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Nors atrodo, kad žmogus XXI amžiuje sukultūrėjo, deja, taip nėra. Faktai
rodo ką kita. Ypač pažeidžiami, beginkliai žmonės yra gyvybės apsaugos sri-
tyje. Gražios frazės slepia vykdomas skerdynes. Amerikos valdžia tam dar la-
biau atveria vartus.

III. IŠPUOLIAI PRIEŠ BEGINKLIŲ GYVYBĘ

Gyvybė yra didžiausia žmogaus vertybė. Be jos žmogaus nėra. Su ja – žmogus
gyvas. Žmogui gyvybė yra duota – tai duotybė. Už šio žodžio – gili paslaptis. Iš kur
aš? Iš kur mes? Bet kuria gilia prasme – gyvybė mums yra duota, o su pačia gyvybe
mums dovanojami mes patys.

Galutinį atsakymą teikia paties Dievo apreikšta religija.

Atsakymas Šventajame Rašte
Manhattano Deklaracijoje pateikiamos dvi citatos iš Šventojo Rašto. Pirmoji –

Pradžios knygoje: ,,Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą
sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos” (Pr 1, 27).

Antroji – Evangelijoje, tai Jėzaus Kristaus žodžiai: ,,Atėjau, kad jie (žmonės –
K. T.) turėtų gyvenimo, kad apsčiai jo turėtų” (Jn 10, 10). Manhattano Deklaracijoje
naudotas vertimas anglų kalba – tikslesnis: ne ,,apsčiai”, bet ,,iki pilnumo”; Kris-
tus atnešė žmonėms ,,galią tapti Dievo vaikais” (Jn 1, 12).

Tuo Dievas apreiškia žmonėms suteiktą gyvybę esant ypatingu bendravimu
su Juo pačiu.

Valdžios išpuoliai prieš gyvybę
Manhattano Deklaracijos skyriuje apie gyvybę teigiama: ,,Su liūdesiu pastebi-

me, kad mūsų valdžioje yra įsivyravusi abortų ideologija. Prezidentas pažadėjo,
kad abortai bus lengviau ir plačiau prieinami”, t. y. apmokami iš valdžios surenka-
mų mokesčių iš piliečių, taip pat nėščioms nepilnametėms nebereikės atsiklausti
tėvų, jei norės aborto, ir kt.

Deklaracija daro išvadą: ,,Visa tai reikšmingai didins abortų skaičių ir tuo pa-
čiu nesuskaičiuojamai daug vaikų gyvybių bus užgesinta dar prieš jų gimimą.”

Ne tik žmogaus gyvenimo pradžioje, bet ir jo pabaigoje, žmonėms senstant, jie
tampa našta, nereikalingi, o jų aprūpinimas ir išlaikymas brangsta. Numatoma
vieta ,,savanoriškai” eutanazijai (silnesniųjų likvidavimas sveikesniųjų ir stipres-
niųjų naudai), ,,padedant savižudybei” (assisted suicide) ir kt.

Kas rašant Manhattano Deklaraciją (2009 m.) dar tebuvo idėjų ir planų stadijo-
je, dabar, po 2–3 metų, jau yra Obamos ir demokratų propaguojamo ,,sveikatos ap-
rūpinimo” (Healthcare) įstatyme.

Deklaracija pastebi: ,,Mirties kultūra pigina gyvybę visose jos stadijose ir ap-
linkybėse, platindama įsitikinimą, kad netobula, nesubrandinta ir kitiems ,,nepa-
togia” gyvybe galima atsikratyti”. Ši pastaba patvirtina popiežiaus Jono Pauliaus
II įžvalgą, kad šių laikų žmonių sąžinė gyvybės atžvilgiu atbuko.

Pasirašiusiųjų ryžtas
Manhattano Deklaraciją pasirašiusieji pasiryžta: ,,Mes būsime vieningi ir ne-

pavargstantys mūsų pastangose priešintis ,,laisvei” žudyti – palaidumui, kuris pra-
sidėjo negimusiųjų skandinimu abortuose. Mes dirbsime, kaip mes visada dir-
bome, padėti nėščioms moterims, o taip pat pakilti toms, kurios, abortą įvykdžiu-
sios, pačios tampa jo aukomis, bet mes absoliučiai pasisakome prieš tą nuomonę,
kad abortai gali būti ,,geriausiems” moterų interesams, žudant savo negimusius
kūdikius. Mūsų užlaikomas, teisingas, žmogiškas ir krikščioniškas atsakymas –
kaip buvo, taip ir visais laikais bus – nenumatytai nėštumo problemai iškilus,
mums visiems reikia mylėti ir pasirūpinti motina ir vaiku.”

,,O tiems, kuriems yra pavedama valdžia, krikščioniškoji žinia yra ši: pirmo-
ji valdžios atsakomybė yra apginti nuo smurto silpnus bei pažeidžiamus, ir tai da-
ryti be favoritizmo, šališkumo ar diskriminacijos.”

Krikščioniškos sąžinės balsas (III)
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Plokščias mėnulis aukštai virš skardinių stogų,
ir medžiai seni tarsi užtvankos ūžia.
Čia knygos, plaštakių aprašymai, stalas ir tu –
buities plačiapadė boružė.

Išmokau sėdėt ir tylėt, tarsi būčiau išnykęs,
kaip medžio šešėlis, sparnuotas ir didelis Niekas.
Jau išverstos senos ir storos viduržiemio knygos,
ir išvežtas vasaros sniegas.

Ir užmiršto žodžio vis ieškau aš medžių žodynuos –
netikras tas žodžių dangus ir jo aukštis.
Žiūriu prieš save, lyg būčiau aš sau – paskutinis,
pačiam sau išnykstantis paukštis.

Marcelijus MartinaitisNukelta į 8 psl.

Vidas Biveinis. Iš serijos Septintoji diena, 2006
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Yra asmenų, kurie savo gyvenimu ir darbais
yra praturtinę mokslo, meno, religijos ar ku-
rias kitas sritis. Jų veiklos vaisiais džiaugia-

si, naudojasi ne tik savoji tauta, bet ir kiti. Tokių
kūrybingų asmenų turi ir lietuviai.

Vienas iš jų – žurnalistas, psichologas, sporti-
ninkas, visuomenininkas, mąstytojas, patriotas,
teologijos daktaras, evangelikų reformatų kunigas
dr. Eugenijus Gerulis, kuriam šiemet būtų sukakę
90 metų.

Eugenijus Gerulis (Lietuvoje – Eugenijus Snars-
kis) gimė 1922 metų balandžio 28 dieną Alytuje, pa-
krikštytas Kaune. Tėvas Jonas Gerulis (Lietuvoje –
Valerijonas Snarskis, jo motina buvo Darata Varia-
kojytė), gimęs Biržuose 1896 m., o miręs Čikagoje
1960 m., buvo caro laikų karininkas ir Lietuvos ka-
riuomenės savanoris-kūrėjas. Jam likimas lėmė gy-
venti Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Ka-
nadoje ir JAV. Motina, Stefanija Kvietkauskaitė, gi-
musi Musninkuose (Ukmergės aps., dab. Širvintų
raj.) 1899 m. Ji mirė 1971 m. Čikagoje. 1929 m. šeima
persikėlė į Biržus. Eugenijaus vaikystė prabėgo Bir-
žuose, tėvų namuose ant Širvėnos ežero kranto,
Radvilų gatvės pabaigoje (namai išliko dabartinėje
Pilies g.).

Mokydamasis gimnazijoje aktyviai sportavo,
buvo Biržuose įkurto sporto klubo „Vilkas” krepši-
nio komandos, kuri buvo viena iš stipriausių Lietu-
voje, kapitonas.

1941 m. baigęs Biržų gimnaziją, dirbo amatų ir
prekybos mokyklose. 1942 m. Kaune įstojo į Vytauto
Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m.
liepos 7 d. buvo priverstas pasitraukti iš Lietuvos į
Vokietiją. Tiesa, iš Palangos norėta pasiekti Švediją,
bet nepavyko. Pokario metais, (1946–1948 m.) tęsė
medicinos studijas Hamburgo-Pinnebergo Pabaltijo
universitete. Buvo šio universiteto jungtinės estų,
latvių ir lietuvių krepšinio rinktinės kapitonas.
1949 m. persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos
Valstijas. Čikagoje baigė medicinos kursus, bet pa-
suko inžinerijon. Iš pradžių dirbo braižytoju, mokė-
si inžinerijos, o išlaikęs kelis valdiškus egzaminus,
tapo techniku. Po to dirbo Čikagos rotušės inžine-
rijos techniku.

1950 m. sausio 7 d. susituokė su raseiniške Vale-
rija Misevičiūte, žinoma išeivijos moterų krepšinio
ir tinklinio rinktinių dalyve (susižiedavo dar Vo-
kietijoje). 1950 m. gruodį įsteigė JAV lietuvių evan-
gelikų reformatų žurnalą „Mūsų sparnai” (1951–
2003). Penkerius metus buvo šio žurnalo redakto-
rius, vėliau – redakcinės komisijos narys, parašė
daug pamokslų ir straipsnių. Šalia kasdienio tech-
niko darbo, nuo 1952 iki 1984 metų tobulinosi
įvairiose mokslo institucijose, siekdamas šviesos ir
dvasinių turtų. Dirbdamas studijavo Lojolos univer-
sitete Čikagoje žurnalistiką, Čikagos Loop’o kole-
dže retoriką. Besidomėdamas žmogaus dvasiniu pa-
sauliu, studijavo Čikagos Loredo Psichorientologi-
jos institute psichologiją. Teologinės pedagogikos
žinias gilino Čikagos Moody Bible institute ir, išlai-
kęs 36 egzaminus, 1977 m. rudenį baigė dvejų metų
kursą. 1978 m. balandžio 15 d. E. Gerulis baigė
Christian International universitete (San Antonio,
Texas ir Phoenix, Arizona) teologijos studijas baka-
lauro laipsniu, išlaikęs visus egzaminus aukščiau-
siais pažymiais.

1979 m. kovo 20 d. Čikagos Lojolos universitete
baigė vienerių metų kursą, apžvelgiantį modernių-
jų laikų filosofiją ir teologiją, išlaikydamas 21 egza-
miną taip pat aukščiausiais pažymiais.

Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo išeivijo-
je sprendimu 1978 m. birželio 25 d. Čikagoje genera-
linis superintendentas kun. Stasys Neimanas įšven-
tino jį į diakonus. O diakono E. Gerulio pirmasis pa-
mokslas buvo išspausdintas liuteronų „Svetyje”
(1978, nr. 3–4, p. 24–28). 1979 m. birželio 23–24 d. LERB
XXXII Sinode Čikagoje kuratorius diakonas E. Ge-
rulis buvo išrinktas į sekretoriatą. Sinodas vienbal-
siai nutarė ordinuoti jį į kunigus bei išrinko Kolegi-
jos nariu.

Per trejus metus E. Gerulis parengė 579 pusla-
pių – dviejų tomų – disertaciją „The Essence of Pra-
yer” („Maldos esmė”) ir 1983 m. Trinity teologijos

seminarijoje (Newburge, IN) ją apgynė. Seminarijos
profesorių komisija disertaciją įvertino aukščiau-
siu žymeniu Summa Cum Laude ir įteikė teologijos
daktaro diplomą. Ši studija 1985 m. buvo labai teigia-
mai pristatyta užsienio lietuvių katalikų spaudoje.

