1973 m. Iš Prapiesčių šeimos archyvo

Žygio Daukanto taku vilniečių grupės vadovas J. Pra-
piestis su bendražygiais ant Girgždūtės piliakalnio, 
1975 m. Iš Prapiesčių šeimos archyvo

J. Prapiestis kalbina Apso krašto šviesuolę Žemaitienę. 
Iš Prapiesčių šeimos archyvo

J. Prapiesčio rinktinės „Amalo uo-
gos“ viršelis. Sudarytoja R. Prapies-
tienė. LGGRTC, 2016 m.

Vieno „Pasaulė prasdeda sodzun“ skyriaus epigrafo faksimilė. 
Iš rinktinės „Amalo uogos“


