
1. Vaikystė pokario metais 
 

1.1. Antrąjį pasaulinį karą išgyvenusio tėvo auklėjimas 
 

 
A. Schwarzeneggeris vaikystėje 

 

  Nuo pat ankstyvos vaikystės Arnoldas buvo aktyvus berniukas. Jis siekė būti geriausias. Kiek 

save atsimena, jis visuomet jautė, kad gimė ir augo ne ten, kur turėjo. Grahamo Bensingerio 

pokalbių laidoje Schwarzeneggeris teigė, kad Austrija yra graži šalis, bet jam ten buvo per 

ankšta. Berniuką žavėjo drąsūs vyrai, turintys galią, panašūs į matytus kino teatrų ekranuose. 

Jam patiko dideli miestai, dideli tiltai, o ne tos mažos apylinkės, kur jis augo. 

  Tėvai vaikams stengėsi įdiegti tokias vertybes kaip darbštumas, disciplina, patvarumas ir 

paklusnumas. „Augdami mudu su broliu visuomet turėdavome mums skirtus darbus ir griežtą 

dienotvarkę – rašė Arnoldas savo knygoje. ‒ Keltis reikėdavo šeštą ryto ir parnešti pieno.1 Kai 

paaugome, taip pat turėdavome užsidirbti pusryčius sportuodami – atlikdami tam tikrą skaičių 

pritūpimų ir atsilenkimų. Nuo penkiolikos metų turėjau mokėti tėvams už tai, kad gyvenu pas 

juos. Taip jie stengėsi mudu su broliu motyvuoti pradėti anksti dirbti ir užsidirbti. Pamenu, aš 

to nekenčiau. Nė vienas iš mano draugų nieko neturėjo mokėti savo tėvams, tik mes. Tai tik 

dar labiau sužadino manyje norą kuo greičiau palikti namus“, – teigė Arnoldas Besningerio 

pokalbių laidoje.2 

                                                
1 Schwarzenegger, A. (2012).  ,,Total recall: my unbelievable true life story”. 
2 Bensinger. G. (2016). In Depth with Arnold Schwarzenegger. [žiūrėta 2019-04-26]. Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=DJQOgp9a66I&list=PLW5qT4HIAd1ZwvOdRpjFG1cJtrvPfZ6q_&index=
6  
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  Schwarzeneggeris darbo nesibaidė. Nuo dvylikos ar trylikos metų jau dirbo stiklo fabrike. Jo 

darbas buvo šluoti stiklų šukes. Atlyginimą gaudavo tokį pat kaip ir ten dirbantys suaugusieji. 

Už gautus pinigus vaikas galėdavo nusipirkti sau sportinių drabužių ar dviratį, kuriems tėvai 

neturėjo pinigų.3 

  Tėvas treniravo ne tik sūnų fizinį patvarumą, bet ir protą. Kiekvieną sekmadienį po bažnyčios  

vesdavosi vaikus stebėti, kaip jis dirba. Dienai baigiantis jie turėdavo parašyti dešimties 

puslapių esė ‒ ką nuveikė tą dieną. Tėvas atidžiai perskaitydavo jų rašliavą ir, jei šie 

pridarydavo gramatikos klaidų, tas vietas turėdavo perrašyti 50 kartų.4 

  Tuometis vaikų auklėjimas Austrijoje šiandien būtų traktuojamas kaip smurtas prieš vaikus. 

Fortune žurnalo interviu 2004 m, Arnoldas teigė, kad dažnai tėvas jį tampydavo už plaukų ir 

mušdavo diržu. Taip auklėjami buvo ir kaimynų vaikai. „Toks buvo tų laikų žmonių 

mentalitetas, – kalbėjo A. Schwarzeneggeris. ‒ Žmonės nesistengė auginti vaikų siekdami 

atskleisti jų individualumą. Visi buvo auginami vienodai. Aš nenorėjau būti toks kaip visi kiti. 

Aš neatitikau tų laikų standartų. Tad kiekvieną kartą, kai būdavau mušamas ar kai man buvo 

sakoma, kad neįstengsiu padaryti to ar ano, atsakydavau, kad ilgai čia neužsibūsiu, greitai 

išvažiuosiu ir tapsiu turtingas.“5 Žinoma, tuo metu jis dar neturėjo jokio tikslaus plano, tik 

didelį norą. 