Studiją autorius dedikuoja Dievo garbei ir „įk-
vėpimui, paskatinimui bei džiaugsmui visų, o ypač
mūsų brolių ir seserų, pavergtų už Geležinės uždan-
gos”. Malda apibūdinama ne tik kaip prašymas, bet
ir ieškojimas, beldimasis, padėka, garbinimas. Mal-
da reikalinga, nes žmonėms reikia Dievo ir Jo malo-
nės. Malda – tai dialogas tarp Dievo ir žmogaus. Vie-
na amerikiečių parapija suorganizavo kelių mėne-
sių kursus susipažinti su šiuo veikalu. Taip pat ke-
liose lietuvių ir amerikiečių sekmadieninėse mo-
kyklose dėstoma apie maldą, remiantis minėta kun.
E. Gerulio studija.

Apie šį mokslinį veikalą išeivijos „Aiduose”
(1985, nr. 4, p. 248–250) katalikų kunigas dr. Kęstutis
Trimakas savo ilgokame straipsnyje „Studija apie
maldą” rašė: „Kun. Eugenijaus Gerulio disertacija
yra minčių apie maldą turtingas rinkinys, sistemin-
gai pateiktas pagal turinio gaires. Teologijos dakta-
ro kun. Eugenijaus Gerulio studija verta dėmesio. Ki-
ti tesprendžia tą veikalą išleisti anglų kalba. Mums
gi dera stipriai pasisakyti už šios studijos atspausdi-
nimą lietuvių kalba”.

Kun. dr. E. Gerulis buvo plačiai žinomas tiek
JAV evangelikų reformatų, tiek lietuvių bendruo-
menėje kaip nepailstantis ir sumanus vadovas.

Už nuopelnus Bažnyčiai JAV evangelikų refor-
matų išrinktas Lietuvių evangelikų reformatų Si-
nodo kuratoriumi emigracijoje. Sinodo suvažiavi-
mų metu yra ėjęs Sinodo direktoriaus, Sinodo sek-
retoriaus pareigas.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis buvo 1978–1985 m.
Čikagos evangelikų reformatų bendruomenės dva-
sininkas, šalia S. Neimano ir P. Dilio. Rūpindamasis
jaunimo krikščioniškos dvasios ugdymu, buvo Lie-
tuvių Skautų brolijos evangelikų dvasios vadovas,
apdovanotas skautų ordinu. Ilgą laiką ėjo jam Sino-
do patikėtas Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo
kolegijos (JAV) viceprezidento pareigas. Jis buvo
vienas iš Lietuvių evangelikų tarybos steigėjų, jos
sekretorius. Los Angeles apdovanotas Lietuvių pro-
testantų sąjungos Kristaus kryžiumi (1982. 12. 12).

E. Gerulis buvo ilgametis Čikagos lietuvių tau-
tinių kapinių prezidentas, rėmė lietuviškas mokyk-
las, buvo vienas iš K. Donelaičio mokyklos Čikagoje
steigėjų ir pirmasis šios mokyklos tėvų komiteto
pirmininkas. Kaip didelis muzikos ir dainos mylė-
tojas, daugiau nei dešimt metų dainavo Čikagos lie-
tuvių operos chore, buvo operos valdybos sekreto-
rius. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, dalyva-
vo „Amerikos balso” laidose – ne kartą Velykų ar
Kalėdų progomis radijo bangomis kalbėjo Lietuvai
religinėmis, tautinėmis temomis. Jo straipsniai
įvairiomis progomis ne tik teologiniais ar istori-
niais klausimais, bet ir tapybos, teatro, grožinės li-
teratūros temomis buvo spausdinami ne tik išeivijo-
je, bet ir jau laisvoje Lietuvoje.

1980 m. vasario 13 d., minint Vasario 16-tąją,
Washingtone, DC, kun. E. Gerulis invokacine malda
pradėjo JAV Kongreso Atstovų rūmų sesiją. Jis
Amerikos vardu prabilo į Dievą prie istorinio pulpi-
to, kur JAV prezidentai taria žodį tautai. Po šios
maldos Kongreso narys Frank Annuzio pristatė E.
Gerulio biografiją. Kun. E. Gerulio malda buvo vė-
liau išversta į lietuvių, latvių bei estų kalbas ir per
,,Amerikos balsą” pertransliuota Baltijos tautoms.

Nuo 1975 iki 1985 m. pastoviai talkino broliškai
Kongregacionalistų Bažnyčiai dekoratyviniais dar-
bais.

Aktyvi veikla Floridoje
1985 m. liepos 20 d. E. Gerulis išėjo į pensiją ir

persikėlė gyventi į St. Petersburgą Floridoje. Apsi-
gyveno nuosavame namelyje mažoje Boca Ciega sa-
lelėje. Mėgo gamtą, ypač paukščius, visą gyvenimą
kalė jiems inkilus; patiko meškerioti nuo lieptelio į
jūrą. Floridoje iš karto įsijungė į lietuvių visuome-
ninį, kultūrinį ir religinį gyvenimą (skaitė paskai-
tas, dirbo komitetuose). Ten 1985 m. spalio 31 d. įs-
teigė ir globojo pirmąją lietuvių evangelikų (refor-
matų ir liuteronų) parapiją. Įstojo į vietos lietuvių
klubą, dainavo mišriame chore, vėliau perėjo į vyrų
oktetą. Sukūrė tekstus dainoms ir giesmėms. Para-
šė ir komiškų satyriškų kupletų. Su keliais inicia-
toriais 1988 m. įsteigė Kultūrinių popiečių būrelį ir
kelis metus jam vadovavo. Visada buvo giedros nuo-
taikos, atviros širdies, greitas visiems talkon. Pasi-
žymėjo tolerantiškumu ir demokratiškumu.

Floridoje įvairių lietuviškų organizacijų suva-
žiavimų proga bei tautinių švenčių metu yra sakęs
pamokslus katalikų bažnyčioje; salėse invokacijas
yra sukalbėjęs Čikagoje, Toronte, St. Petersburge.

Dar Čikagoje gyvendamas pradėjo skleistis
kaip menininkas. Domėjosi tapyba; įvairiems žur-

nalams laisvalaikiu yra nupiešęs viršelių ir vinje-
čių, o institucijoms – laiškų antgalvių. Apsigyvenęs
Floridoje, tapė paveikslus tušu, akrilu, aliejiniais
dažais. Jo darbais papuoštas ne vienas žurnalo
„Mūsų sparnai” viršelis. Daile taip susižavėjo, kad
1991–1992 m. studijavo tapybą St. Pete Beach dailės
mokykloje „Suntan Art Center”, dalyvavo parodose.
Vienas iš žymesnių darbų – popiežiaus Jono Pau-
liaus II motinos lietuvaitės Emilijos Kačerauskaitės
portretas, kurį, gavęs dovanų, 1993 metais popiežius
iš Lietuvos išsivežė į Vatikaną.

Nuo 1995 m. bendravo su Lietuvos bajorų kara-
liškąja sąjunga Vilniuje ir turėjo savo giminės seną,
gražų herbą.

Atstovaudamas išeivijos ir Lietuvos evangelikų
reformatų bažnyčiai, 1995 m. gegužės 13–15 d. daly-
vavo Pasaulio reformatų sąjungos Amerikos žemy-
no suvažiavime Nashvile (Tennesse).

1997 m. išgyveno sunkią širdies operaciją, ta-
čiau sėkmingai pasveiko.

Kunigas dr. Eugenijus Gerulis
ALGIRDAS ŽEMAITAITIS

Nukelta į 8 psl.

Gimnazistas Eugenijus Snarskis su tėvais Biržuose, 1937
m. rudenį (Lietuvių dienos, 1987 lapkritis, p. 4)

Kunigas E. Gerulis su popiežiumi Jonu Pauliumi II Vati-
kane, 1987.06.27 (Lietuvių dienos, 1987, lapkritis, vir-
šelis)



Gegužės 3-ąją Rašytojų klubas Vilniuje pa-
kvietė į įdomų vakarą – susitikimą su lite-
ratūros kritiku Kęstučiu Kebliu. Vakaro

metu buvo pristatyta neseniai išleista Kęstučio
Keblio knyga „Smulki kritikos rasa”, aprėpianti
jo, kaip literatūros kritiko ir literatūros žmogaus,
kūrybinę veiklą ir smalsų, įdėmų, geranorišką
žvilgsnį į lietuvių literatūrą.

Ir nors norisi pridurti – išeivijos literatūrą,
nepridursiu, nes, kaip sakė ir vakaro vedėjas, lite-
ratūrologas Virginijus Gasiliūnas, gana dalinti lie-
tuvių literatūrą į atskiras dalis, lietuvių literatūra
yra viena. Juolab ir Kęstutis Keblys, įdėmiai ste-
bėjęs išeivijos lietuvių literatūros procesus, neven-
gė rašyti ir apie kitapus Atlanto išleistas knygas
(Mykolo Sluckio, Sauliaus Šaltenio, Jono Mike-
linsko ir kitų). Nenuostabu – juk lietuvių literatū-
ra ir jos procesais, vykstančiais šiapus ir anapus
Atlanto, naujais vardais ir literatūrinėmis naujo-
vėmis domėjosi ir kiti garsūs kritikai bei literatū-
ros tyrinėtojai, tokie kaip Vytautas A. Jonynas,
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Rimvydas Šilbajoris. Pas-
taruosius du K. Keblys įvar-
dijo kaip nenuginčijamus
autoritetus – vakaro metu
pagarbiai apie juos atsilie-
pė; ir apie A. Nykos-Niliūno
„negailestingumą” ir per-
fekcionizmą, ir apie R. Šil-
bajorio profesionalumą. Kny-
gos kokybės įvertinimą reiš-
kė vien tai, kad R. Šilbajoris
pasirinkdavo ją recenzuoti,
nes neįdomių knygų neim-
davęs.

Kadangi vakaro metu
kalbėjo ne tik V. Gasiliūnas,
bet ir literatūrologas Ri-
mantas Skeivys bei knygos
sudarytoja, Lietuvių išeivi-
jos instituto darbuotoja Da-
lia Kuizinienė, buvo pasaky-
ta daug protingų žodžių, ku-
rie, kaip ir dera, buvo įdė-
miai išklausyti. Salėje buvo
matyti ne tik vakaro kalti-
ninko pažįstamų ir draugų,
bet ir literatūros, meno žmo-
nių, pastebėjau ir vieną kitą
kritiką, kuriuos, ko gero, atviliojo reta proga pa-
siklausyti taupaus, racionalaus ir sykiu žaismingo
( tikrai nedažna dermė) Kęstučio Keblio kritikos
žodžio. Įvyko netgi kritikos skaitymai: skaitovas
Juozas Šalkauskas perskaitė linksmą, rimto ir po-
nuobodžio kritikos opuso visai neprimenančio
teksto gabaliuką iš naujosios Keblio knygos „Ba-
ranauskas ir Šaltenis – šposininkai šermenyse”,
kuriame, be minėtų autorių kūrybos, buvo mini-
mas ir toks savitas lietuvių tautos bruožas, kaip
humoro jausmas. Nekyla abejonių, kad tokių teks-
tų Keblio knygoje rasime ir daugiau, nes Kęstutis
Keblys, pasak Dalios Kuizinienės, nesuvaržytas
akademiškumo, tuo jis žavi ir paperka.

Literatūros mokslininkas R. Skeivys, kuris
perskaitė ištisą paskaitą su begale protingų įžval-
gų ir nuorodų, ir ne tik į literatūrą, bet ir į politiką,
pabrėžė K. Keblio kritikos svarumą, paminėdamas
išsamią jo studiją apie išeivijos romaną, kuri ir
šiandieną yra parankinis ir literatūros mokslinin-
kų, ir studentų veikalas.

Antra vertus, K. Keblys kaip kritikas savitas ir
reikšmingas tuo, kad literatūros istorijai pateikia
ne tik didžiuosius vardus, tokius kaip Antanas
Škėma, Marius Katiliškis, Algimantas Mackus,
Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas ir kt.,
įeinančius į aukštųjų ir vidurinių mokyklų lietu-
vių literatūros programas, bet ir kitus, tarsi pariby
likusius, menkiau įvertintus ir aprašytus. Kažin
ar rastume kitą tokį kritiką, taip geranoriškai ir
sąžiningai, o ir pakankamai profesionaliai analiza-
vusį, pavyzdžiui, Jurgio Gliaudos, Aloyzo Barono,
Anatolijaus Kairio ir kitų, Lietuvos skaitytojui
mažai girdėtų autorių kūrinius. O ką bekalbėti

apie visai nežinomus, litera-
tūros erdvėje vos vieną ar
du kartus šmėkštelėjusius ir
gilesnio pėdsako nepaliku-
sius rašytojus, net jeigu jie
niekuo neypatingi, jokių
naujų meninio pasakojimo
tiesų neatradę!.. K. Keblio
recenzijos tikrai pasitar-
nauja plačiai lietuvių litera-
tūros istorijos apžvalgos ir
įvertinimo panoramai.

Pats vakaro kaltininkas
buvo kuklus ir savo nuopel-
nų perdėm nesureikšmino, o

ir gražbyliauti nebuvo linkęs – paliko tai vakaro
vedėjui ir kitiems prelegentams. Matyt, jo taupiai
kalbos raiškai įtakos turėjo ir tiksliųjų mokslų įta-
ka (Kęstutis Keblys, kaip ir Vitalija Bogutaitė – abu
chemikai).

Tiesą pasakius, labai iškalbingas ir knygos
pavadinimas, liudijantis autoriaus kuklumą. Betgi
vakaro vedėjas smulkią rasą apibūdino kaip
gyvybės reiškinį, kuris, sodriai nuguldamas ant
kūrinio, jį atgaivina. Ir dar papasakojo psichoana-
litiko dėmesio vertą sapną, kurį susapnavo prieš
pat knygos pristatymą: Kęstutis Keblys bestovįs
prieš knygų spintą, kurioje už stiklo sudėtos Vita-
lijos Bogutaitės knygos, ir varto rankose savąją,
trokšdamas įdėti į spintą, bet lyg ir ko bebūgštau-
jąs. Sapnas baigėsi tuo, kad knyga visgi buvo įdėta,
ir nieko jai neatsitiko. (Tai patvirtino ir pati Vi-
talija Bogutaitė po oficialiosios vakaro dalies, vi-
siems šnekantis prie vyno taurės). O kodėl prisi-
sapnavo toks sapnas, ir dar V. Gasiliūnui, o ne pa-
čiam vakaro kaltininkui, sunku pasakyti – gal tai
įkvėpė dedikacija, kurią randame knygos priešla-
pyje: „Skiriu Vitalijai, mano pirmai ir nenuilstan-
čiai kritikei”. Panašu, kad šie išraiškingi žodžiai ir
bus inspiravę Gasiliūno sapną.

Ištarus daug gerų žodžių apie knygą, reikėtų
ištarti ir porą blogų. Nežinau, kaip reikėtų susap-
nuoti knygos korektorių – stilistą (jeigu toks išvis
buvo), smalos katile ar spirginamą ant žarijų, nes
gramatikos, skyrybos ir kt. klaidos tiesiog lenda į
akis ir maga jas visas nužudyti raudonu tušinuku.
Kadangi knyga, manyčiau, skirta ne tik besido-
mintiems literatūros procesais kaip tam tikrais vi-
suomeniniais reiškiniais, bet ir studentams, dėsty-

tojams, profesūrai, kurie tokių klaidų netoleruoja,
už tokį nerūpestingą požiūrį į rimtą knygą lei-
dykla „Versus aureus” nenusipelno pagyrimų.

Na, o pabaigai dar reikėtų paminėti, kad tą
saulėtą gegužės pavakarę, gražiai prisitaikydamas
prie kritikos skaitymų, Rašytojų klube grojo forte-
pijoninis trio: Aidas Strimaitis (smuikas), Myko-
las Rutkauskas (violončelė), Žana Arapova (forte-
pijonas). Skambėjo Piotro Čaikovskio kūriniai. O
po oficialiosios dalies vakaro kaltininką apniko
sveikintojai su gėlėmis ir autografų medžiotojai. �
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RENATA ŠERELYTĖ

,,TIE MANO RASOS LAŠELIAI”

Ar tikrai reikia recenzijų?
Tikrai!
O kam?
Kad ilgiau gyventų knyga, kad ją ne taip

greitai užmirštų. Kad literatūrai praskintų
kelią į kultūrinio gyvenimo vyksmą.

Tie mano rasos lašeliai, išsimėtę po iš-
eivijos laukus, o keli net Lietuvos pievosna
nutūpę, atrodė menki ir vos matomi. O štai,
surinkus juos vienon vieton, beveik puspil-
nis kibiras vandens. Vandens, deja, ne vyno.
Ir kas iš to? Man, žinoma, smagu pakilnoti tą
kibirą, nors tik vandeniu pildytą.

O kitiems?
Ne man spręsti, ko vertas šis kaupinys.

Bet jei kas priverstų teisintis, sakyčiau, jog
manasis smulkiosios kritikos šiupinys tegul
bus dar vienas žvilgsnis į išeivijos kultūrinio
judėjimo kasdienybę. Ką mes ten rašėm, ką
apie tuos raštus galvojom, kaip juos apšne-
kėdavom. Ir galbūt pro vieną kitą plyšelį
kyštels anų dienų rūpestis sava literatūra,
noras ir viltis, kad ji būtų svari, kad joje apsi-
gyventų žmogus, ieškantis, kaip sumegzti
asmeninės pažinties ataudus į prasmingą
tikrovės koliažą.

Kęstutis Keblys

Smulki kritikos rasa: literatūros kritika.
Sudarytoja Dalia Kuizinienė. – Vilnius, Versus au-
reus, 2011. – 432 p.

Iš kairės: skaitovas Juozas Šalkauskas, vakaro vedėjas Virginijus Gasiliūnas ir kritikas
Kęstutis Keblys. Ričardo Šileikos nuotr.



D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2012 GEGUŽĖS 12 d.4

Seniai seniai, kai dar nebuvo
kompiuterių ir mobiliųjų telefo-
nų, gyvo žalio buvo toks kvailas

vaikų žaidimas. Žaidimo dalyviai pri-
valėjo turėti prie savęs ką nors gyvą ir
žalią, kokį lapelį, žiedelį, stiebelį, te-
gul ir sudžiūvusį, šieną, tegul tik tru-
pinėlį ar gabalėlį, tegul jau negyvą,
bet augalą. Geriausiai, žinoma, jeigu gyvas žalias iš
tiesų būtų gyvas ir žalias, bet iš kur jį gausi įvairiose
gyvenimo aplinkybėse – pamokoje, koridoriuje, cho-
ro repeticijoje ar mokyklos tualete, o dar žiemą? Jei
nėra kišenių, tai gyvą žalią tekdavo laikyti bate ar
padurkų atlenkime. Kas gyvo žalio neturi – tam ski-
riama bausmė: liepiama kvaksėti, šokuoti, kuda-
kuoti, graužti kreidą, jis parklupdomas, patupdo-
mas, jam išrašaluojama nosis, už apykaklės kišamas
sniegas ir taip toliau... Tai buvo tam tikra patyčių
forma, bet civilizuota, su taisyklėmis ir šiokiu tokiu
garbės kodeksu.

Vasarom to gyvo žalio buvo į valias. Dulkėtuose
Vilniaus gatvių pakraščiuose ir patvoriuose kerojo
tikros džiunglės, žolės su vardais ir be vardų, tačiau
visos jos buvo pažįstamos, kam nors naudojamos:
kraujažolės, trauklapiai – prie žaizdų dėti, pienės –
vainikus pinti, notrelės – medų iš žiedo taurelės
čiulpti, varnalėšos – nuo saulės dangstytis, dagių į

kasas privelti, bitkrėslės – pinigėliais žaisti, putoklis
(muilė) – rankas mazgoti. Kai kurios tiko vien
mažvaikius gąsdinti (nuo ugniažolių apaksi, nuo
durnaropių sudurniuosi, nuo rasakilos suvidu-
riuosi, o jei kartuolio-kiečio pakramtysi...)

Kokia augmenijos galia! Medžių vainikai slėpė
Vilniaus žaizdas, miestas skendėjo žalumoje. Ryš-
kiausiai tai matydavai nuo aukštumų, o artimiausia
aukštuma mano kvartale buvo kalnas prie Rasų ka-
pų. Tas kalnas apvalus ir iškilus lyg miegančio mil-
žino pilvas. Milžinas miegojo jau tūkstančius metų,
jis apžėlė tankia žole, ant jo sudygo ir užaugo me-
džiai – statmeni, tiesūs kaip stygos. Užlipus į pačią
viršūnę ir parkritus į pievą (smilgos, dobilai, čiobre-
liai), galima buvo jausti, kaip kilnojasi milžino pil-
vas, kaip jis kvėpuoja ir pulsuoja, kaip dunksi jo, o
gal tavo širdis. Ant kalno ūžauja vėjas, kilnoja suk-
nelės padurkus... Dieve, kaip gera! Kaip arti saulė,
dangus, koks neaprėpiamai erdvus pasaulis!

Stovint veidu į šiaurę, dešinėje girdėdavai čai-
žų kapinių varnų – reinkarnuotųjų sielų – kranksė-
jimą. Tiesiai prieš save lyg pro apverstą žiūroną re-
gėjai seną flamandišką gobeleną, jame išaustą ne-
matytą miestą: žydras dangus, garbanoti medžiai,
bokšteliai ir bokštai, ant žalių kalvų trys balti kry-
žiai, o po jais status ir aukštas gelsvo smėlio skar-
dis. Už nugaros, šiek tiek kairiau – Liepkalnio ke-
lias, senos liepos ir nepažįstama, bauginanti pra-
voslavų kapų teritorija. Už jos tolimas laukas, kur
burzgia lėktuvai.

Šią viršukalnę lankydavo apylinkės vaikai. Su-
augusiems nebuvo tikslo vargti, stačiu taku kopti į
kalną. Miesto vaizdas suviliodavo nebent romantiš-
ką porelę ar vienišą fotografą-entuziastą.