 Būsimasis kultūristas autobiografinėje knygoje 

pasakojo, kad būdamas vaikas mėgdavo užsivilkti 

tėvo policininko uniformą ir didžiuodamasis 

stebėdavo save veidrodyje. ,,Gaila, tačiau tėvas 

neturėdavo kantrybės išklausyti mūsų su broliu bėdų“, – rašė Arnoldas knygoje.  „Niekuomet 

nesijaučiau užtektinai geras, protingas ar stiprus, nes jis niekad mūsų nepagirdavo, tik 

pasakydavo, kad galime padaryti geriau. Mudu su broliu dažnai konkuruodavome, bet 

dažniausiai nugalėdavo jis, nes buvau metais jaunesnis.“6  

  Ne viename interviu žymusis sportininkas teigė, kad nepaisant griežto auklėjimo labai 

mylėjęs savo tėvą. Tik tėvų dėka jis užaugo toks, koks yra šiandien: nuo vaikystės labai norėjo 

įrodyti visiems, ko yra vertas. Taip pat teigė, kad suaugusieji, nors buvo per griežti ir naudojo 

fizinę jėgą, vis dėlto išmokė disciplinos.  

                                                
3 Bensinger. G. (2016). In Depth with Arnold Schwarzenegger. [žiūrėta 2019-04-26]. Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=DJQOgp9a66I&list=PLW5qT4HIAd1ZwvOdRpjFG1cJtrvPfZ6q_&index=
6 
4 Schwarzenegger, A. (2012).  ,,Total recall: my unbelievable true life story”. 
5 Morris. B. (2004). Fortune magazine. Arnold power. [žiūrėta 2019-04-26]. Prieiga per internetą: 

http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/08/09/377908/index.htm  
6 Schwarzenegger, A. (2012).  ,,Total recall: my unbelievable true life story”. 

,,Arnoldai, kad ir ką gyvenime 

darytumei, stenkis būti 

naudingas“ 
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  Vaikas visuomet būdavo užimtas ir prižiūrimas. Namie po pamokų jo laukdavo mama, 

padėdavusi atlikti namų darbus, o vakare iš darbų grįžęs tėvas berniukus lavindavo įvairiais 

sportiniais užsiėmimais. Arnoldas jaučiasi dėkingas tėvui ir už patarimą, kuriuo vadovaujasi 

iki šiol: ,,Arnoldai, kad ir ką gyvenime darytumei, stenkis būti naudingas“.7  

  Gustavui pavyko vaikams įdiegti meilę sportui. Meinhardui visai neblogai sekėsi boksas, o 

Arnoldui ‒ futbolas. Tai, kad Schwarzeneggerio brolis buvo vyresnis ir kiek didesnis, berniuką 

tik dar labiau motyvuodavo stengtis visose srityse, įskaitant ir sportą. A&E Jack Perkins 

dokumentiniame filme apie Schwarzeneggerį jo vaikystės draugas Albertas Busekas teigė, kad 

berniukų tėvas labiau simpatizavo vyresnėliui. Jam viskas būdavo leidžiama ir atleidžiama. O 

su Arnoldu buvo elgiamasi griežčiau.8 

  ,,Ilgainiui tėvai vis daugiau laiko ėmė skirti mano broliui ir vis mažiau man, – rašė Arnoldas 

prisiminimų knygoje. ‒ Vieną vasarą buvau išsiųstas dirbti pas krikštamotę ir grįžęs sužinojau, 

kad tėvai su Meinhardu be manęs buvo išvykę į ekskursiją. Tai mane labai nuliūdino.“ 

  Kuo toliau, tuo labiau berniukų interesai ėmė skirtis. Arnoldas pradėjo domėtis svarmenų 

kilnojimu, o Meinhardas, kaip ir tėvas, kasdien užsivilkdavo baltus marškinius ir kratydavosi 

bet kokio fizinio darbo. ,,Tėvai tikėjosi, kad brolis taps inžinieriumi, o aš ‒ mechaniku, staliumi 

arba policininku“, – rašė Arnoldas knygoje.9 

  Jei tik tėvai būtų žinoję, kad jokiu staliumi jaunasis Schwarzeneggeris netaps, ir jo „kvaili“ 

plepalai apie sportininko karjerą vieną gražią dieną išsipildys!.. 

 
 

                                                
7 Arnold Schwarzenegger's 2017 University of Houston Commencement Address (2017).  
8 Arnold Schwarzenegger - 1997 A&E Biography with Jack Perkins. (2013). [žiūrėta 2019-04-26]. Prieiga per 

internetą: https://www.youtube.com/watch?v=CD75i95_MWA  
9 Schwarzenegger, A. (2012).  ,,Total recall: my unbelievable true life story”. 
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