Smagu nusileisti kairiuoju kalno šlaitu, be ta-
ko, tiesiai per pievą. Už akmenimis grįstos gatvelės
– draugės namai. Jos namas ir sodas įsitaisę sau-
gioje įduboje, aptverti medine tvora su akmeniniu
pamatu, tarsi rūpestingai sukrautas skraidančiojo
pterozauro lizdas be menkiausio plyšio. Uždarius
vartelius atsidurdavai nuo pasaulio atkirstoje kara-
lystėje, drėgno ir karšto klimato zonoje, kur ypatin-

gai žalia ir gyva, kur viskas kvepia, viskas alsuoja.
Draugė buvo vardu Katia. Jos mama – juodai ap-

sirengusi liūdinti moteris – netiko prie gaivalinga
žaluma trykštančio sodo. Grįžusi iš darbo jį kasdie-
ną eidavo į pravoslavų kapines, o Katia saugojo bro-
liuką, miegantį hamake tarp dviejų obelų. Man atė-
jus, Katia iš slėptuvės atnešdavo didelę ir sunkią,
griežčiausiai uždraustą jai liesti knygą. Knyga,
iliustruota graviūromis, perdengtomis plonu rūko-
muoju popierium, buvo parašyta senovine rusų kal-
ba ir išspausdinta dar caro laikais, bet Katia ją be
vargo skaitė ir mokė skaityti mane. Graviūrose – pi-
lys ir vienuolynai, snieguotos viršukalnės, vampy-
rai, giltinės, vaikai mažuose karsteliuose, skenduo-
lių rankos, kyšančios iš juodų vandenų, akiduobėse
augančios gėlės, bedugnėn krintančios gražuolės,
blyškios šmėklos ir daug plevėsuojančių šydų...

Tai buvo neva Kaukazo folkloras: pasakos, le-
gendos, padavimai. Tačiau tie pasakojimai buvo bai-
sūs kaip košmaro sapnai. Mama sakė, kad Katia dėl
kažkokio išgyvento siaubo sunkiai sirgo, todėl ta de-
kadentiška nesveikos vaizduotės knyga jai buvo la-
bai pavojinga ir uždrausta. Juo smagiau mums! Ty-
sant žolėje ant languotos skaros, kai saulės blyksniai
žaidžia su šešėliais, kai dūzgia bitės, zyzia musės,
zvimbia vabalai ir tolumoje ūkia traukiniai, o už
juodojo serbento auga kuokštas aitriai kvepiančių
kanapių, tokią knygą vartyti – svaigus malonumas.
Tačiau naktį, sapnuose...

Ant knygos paptelėjo žalias vabalėlis. „Žiūrėk,
gyvas žalias!” – pasakiau Katiai. „Nesiskaito, – prieš-
taravo Katia, – gyvą žalią reikia laikyti prie savęs.
Be to, čia vabalas”.

Kodėl vabalas ir dar žalias – neužskaitomas?
Nejučiomis tekdavo spręsti gana painius gamta-
mokslio klausimus – kas yra gyvybė, kada ji baigia-
si, koks skirtumas tarp augalo ir gyvūno, tarp gyvo
ir negyvo, kodėl žiogas, numarintas degtukų dėžu-
tėje, nelaikomas gyvu žaliu, o džiovintas lapelis – lai-
komas. Daug ginčų keldavo kaštonai – kad kaštonas
gyvas – tas aišku, bet ar žalias? Tekdavo nagu krapš-
tyti lukštą, ginčytis, įrodinėti...

Griebiau tą vabalą – ant plono popieriaus liko
dėmė. Katia aiktelėjo. Paseilinau pirštą, patryniau
dėmę – liko skylė. Pravirko nubudęs vaikas. Saulė
užlindo už debesio. Katia, aimanuodama kas dabar
bus, kas dabar bus, skubiai išnešė knygą. Išėjau la-
bai prislėgta. Kas dabar bus? – vis galvojau.

Bet nieko nebuvo. Netrukus numirė Katios ma-
ma, o Katią ir jos brolį išvežė į prieglaudą.

Iš alsaus Katios sodo šoku tiesiai į šaltą, tamsią
1946 metų žiemos naktį. Žiema buvo speiguota, žmo-
nės kalbėjo, kad šalčius iš Sibiro užvežė rusai. Tą
naktį siautėjo pūga. Jau iš vakaro visi aplinkiniai ži-
nojo, kad „mūsų” krautuvėlėje Gervėčių gatvėje –
gorprodmag nomer šestj – rytoj „duos miltus”. Krau-
tuvėlė buvo maža kaip kišenė su skurdžiu maisto
prekių asortimentu – buteliai su etikete uksus (ac-
tas), kepalėliai šlapios duonos, statinaitė su sveria-
mu obuolių marmeladu, druska... Daugiau neprisi-

menu, nebent langelį galinėje sienoje
žibalui pirkti.

Mane ir kaimynų vaiką Bronių
pažadino tuoj po vidurnakčio, mieguis-
tus aprengė, aptutulojo kaip bobutes
skaromis ir mes išėjome miltų. Krau-
tuvėlė buvo netoli, bet per pūgą vos ga-
lėjai įžiūrėti nutįsusią eilę. Nežinau,

koks buvo reikalas mus naktį žadinti – gal miltus da-
vė pogolovno (t. y. pagalviui), gal už vieną kortelę
duodavo vieną maišelį, todėl taip svarbu buvo su-
rinkti kuo daugiau šeimos narių, šiaip ar taip, miltų
visiems nepakakdavo. (Veiklioji kaimynė buvo užė-
musi eilę iš vakaro).

Taigi, stovime, trypiame šaltyje, laukiame, kada
baigsis tos kančios – juk vis vien reiks eiti į pamo-
kas. Nuobodžiaudama mėginu atspėti, kas yra ta ar
ana sniegu aplipusi figūra (eilėje stovėjo visi pažįs-
tami kvartalo gyventojai), o tada dingtelėjo, kad
dabar kaip tik gera proga atkeršyti už varlę – gyvą,
žalią – kurią Bronius vasarą įkišo man už apykaklės.
Sušukau jam – gyvo žalio! Bronius nustebo. „Gal tu
durna?” – pasukiojo ranka prie smilkinio, pasimai-
vė ir dingo pūgoje. Grįžo nešinas vazonėliu su kak-
tusu – žaliu ir gyvu, neprikibsi. „Še, pabučiuok”, –
kaišiojo kaktusą man ir kitiems vaikams. Kažin,

kur naktį jį gavo? Tas padykęs vaikas vis ką nors
„rasdavo” – tai laikrodį, tai piniginę, tai teatrinius
žiūronus... Dabar štai kaktusą. „Čia dabar kas? –
piktai nustebo kaimynė. – Bronislavai, greitai nešk
iš kur paėmęs!” Bet Broniaus jau nė kvapo. Nei eilė-
je, nei mokykloje. Vakare jį tėvai „kotavojo” – girdė-
jau per sieną.

Ak, kokie niekai lenda į galvą... Ir dar tas vokie-
tukas... Bet prieš tai buvo mergaitė.

Į mūsų užkampį prie Rasų tilto užklysdavo
pabėgėliai, padegėliai, karo ir bado aukos – netoliese
juk buvo stotis. Vieną pažliugusią žiemos dieną pro
vartelius įėjo vokiškai kalbanti mergaitė. Ji buvo
kiek vyresnė už mane, apsiavusi auliniais batais, ap-
sirengusi žalsva kareiviška miline. Įėjusi į kiemą, at-
lapojo milinę – po miline ji buvo visiškai nuoga.
Toks gyvas, gležnas, bejėgiškai baltas kūnelis, kaip
nuo ramunės žiedo atplėštas žiedlapis. Ar kirmėlai-
tė. Man buvo gėda žiūrėti. Atklydėlei davė valgyti,
sunešė krūvą drabužių, bet ji nenorėjo jais rengtis –
tik susisiautė ir, padėkojusi vokiškai ir rusiškai, ne-
šina rezgine išėjo.

Tą pačią žiemą medinėje Krėvės gatvelėje, kur
gyveno mūsų giminės, atsirado liesas išbadėjęs vo-
kietukas. Priklydėliui paklojo virtuvėje čiužinį ir jis
ten kurį laiką nakvojo. Berniukas buvo panašus į
tuos nevaldomus vaikigalius, kurių buvo kimšte pri-
kimštas beglobių paskirstymo punktas Subačiaus
gatvėje priešais Misionierių bažnyčią. Kai kasdienis
kelias į mokyklą tapdavo nepakeliamai nuobodus,
kai Rasų ir Daukšos (Alaus) šaligatvių plytelės ligi
pat Aušros Vartų būdavo daug kartų suskaičiuotos
ir perskaičiuotos, sukdavau gatve, kur buvo šiokia
tokia pramoga – vaizdas į miestą nuo Barbakano.
Bet reikėdavo praeiti pro beglobių namą. Grototuose
languose lyg beždžionėlės karstėsi vaikigaliai, jie
šaukė, švilpė, nuleidę virveles su kilpomis kauly-
davo papirosų, palydėdami praeivius bjauriausiais
keiksmais. Krėvės gatvės priklydėlis buvo kitoks –
jis nesikeikė, atrodė ramus, tylus, bet irgi prašydavo
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Šiais Maironio metais, ruošiantis rudenį su tik -
ti poeto 150-ąjį jubiliejų, galime pažvelgti į jį ne
tik kaip į didįjį literatūros korifėjų, bet ir kaip

į žmogų, asmenybę, pilietį. Galbūt tuomet jis mums
taps ir gyvesnis, ir artimesnis.

Šįkart tebus Maironis sodininkas... Juk Lie tu -
voje išaušo pavasaris, poeto sode, kaip ir prieš šimtą
metų, žydi tų pačių gėlių rūšys, lapoja jo sodinti du
didžiuliai ąžuolai, dvi lygiakamienės tuopos. Kiek -
vieną pavasarį pražysta aukštaūgė kriaušė, išli ku -
sios dvi obelys. Vaismedžiai dar tebežydi, tačiau jų
vaisiai jau sulaukėjo, rūgštūs, nesubrendę nukrenta
ir supūva arba sulesa paukščiai, kurių čirškauja pil -
ni medžiai. Šeimininkui sodas visada rūpėjo, po la -
bai šaltos 1929 metų žiemos jis savo draugui kunigui
Juozui Gudzinskui laiške skundžiasi: ,,Mano sode,
rodos, daug išgaišo nuo šalčio medžių, net sie ren -
kos; lieka viltis, kad gal iš kamieno atžels: šakos
ypač grūšių-kriaušių išdžiūvusios...”

1909 m. Jonas Mačiulis-Maironis, grįžęs iš Pe -
ter  burgo, kuriame penkiolika metų profesoriavo,
nusipirko Rotušės aikštės pietvakariniame kampe
di delius baroko stiliaus rūmus ir žemės sklypą iki
pat Nemuno. Rūmus remontavo, sutvarkė. 1910 m.
su seserimi Marcele juose apsigyveno. Už rūmų bu -
vo lūšnynas, statybinės šiukšlės, akmenys. Šeimi -
ninkas su talka viską nugriovė, išvalė, užveisė sodą.
Sodininkystė buvo didelis Maironio pomėgis. Pats
sodino medžius, juos apkasdavo, apkarpydavo, lais -
tydavo, su talka raudavo kelmus. Išlikęs net pasako -
jimas, kaip poetas su vyrais rovė klevą: virvė nu trū -
ko ir visi sugriuvo ant Maironio, prispausdami jį
prie žemės – tačiau viskas pasibaigė skaniu juoku.
Tu rė damas laisvo laiko – ankstyvais rytais arba die -
ną tarp darbų, ar jau leidžiantis saulei, Maironis
dar buodavosi sode. Vaikščiodavo su šiaudine skry -
bėle, baltu drobiniu apsiaustu, rankos nuo dar bų
būdavo šiurkščios. Turėjo ypatingų veislių obelų ir
kriaušių, kurias pats skiepijo; slyvų, vyšnių, ser -
bentų, agrastų, vynuogių. Augino saldžiąsias bul -
ves, avietes, kukurūzus, braškes. Poetas be galo my -
lė jo gėles! Norėjo, jog sode žydėtų daug ir įvairių,
kur išvažiavęs parveždavo sėklų, o laiškuose sese -
riai Marcelei rašydavo, kokius žiedus matęs sveti -
muose kraštuose: ,,Miestelis ne per didelis, bet labai
švarus, gražiausių gėlių gazonai, ant vandens prūdo
mačiau vandeninių lelijų ne tik geltonų, baltų, bet ir
raudonų,” – taip rašė 1928 m. vasarą iš Vokietijos
ku rorto Vildungeno, į kurį buvo išvažiavęs gydytis. 

Maironio sode augo ir žydėjo gėlės nuo anks ty -
vo pavasario – pirmiausia išlįsdavo snieginės (snie -
guolės), po to mėlynos karolinės gegutės, gelto nieji
narcizai, vėliau konvalijos, kurių buvo prižė lusios
visos patakės. Visą vasarą žydėjo poeto pa mėg tosios
neužmirštuolės. Viena mylimiausių jo gė lių buvo
žemčiūgai (nasturtos), kurių taipogi sėdavo gausiai.
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ALDONA RUSECKAITĖ

Pavasario saulė prašvito meiliai – Maironis sodininkas

papirosų. Kartais jų gaudavo, bet dažniausiai rū -
kė surinktus gatvėje „kancarus”. Kai po savaitės
tas griaučiukas atsigavo, visų kalbų mi šiniu, įs -
kaitant gestų kalbą, ėmė aiškinti, kad ketina ge -
ležinkelio bėgiais eiti į rytus. Vaikas tvirtino, kad
į tą pusę išvežė jo tėvus ir minėjo Turmanto stotį. 

Aprengė jį kuo galėjo, šeimininkė perrišo
kryž  mai žalia skara, įdavė maišelį su džiovinta
duona, o šeimos galva jam ant kairiojo puspadžio
pritaisė vie lą, kad, pasispirdamas dešiniąja koja,
galėtų čiuožti bėgiu. (Vaikas aiškino, kad ir ligi
čia jis ėjo bėgiais, tik kartais pavažiuodamas
trau kiniu). Mums, dviems mergaitėms, buvo
leista jį palydėti. Tylė damos (nemokėjome nė žo -
džio jo kalba) lydėjome tą vokietuką gatvele Že -
lazna chatka (Geležinė trobelė) palei pylimą. At -
si sveikinome rusiškai – do svida nija. Užlipęs ant
pylimo, vokietukas nučiuožė bė giais, pasispir da -
mas dešine koja. 

Kai tas epizodas retsykiais užklysta at min -
tin, ryškiai matau, kaip balzganą žiemos die ną
ža lia skara aprišta figūrėlė mažėdama nutols ta
bė gių perspektyvoje. Vienintelis gyvas taškelis
ge  ležies kelyje. Kažin, ar dar gyvas?  �

Atkelta iš 4 psl.

Žy dėjo akacijos, rožės, lelijos, pinavijos
(bi jūnai), tulpės, jurginai, jazminai, aly -
vos. Tačiau labiausiai poetas aukštino rū -
tą. Nuskindavo keletą šakelių, patrindavo
tarp pirštų ir sakydavo, jog jokie pasaulio
kvepalai nekvepia taip skaniai kaip lie -
tuviška rūtelė. Sode buvo pavėsine (al ta -
na), Maironis mėgo pasėdėti ir su bičiu -
liais, ir vienumoje... Kartais prašydavo,
kad tarnaitė suskintų jam sodo žiedų
puokštelę, o kartais ir pats ją sudėliodavo,
nešdavo ant savo bičiulės Jadvygos Sta -
nelytės kapo, o kartais – paslaptingajai
Mū  zai...

Iš Maironio gyvenimo yra išlikęs tik
vie nas filmuotas epizodas – trumputis, gal
pusės minutės. Poetas tarsi pareina take -
liu iš Kunigų seminarijos, ruduo, sodas,
obelys aplipusios obuoliais. Iš priekio sku -
biu žingsniu ateina poetas, kritikas, pre la -
tas Aleksandras Dambrauskas-Ado mas
Jakš tas. Vyrai šypsosi, kelia nuo gal vų
skry  bėles, paspaudžia vienas kitam ranką,
tuomet eina prie obels, nusiskina po obuo -
lį, kanda... Tiek teišlikę gyvo vaiz do, kuris
yra labai iškalbingas – filmuotis sode, val -
gy ti obuolius. 

Kiekvieną rudenį Maironis su talka skindavo
obuolius ir jų prikraudavo pilną rūsį, žiemą vai -
šindavo svečius. Sodas poe tui buvo pasididžiavimas.
Išmanė jis ne tik kaip auginti, skiepyti, veisti, bet ir
kaip gydyti sergančius medžius, vaiskrūmius, netgi
gėles. Pats gamino skysčius, purškė. Užrašuose iš -
likę visokių gydymo receptų: ,,Agrastams ar rožėms
apipurkšti gerai yra paimti prasto aršeniko 4 gra -
mus ant 10 litrų ir gerai iš maišyti. Apipurkšti ne per
daug, nereikia, kad nuo šakų varvėtų.” Įdomu klasi -
ko archyve užtikti ir to kio pobūdžio rankraščių...

Pomėgį sodininkystei, galbūt ir pirmuosius šios
srities įgūdžius Maironis įgijo iš savo tėvo Alek -
sandro Mačiulio. Tėvų vienkiemis Bernotuose buvo
gražus, skendintis žalumoje, sodas milžiniškas, ap -
so dintas eglėmis, liepomis, gausybė vaisinių me -
džių. Poeto tėvas įskiepydavo ir laukines obelis, jos
ves davo puikius vaisius, jis rinko naujausias obelų
atmainas, perskiepydavo, nuolat gerino. Sū nus Jo -
nas, dar studentaudamas Kaune ar jau Petra pilyje, o
ir vėliau važinėdamas po užsienius, par vež davo savo
se serims gėlių sėklų, o jos tėviškėje puo selėdavo dar -
želius ir laukdavo vasaromis sugrįžtan čio brolio.
Bū damas jaunuoliu, pats buvo sukasęs sodo gilu mo -
je lysvę ir ten augino gėles, dažniausiai šiurpes. Vė -
lesniaisiais metais į tėviškę parva žiuo davo tik pai l -

sė  ti, atostogauti. Pasinerdavo į aplinką, vaikščio da -
vo basas po rasas, grožėjosi žiedeliais, džiaugėsi vie -
natve, kažką kūrė...

Maironis ypatingai mėgo keliauti po Lietuvą,
lankytis parapijose pas bičiulius kunigus, kurie su
juo tardavosi, kaip užveisti ir prižiūrėti sodą, kvies -
davosi paskiepyti vieną kitą obelaitę. Nu va žiavęs
svečiuosna netinginiaudavo, yra pasodinęs ir me -
džių alėjų, priskiepijęs daug vaismedžių, netgi kasęs
upe lį, nešiojęs akmenis. Poetas buvo gamtos žmo -
gus, kartais pradingdavo kažkur laukuose, miš kuo -
se, paupiuose. O ankstyvais rytais, kol dar šei minin -
kai miega, jis jau ir bepareinąs su grybų krai te... 

Kažkas iš muziejininkų nepatingėjo suskai čiuo -
ti, jog Maironio poezijoje paminėtį dvidešimt pen -
kių augalų pavadinimai, iš kurių dažniausi – gėlių.
Žiedų yra daugiausia tuose eilėraščiuose, kuriuose
rašoma apie jausmus, meilę. Vaikinas prašo: ,,Nesek
sau rožės prie kasų: / Ji širdį jauną pavilios”; mer gai -
tė atsako, jog eis su mylimuoju kartu ,,Erškėčius rau -
dama taku...”. O garsiajame eilėraštyje, virtu sia me
daina, ,,Kur bėga Šešupė”, žemčiūgai ir rūtos yra
tarsi Tėvynės įvaizdis, neatsiejama dalis. Rūta bene
dažniausiai ir yra įterpta į eilėraščio mintį. Rū tų
dar  želiai, rūtų vainikai kaip mergelių nekal tu mo
sim bolis: ,,Lietuvei pritinka tik rūta meilioji”, ,,Kad
galvą kaišysi, įsek tu rūtelę!” Daug žiedelių poetas
apdainuoja eilėraštyje ,,Neužmiršuolė gėlė”, iš aukš -
tin damas šią kuklią mėlyną gėlytę: ,,Tas žiedas blai -
vus kaip balandžio akis; / Nekaltas kaip aukštas
dan gus”. Maironis pripažįsta, jog iš visų ,,margo gė -
lių sutvėrimo” gražiausias vardas ,,gėlė atmini mo”.
Šiame eilėraštyje minimos ir pinavijos, ir rožių vai -
nikai, ir ,,gvazdikai kaip žalvario seno skatikai”. Be -
je, poetas rašė, jog gvazdiko žiedas yra vyrų ,,emb le -
ma tvirtybės”. Eilėraštyje ,,Sudieu” lyrinis sub jek tas
prisiekia mylėti ,,Lig kol alyvos / Žydės pava sarį bal -
tai...”. Kituose eilėraščiuose vėl ,,žydi” rožės ir tul -
pės, kvepia jazminai, ,,stiepias sužiurę / Žemčiūgų
žie   dai, ...raudonmargę kreipia kepurę / Jurginų pul -
kai...”. O kas gi nežino Maironio eilėraščių ,,Uosis ir
žmogus” ar ,,Augo putinas”?..

Daugiau nei dešimtį metų į Maironio sodą pa -
skutinįjį gegužės penktadienį suguža pulkas poetų
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš platesnio svieto. Vyksta
tradicinis Poezijos pavasaris, kurio metu laureatui
už kabinamas vainikas, nupintas iš Maironio ąžuolų
lapų. Suplūsta pulkai poezijos klausytojų, kuriuos iš
karto užburia neužmirštuolėmis apsikėtoję patakės,
per vasarą šviečiančios saulutės, kvapniosios kon -
va lijos. O paukščiai tiek pašėlsta čiulbėti, jog kar -
tais ne begali supaisyti, kas čia karaliauja – žemės ar
dan   gaus dainininkai... �

Maironio pavėsinė (altana)

Maironio obelis. Aldonos Ruseckaitės nuotraukos
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Jonas Mikelinskas – vienas įdomiausių ir pro -
duk  tyviausių lietuvių prozininkų. Šiandien
ra  šytojo, švenčiančio garbingą 90-metį, len ty -

noje kelios dešimtys knygų, o juk jis debiutavo ge ro -
kai vėliau už savo kartos bendraamžius. Pirmoji ap -
sakymų knyga „Senis po laikrodžiu” pasirodė 1960
me tais, kai debiutantas jau buvo bebaigiąs ket vir tą
dešimtį. Vos tik jai pasirodžius, kritikas V. Kubilius
ra šė: „Iš jaunosios prozininkų kartos arti miausias
šiai naujai mūsų prozos tendencijai yra J. Mike lins -
kas. Jis – analitikas. Jo nevilioja roman ti ka ir poe -
tiš ka tapyba. Literatūra – tai psichologinis faktas,
be jokių puošmenų, pagražinimų ir komen tarų! Jis
ima mažą tikrovės gabalėlį, ilgai ir atidžiai žiūri į jį
per padidinamąjį stiklą, kol pamato jo šak nis,
priežastis ir ryšius. O kai paaiškėja fakto struk tūra,
jo vieta visuomenės ir istorijos organizme, ta da ko -
mentarai iš tikrųjų nebereikalingi”. Pa grin dines J.
Mi kelinsko meninio mąstymo, stiliaus ypa tybes
kri tikas apibūdino taikliai. Bet jis rėmėsi tik pir -
mąja knyga. Vėliau kaip iš Amaltėjos rago pa si -
pylę J. Mikelinsko apsakymai, apysa kos, ro -
manai gerokai pakoregavo kri tiko tei gi -
nius – naujuose prozinin ko kūri -
niuo se atsirado ir roman ti kos, ir
poe tiškų vaizdų, o ypač išsi plė tė są -
lygiškoji sfera, kadangi auto rius pa -
mė go vaizduoti savo personažų pa sąmo -
nės pasaulį – prisiminimus, sap nus, vi zi -
jas.

Lengva pasakyti: rašytojas pamėgo. Nau -
jo stilistinio elemento atsiradimas kryptingo
rašytojo kūrybiniame kelyje nebūna atsitiktinis.
Formą lemia turinys, o pačią kūrybą – kūrėjo as me -
nybė. Teisinga kritiko Vito Areškos išsakyta min tis,
kad kūryba yra daugiau už talentą; talentas iš tiesų
tėra tik priemonė išreikšti kūrėjo as menybės tu -
rinį. Šių dviejų determi nan tų dialekti -
ka neretai paradoksali: žiūrėk, vie -
nam autoriui gamta at sei kėjo talen -
to net su kaupu, bet, lai kui bėgant,
jo kūryba pilkėja, senka, kadangi ne -
be  gauna pakankamai gy vy bės syvų
iš pačios kūrėjo asme ny bės; kitam at -
virkščiai – originali, ryški asmenybė,
bet stinga ją išreiškiančio ta lento. Jonas
Mikelinskas šiuo atžvilgiu – „laimės kū -
dikis”, pasižymintis ryškio mis asmeny -
bės vertybėmis, savitu litera tū riniu ta len -
tu. 

Aštuntajame praėjusio amžiaus de -
šimt  metyje daug diskutuota apie pagrin -
dinius literatūrinius herojus. Diskutuota dėl
daug ko – dėl jų teigiamumo, visuomeninės
po zicijos, idėjiškumo, principingumo. Novelis -
tikoje, matyt, būta daugokai nerišlios improvi -
za cijos, nebūtinų lyrinių pasažų, tos vadinamos
„nie kieno žemės”. Tačiau J. Mikelinsko apsaky -
muose tos „niekieno žemės” nebuvo. Ryškų po lin -
kį į saviraišką, į refleksiją šis prozininkas įkū nijo
nedviprasmiškoje autoriaus-pasakotojo pozici joje.
Be  veik visiems savo personažams autorius iš kelia
pagrindinį – gyvenimo tikslo ir prasmės – klau si -
mą. Jo veikėjai sielojasi ne dėl neįsigyto de fi cito, ne
dėl netvarkos batų taisykloje, jų in te resai nesiriboja
apkalbomis bei anekdotais tarnyboje ar užmiesčio
viloje. Šiuo atžvilgiu suidealinti beveik visi J. M.
per sonažai – nesvarbu, ar tai būtų inži nie rius,
moks  lininkas, poetas, ar vairuotojas, kolū kie tis,
sar  gas. 

Skaitydamas Mikelinsko kūrinius, išvysti tur -
tingą kaimietiškos kilmės inteligento jausmų bei
pojūčių gamą, sudėtingą jo dvasinės evoliucijos pro -
cesą. Dažname kūrinyje pasakotojo išeities taškas –
atsigręžimas į praeitį, į vaikystę, į tą kraštą, iš ku -
rio jis žengė į pasaulį. Dažnai tas atsigręžimas įgau -
na filosofinę aureolę, prisiminimai – nostalgišką in -
tonaciją, stilistinė maniera – autentišką nuošir du -
mą. Suprantama, giliadugniame rašytojo „krep šy -
je” ne viskas, kas buvo surasta kūrybos lauke, buvo

aukš čiausios rūšies. Tačiau rašytojų pa sie kimai
ma tuojami viršūnėmis, o ne žemumomis. Tad reikė -
tų priminti vieną meistriškiausių Mike linsko
kūrinių – apsakymą „Neoficiali pabaiga, ar ba Lakš -
tingala – pilkas paukštis”. Jame poleminis užtaisas
irgi didelis, personažų žodinė dvikova dar aštresnė,
tačiau didaktikos nejaučiame, kadangi žo džiai čia
nebeatrodo nuogi, lyg tiesiai skrendantys iš auto -
riaus burnos. Apsakyme sukurta sudėtingų tarpu -
savio santykių situacija, kurioje kiekvieno per so -
nažo ištartas žodis taiklus ir meniškai bū tinas.

J. Mikelinsko debiutą stambiajame žanre lydėjo
tokia pat sėkmė kaip ir smulkiajame – romanas
„Vandens nešėja” (1964) buvo įdomus meninis žodis
ne tik toliau gvildenant pedagoginę tematiką, bet ir
apskritai toliau rutuliojant lietuvių romanistų me -
ninius ieškojimus. ,,Gyventi – tai iš lėto gimti,” – šią
A. de Saint-Egxupery sentenciją J. Mikelinskas pa -
si rinko romano epigrafu. Jis gana adekvačiai at -

spin di autoriaus mo ra linį imperatyvą,
poziciją, žmogaus tobulėjimo ilgesį.

Kita vertus, tai analogiška huma -
nitaro iš ap sa kymo „Lakštingala

– pilkas paukštis” Justo Vykin -
to (autoriaus alter ego), min -

tis, kad žmogus vi sada pri -
valo būti „opo  zicijoje pats

sau”, idant ne su ram -
bėtų, nesusitaikytų

su pilka kasdie ny -
be, ne su stotų. Šis

troškimas,  ryš-
kus viso je J. Mikelins-

ko kūryboje, da ro ją koncep tua-
liai vieningą, pi lietišką, dvasingą.

J. Mikelinskas vienas pirmųjų šiuolaikinėje
lie tuvių prozoje parodė žmogų iš nematomosios, ta -
rytum užtemdytos jo pusės, praplėtė asmenybės su -
pratimo ir vertinimo skalę. Šis prozininkas mėgs ta
gretinti kontrastingas žmogaus likimo situacijas –
gimimą ir mirtį, vestuves ir laidotuves, senatvę ir
vaikystę. Pagrindinių herojų vidinis pasaulis labai
turtingas, jie mėgsta atsiverti gamtoje, grįžti į gim -
tą sias vietas, likti akis į akį su savimi. Nerastume
turbūt tokio J. Mikelinsko kūrinio, kuriame į vei kė -
jo vidinį pasaulį autorius nepažvelgtų iš pasą mo -
nės, sapnų, vizijų sferos. Rašytojas anksti suvokė in -
te lekto nepasotinamumą, sielos procesų sudėtin gu -
mą ir gana atidžiai stebėjo kone masišką inte li gen -
tų susidomėjimą telekineze, ekstrasensais, biosro -
vė mis ir panašiais psichinio gyvenimo reiškiniais.
Neatsitiktinai rašytojas tiek daug dėmesio skyrė pa -
są  moningajai žmogaus proto veiklai, sielos pa slap -
tims. Jo personažų mąstymas skverbiasi į subtilias
dvasinio pasaulio sritis, guja tabu iš tų teritorijų,
ku rios inertiškai laikomos neprieinamomis, nesu -
pran tamomis. 

Viena iš J. Mikelinsko kūrybos viršūnių – ro -
manas „Kur lygūs laukai”. Į ją jis kopė nuosekliai,
atkakliai, principingai. Naujasis romanas daug
kam atrodė netikėtas rašytojo šuolis iš žemesniojo
kūrybos lygmens į aukštesnįjį. Drįsčiau teigti, kad
tas šuolis pačiam autoriui nebuvo netikėtas – ro -
mane jis sulydė daugelį tų teigiamų dvasinių ir me -

ninių pradų, kurie atsiskleidė ankstesniuose jo
kū riniuose. Romanas sulaukė plataus skai ty -

tojų at garsio ir buvo įvertintas valsty bi -
ne premija (1983 m.). 

„Mėgstu autorių mąstytoją,
o li teratūrą mąstančią, žo -
džiu, to kią, kuri stengiasi ne

tik vaiz duoti tikrovę, bet ir ją
ana lizuoti, įprasminti, kons t -

ruo  ti, modeliuoti, nors čia kipšas
nuo lat šnibžda į ausį: ‘Oho, koks

ape  titas! Betgi juk visa mūsų iš mintis
prasideda ir baigiasi natūral fi losofijos

tri kampyje: žmogus gimsta, gy vena ir
miršta. Ir viskas? Ir nieko čia nepada -

rysi?!’” Be abejo, suprantu, kad sun ku prieš šį
visa galį trikampį ką nors svaraus priešpa sta -

tyti. Nebent galima tik pareikšti: „Taip jau yra,
toks liūdnas faktas. Ir vis dėlto... ne menkesnis fak -
tas ir tai, kad žmogus jau gyvena,” – rašė J. Mike -
linskas autobiografijoje. Taip, rašytojas – vienas fi -
losofiš kiausių, labiausiai išsilavinusių ir akty viau -
sių mūsų prozininkų. Jį dažnai pamatysi Ra šytojų
są jungos renginiuose, susitikimuose su skai tyto -
jais. Jis niekada netūno užkulisiuose, vi sa da turi ką
pasakyti ir drąsiai lipa į tribūną. Matyt, ne atsi tik -
ti numas ir tai, kad antroje savo gyvenimo pu sėje
įvyko žanriniai pasikeitimai jo kūrybinėje la bora -
torijoje – grynuosius grožinio žodžio kūri nius (ap -
sakymus, apysakas, romanus), nukonku ra vo eseis -
tinio, publicistinio, kritinio pobūdžio kny gos „Žmo -
gaus esmė”, „Žmogus ir jo legenda”, „Ka da Ko  dėl
taps Todėl”, „Kodėl yra taip, kaip yra?”, „Niurn   ber -
go šešėlis”. Itin reikšminga tai, kad Jo nas Mi ke -
linskas įnešė daug naujo į gilesnį holo kaus to te -
mati kos supratimą. 

2002 metais Jono Mikelinsko kūrybinis kelias
bu vo įvertintas Nacionaline kultūros ir meno pre -
mi ja.

Prieš kelis dešimtmečius sukurtoje novelėje
„Atei ties žingsniai” pasakotojas taria toliaregiškus
žodžius: „Ir kaip tik čia, ant suolelio, prie tos senos
trobelės, prie bevaisės obelies, aš išgirdau tai, ko ne -
be įmanoma išgirsti mano metuose, – ramius atei -
ties žingsnius”. Jono Mikelinsko gyvenime būta vis -
ko, jis, kaip sakoma, ir vėtytas, ir mėtytas rašy tojas,
bet išsaugota svarbiausia – išsaugotos gyvy binės
šak nys su tauta, išsaugotas pilietinis rūpestis na -
cio naline kultūra, tradicijomis, išsaugota egzisten -
cinė klausa – išgirsti ateities žingsniai. �

IŠGIRDĘS ATEITIES ŽINGSNIUS
Jonui Mikelinskui – 90 

ALFREDAS GUŠČIUS
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SULAUŽYTA PRIESAIKA
Iškamuotos kalėjimų ir tardymų I. Vilimaitės,

grįžusios namo, anot jos artimos draugės ryši nin -
kės O. Grigaliūnaitės-Bartulienės, MGB ramybėje
nepaliko nė dienos. Jie tuoj pareikalavo užduočių
vyk dymo, agentūrinių pranešimų. Per prievartą
iš gauto pasižadėjimo išdavinėti artimus ir kovos
brolius Izabelė nė negalvojo tęsėti. Svarbiausia bu -
vo ištrūkti į laisvę. Neilgai trukus per senus ryšius
su sisiekia su Maironio rinktinės štabu ir, atėjusi
pas juos, prisipažįsta, kad gelbėdamasi iš nelais -
vės, sulaužė priesaiką – ją užverbavo kaip agentę
Ta marą, perteikia tardymo eigą ir informaciją, ką
čekistai žino apie šio regiono miškinių paslaptis,
kartu paprašo vadovybės, kad leis tų likti Sąjūdyje.
Bet kokių ryšių su MGB ji griežtai atsižada. Kito
pasirinkimo nematanti – tik kovodama su okupan -
tais galinti atpirkti kaltę dėl priesaikos su lau žymo. 

Žinia apie netikėtą Izabelės su grįžimą ir jos
pri sipažinimą ne iš karto pasiekė Vyriausiosios
Kal nų srities vadovybės štabą.

Norint sužinoti, ar ji nieko ne išdavė, reikėjo
susisiekti su Aukš tai tijos partizanų vadovybe. Tad
jos patikimumo tikrinimas už tru k o kelerius me -
tus. Įvykiai taip su tapo, kad 1949 m. žuvo Rytų Lie -
tuvos srities ir Algimanto apygar dos vadovybė, ku -
rios teritorijoj I. Vilimaitė buvo suimta. O tai tik
su  stiprino nepasitikėjimą ja. Net 1952 m. J. Kimš -
tas (Žalgiris, Kal nie tis), dvejus metus tyręs faktus,
negalėjo tiksliai pasakyti, ar jos „pa rodymai” če -
kis tams buvo nekalti, tuo labiau šito nežinojo Pri -
sikėlimo vadovybė. Todėl MGB tu rė jo puikią progą
ją kompromituoti:

„Gaujoje yra dviveidis agentas STIRNA, kuri
pa sipasakojo banditams apie jos užverbavimą
MGB. Turint galvoje tai, kad kai kurie banditai iki
pas tarojo meto įtarinėja STIRNĄ, suplanuoti ir įgy -
vendinti jos kompromitavimo priemones” (MGB
Šiau lių srities valdybos 1952 m.04.10 agentūrinių –
operatyvinių ir karinių Vakarų Lietuvos srities ir
Pri  sikėlimo apygardos likvidavimo priemonių pla -
nas .ibid. fK– ap. 45, b. 683. 118–40)

„Prisikėlimo apygardos pareigūnų nuomonės
išsiskyrė; vieni buvo už mirties nuosprendį I. Vili -
maitei, kiti buvo linkę leisti toliau kovoti partizanų
gretose, ir jei bus lemta, tai žūti nuo priešo rankos.
Ši pasitikėjimo ir nepasitikėjimo I.Vilimaite prob le -
ma ne tik skaudžiai atsiliepė Maironio rinktinės gy -
ve nimui, bet ir virto platesnio masto pasitikėjimo,
iš davystės, atleidimo ir bausmės klausimų nagri nė -
ji mu, o tai tuometinėmis sąlygomis, kai Lietuvos Ža -
lioji ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės buvo su -
naikintos vidaus agentų (J. Rudžionio, K. ir J. Šak -
ma nų, K. Nišliūno ir kt.) nebuvo paprasta. (N. Gaš -
kaitė „Prisikėlimo apygarda” p. 56–59.)

Taigi visos partizanų nelaimės, įvykusios I.
Vilimaitės arešto metu, buvo verčiamos ant jos gal -
vos. Tačiau kaip įrodyti, kad viskas tik dėl Stirnos
išdavystės? Juk ji turėjo puikiausią galimybę gy -
ven ti laisvėje ir atlikinėti Judo vaidmenį, įduo -
dama MGB pažįstamas ryšininkes, partizanus, nu -
rodyti jų slėptuves. Bet ji šito nepadarė, ir po kele -
to dienų laisvėje, neįvykdžiusi nė vieno MGB užsa -
kymo, atėjo į štabą, ir, viską prisipažinusi, paprašė
ga limybės nuplauti agentės dėmę kovojant su oku -
pantais.

TARP DANGAUS IR ŽEMĖS 

1949-ųjų pavasaris buvo priešingybė 1948 m.
Ve lykų šventei. Izabelė – tarp dviejų ašmenų: MGB
skleidžia gandus jos gimtajame krašte, o saviškiai
žiūri į ją įtariai, nepatiki jokių rimtesnių už duo -
čių. Tačiau ji, nurijusi kartėlį, kitų prižiūrima,
dar  buojasi partizanų gretose, o dvasinę pusiau svy -
rą stiprina Vytenio meilė. Atminty gyvi įspūdžiai,
kai juodu lankėsi pas jo motiną ir džiūgavimas

laiške: ,,Mano motinai tu labai patikai”. Jie – su ža -
dė tiniai. Būta rimtų pokalbių apie ateitį ir sutuok -
tuves. Tačiau brolis Viktoras, matęs jų apie porą
me tų trukusią draugystę, mąstė blaiviau: ,,Juo du
la bai rimtai draugavo, gerbė ir mylėjo vienas kitą,
tačiau privalėjo puikiai suvokti, kad kurti šeimą da -
bar ne metas. Kiekvieną akimirką mes ga lėjome su -
si durti su priešu ir žūti. Kai sulauksime laisvės, ta -
da – kas kita.”

„1949 m. vasarą LLKS tarybos prezidiumo pir -
mininkas J. Žemaitis, norėdamas sustiprinti Gyny -
bos pajėgų (GP) štabą (jo vadu buvo paskirtas A.
Ra  manauskas), P. Bartkų paskyrė GP štabo Or gani -
zacinio skyriaus viršininku. Iki žiemos jis turėjo nu -
keliauti į Pietų Lietuvą, todėl rugpjūčio mė nesį, pa -

si ėmęs reikiamus dokumentus, per Mai ronio rinkti -
nės teritoriją iškeliavo į naują pa sky ri mo vietą. Po
dienos šiuo maršrutu patraukė ir Pri si kėlimo apy -
gardos štabo pareigūnai: štabo viršinin kas Vytau -
tas Šniuolis, jo brolis, apsaugos dalinio kovotojas
Vik toras Šniuolis, apygardos vado adju tantas, „Pri -
sikėlimo ugnies” dailininkas L. Mingi las, Vyriau -
sio  sios vadovybės narys B. Liesis.” (N. Gaškaitė
„Pri  sikėlimo apygardos laisvės kovos” 60 p. 1999 m.)

Apie šią juodąją lemties dieną detaliau pa sa ko -
ja žygio dalyvis Viktoras Šniuolis: 

„1949 m. rugpjūčio 10 d. iš Kęstučio apygardos
atžygiavo ŽADGAILA (P. Bartkus). Po poros dienų
su  sirinkę reikiamą dokumentaciją, pasiėmę rašo -
ma ją mašinėlę, rotatorių, partizanas SVAJŪNAS
(ŽA DGAILA iškeliavęs diena anksčiau – E.I.), NAK -
TIS, DŽIUGAS ir aš, VYTVYTIS, rugpjūčio12 d.
vakare išžygiavome į Užpelkių mišką, kur mus tu rė -
jo pasitikti Prisikėlimo apygardos partizanai. Būs -
tinėje pasiliko MERAINIS, partizanė STIRNA ir
RA GAS. Nužygiavę apie 20 kilometrų, paryčiais
pasiekėme Užpelkių mišką. Ten, dieną anksčiau atė -
ję, jau laukė keturi prisikėlimiečiai – Maironio rink -
tinės partizanai. Nors naktis buvo graži, sto vykloje
ru seno mažas lauželis. Visi po žygio sukrito pailsėti.
Išaušo gražus rugpjūčio 13-osios rytas. Bu dėjau sto -
vyk loje, o vienas prisikėlimietis atokiau nuo stovyk -
los stovėjo sargyboje. Atėjo ryšininkas DAN GUS ir
pa sakė, kad apylinkėje ramu, mama ruošia pusry -
čius, kuriuos netrukus atneš. Kal bėda mas su ryši -
nin ku, pastebėjau, kad stovyklą supa če kistai, ir su -
šu kau: „Vyrai! Pavojus!” Tariamasis ryši ninkas
DAN GUS nubėgo į tą pusę, kur pa stebėjau mus su -
pan čius čekistus. Kovos draugai, pa šo kę iš miego,
grie bėsi ginklų. Prasidėjo pragariška ugnis. Čekis -
tai mus norėjo išstumti į lauką, bet SVAJŪNAS da -
vė komandą pralaužti apsupimo žiedą ir veržtis į
miško gilumą. Veržėmės planingai su perbėgomis,

vie ni kitus dengdami ugnimi. Baigiant išsiveržti iš
ap supimo žiedo, perbėgęs ir pasislėpęs už storo me -
džio kamieno, atidengiau ug nį. Tuo metu poziciją
keitė ŽADGAILA. Susilyginęs su manimi, jis sude -
ja vo, griebėsi už krūtinės ir sukniubo. Dar kartą
kei čiant poziciją, kitoje mano pusėje sukniubo NAK -
TIS. Pajutome, kad apsupimo žiedas jau pralauž -
tas, nes priešas mus spaudė tik iš vienos pusės, todėl
at sišaudydami traukėmės į miš ko gilumą. Bet visą
laiką mus per sekiojo labai smar ki priešo ugnis. Kai
dar kartą pakilau trauk tis, visai netoli manęs sto -
vėjo kru vi nas DŽIUGAS. Pamatęs mane, ėmė šauk -
ti: „Nušauk mane! Nepa lik manęs gyvo!”

Ir sukniubo ant žemės. Mes buvome vienas ki -
tam prisiekę tokiu atveju nepalikti priešui gyvo ko -

vos draugo, kad iš jo nesityčiotų. Atėjo akimirka, kai
rei kėjo apsispręsti – vykdyti priesaiką ar... tai buvo
ne paprastai sunku, galvoti nebuvo laiko, nes viską
lėmė sekundės. Vykdyti priesaiką kovos broliui, su
kuriuo tiek metų kartu kovota, nepakilo ranka. Tuo
me tu, nesulaukęs mirties ir manydamas, kad aš nu -
bėgau, DŽIUGAS pakėlė galvą ...Ir tada aš, ap si -
sprendęs sužeistąjį gelbėti, stvėriau jį nešti iš kovos
lauko. Už kokių dvidešimties metrų nuo mū sų, prie
sto ro medžio kamieno gulėjo SVAJŪNAS. Jis turėjo
keisti poziciją, bet, pasukęs galvą, pasi žiūrėjo į mus,
ir, nekeisdamas pozicijos, toliau mus dengė ugni -
mi... Taip, tai buvo paskutinis jo žvilgs nis... Mes pa -
sitraukėme, o Jis pasiaukojo, pasiliko ir žuvo...” 

V. Šniuolis, kurį dengdamas pasiaukojo jo bro -
lis Vytautas, partizaną L. Mingilą ilgai nešęs miš -
ku, priėjo tankų eglynėlį, ir ten, šiek tiek ap tvars -
tęs gilias žaizdas ir parišęs numuštą skeveldrų
ran  ką, paslėpė jį po šakomis, laukė nakties. L. Min -
gi las ant popieriaus skiautelės užtrašė: „Ne pa lik
ma nęs gyvo!” Dėl visa ko, jei tektų bėgti, V. Šniuo -
lis prie jo sveikosios rankos padėjo užtaisytą pisto -
le tą. O sutemus sužeistąjį vėl sunkiai tempė beveik
šešis kilometrus į artimiausią slėptuvę – iki Mi nai -
čių kaimo, pas Miknius. Į tą pačią sodybą, ku rio je
prieš pusmetį (vasario 2–20 d.) vyko parti za nų va -
dų suvažiavimas, priėmęs Deklaraciją. 

Po Vytenio žūties nebuvo kada pasinerti į ge du -
lą. Tą pačią naktį V. Šniuolis Izabelę atveda į bun    ke -
rį už 6 km., įrengtą po klėtele Stasio Mik niaus sody -
boje, Minaičių kaime, gydyti L. Min gi los. 

Tuo metu, kai Izabelė kaip išmanydama gel bė -
jo iš mirties nasrų L. Mingailą, MGB tebe vykdė
šmeiž  to kampaniją prieš ją, išdavusią čekistų pa -
slaptis, per užverbuotus agentus apylinkėse skleis -
dami pramanas, kad Izabelė – MGB agentė, įdavusi
daug žmonių.

EUGENIJUS IGNATAVIČIUS

JJ UU OO ZZ AA PP ĖĖ LL II SS (VI )
Dokumentinė apysaka apie meilę, kovą ir žūtį bunkerių tamsoje

(skiriu partizanų ryšininkėms)

Juozas Šibaila-Diedukas, LLKS visuomeninių ryšių viršininkas

Tęsinys kitame numeryje 



E. Gerulis savo kunigystės 25-erių metų jubi lie -
jaus proga buvo nuoširdžiai pasveikintas 2003 m.
rugpjūčio 16 d. popietę St. Petersburgo Lietuvių klu -
be (pirm. Loreta Kynienė).

Kun. dr. E. Gerulis nuoširdžiai rūpinosi
krikš čionių vienybe

Būdamas tolerantiškas, įsijungė į krikščionių
ekumeninę veiklą. 1966 m. sausio 23 d. steigia ma ja -
me pasitarime Gerulių namuose, be iniciatoriaus
ka talikų kun. Kęstučio Trimako ir ev. reformatų
kun. Povilo Dilio, dalyvavo E. Gerulis su žmona bei
dr. Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai. Būrelis pasiva di -
no Ekumeniniu lietuvių rateliu. Kun. K. Trimako
ži niomis, tai buvo pirmas toks organizuotas lie tu -
vių krikščionių būrelis ne tik Čikagoje, bet ir Ame -
ri koje.

1987 m. vasarą, iškilmingai švenčiant Lietuvos
krikšto 600 metų jubiliejų Romoje, lietuvių ev. refor -
matų Bažnyčios išeivijoje E. Gerulis buvo įgaliotas
atstovauti Vatikane evangelikams (ir liuteronams),
du kartus per audiencijas susitiko su popiežiumi
Jo nu Pauliumi II, įteikė jam sveikinimą bei evan ge -
liko kun. prof. dr. Algirdo Jurėno į lietuvių kalbą iš -
verstą Šventąjį Raštą.

Popiežius Jonas Paulius II tų pačių metų liepos
20 d. laišku, per katalikų vyskupą išeivijoje A. Bal -
ta kį, padėkojo kun. dr. E. Geruliui už linkėjimus vi -
sų lietuvių evangelikų vardu jubiliejaus iškilmių
pro  ga. Padėkojo ir už atvežtą dovaną.

Už nuoširdų ekumeninį bendradarbiavimą lie -
pos 28 d. laišku kun. dr. E. Geruliui visų katalikų

var du padėkojo vysk. A. Baltakis.
Kun. dr. E. Gerulis yra suorganizavęs eku me ni -

nes pamaldas Čikagoje ir St. Petersburge katalikų
ir evangelikų bažnyčiose. Vienos iš iškilmingesnių
pa maldų buvo 1996 m. sausio 21 d., dalyvaujant ka -
ta  likų vyskupui P. A. Baltakiui, keliems kunigams,
solistams, chorui ir keliems šimtams krikščionių.
Jų metu kun. dr. E. Gerulis pasakė pagrindinį pa -
mokslą. Šio pamokslo turinį liepos mėnesį nagri nė -
jo viena iš Europos radijo stočių.

Čikagoje, 1996 m. kovo 17 d., minint Pabaltijo
uni  versiteto 50 metų sukaktį, jis pasakė pagrindinį
pamokslą Jėzuitų bažnyčioje, o Jaunimo centre su -
kal bėjo invokacinę maldą atidarant jubiliejaus mi -
nė  jimą.

Daug metų talkino Čikagoje leidžiamo katalikų
laikraščio „Draugas” jaunimo skyriui „Žvaigždutė”
ir kasmet paruošdavo po kelias paskaitas, kurias
skaitydavo lietuvių kolonijose. Evangelikų reforma -
tų kunigas buvo giliai įsitikinęs popiežiaus Jono
Pau liaus II šventumu. Šis jo įsitikinimas buvo pa -
grįs tas nepaprastos asmeniškos patirties, kurią ap -
ra šė laiškuose Vatikano radijui. Nuoširdžiai dėko -
da mas Dievui už popiežiaus Jono Pauliaus II užta -
rimu 2007 metais išgyventą greito pagijimo ir svei -
ka tos malonę, kun. dr. E. Gerulis be kita pažymėjo:
„Būčiau laimingas, jei prisidėsiu prie jo paskelbimo
ŠVENTUOJU!”.

Ryšiai su gimtine
Kun. dr. Eugenijus Gerulis nuoširdžiai do mė jo -

si Lietuvos evangelikų reformatų bažnytiniu gy ve -
nimu. Palaikė ryšį su Lietuvos evangelikų refor ma -
tų kunigais, juos rėmė ir broliškai dalijosi savo pa -

tirtimi su jaunesniąja kunigų karta Lietuvoje. 1993
m. liepos mėnesį kelias savaites svečiavosi Lie tu -
voje – Biržų pilyje skaitė paskaitą, Vilniuje ir Bir -
žuo  se reformatų bažnyčiose laikė pamaldas. Ap lan -
kė ir Kauno evangelikų reformatų pamaldas. Savo
piniginėmis aukomis rėmė Biržų evangelikų refor -
matų bažnyčios vargonų ir pačios bažnyčios re mon -
to darbus, parapijos jaunimo veiklą. 1998 m. birželio
pabaigoje į Lietuvą išsiuntė 10 dėžių su istorinio ir
teologinio turinio knygomis lietuvių, anglų, lenkų
ir rusų kalbomis. Lankydamasis Lietuvoje 2003 m.
lie pos 20 d. kun. dr. E. Gerulis pamokslavo Biržų
evan  gelikų reformatų bažnyčioje, skaitė paskaitą
Radvilų pilyje. Lankėsi ir laikė pamaldas Vilniaus
ir Kauno evangelikų reformatų bažnyčiose.

Rūpinosi savo jaunystės mokykla – Biržų gim -
na zija. Parėmė ją 2006 m. sportiniam inven to riui
įsigyti.

E. Gerulis džiaugėsi gražia šeima, savo žmoną
Valeriją laikė Dievo dovana, su ja susilaukė dukters
Laimos ir dviejų sūnų – Rimo ir Andriaus. Sūnus
Andrius, grodamas klarnetu, amerikiečių konkur -
suo se yra laimėjęs vieną aukso ir du sidabro me da -
lius.

2009 m. gruodžio 28 d. Naperville, IL, nustojo
plakti tauri kunigo dr. Eugenijaus Gerulio širdis, o
kū nas 31 d. atgulė amžinojo poilsio Čikagos lietuvių
tautinėse kapinėse. Giliai liūdėti liko sūnus Rimas
Gerulis su žmona Rita, dukra Laima Puzzo su vyru
Edwardu ir sūnus Andrius Gerulis su drauge
Louise Balachowicz, vaikaičiai Christina Dana bei
Daniel Puzzo.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis buvo aktyvus Dievo
tarnystėje, o savo šakotoje veikloje be savo Baž ny -
čios nepamiršo ir bendrai tarp krikščioniškųjų Baž -
nyčių populiarinti ekumeninės misijos idealo, kas
aktualu ir mūsų dienomis. �
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Atkelta iš 2 psl.

Kunigas dr. Eugenijus Gerulis

,,Šventasis Raštas mus įpareigoja ginti tuos, ku -
rie patys negali gintis, ir kalbėti už tuos, kurie patys
negali kalbėti už save. Tad taip mes giname ir kal ba -
me už negimusius, negalinčius ir nuo kitų priklau-
so mus. Mes privalome ginti mūsų brolių ir seserų
gy vybes kiekvienoje vystymosi stadijoje ir bet ko -
kio mis aplinkybėmis”. 

* * *

Abortų pasekmės
Skaičiuojama, kad vien Jungtinėse Amerikos

Vals tijose kasmet padaroma bent pusantro milijono
abortų. Taigi nužudoma pusantro milijono pradėtų,
be ginklių žmonių. Tiktai per didžiuosius karus tiek
žmonių žūsta. Kaip galima ignoruoti tokį faktą?
Kaip galima dar propaguoti abortus – ir dar iš val -
džios viršūnės?

Joks argumentas abortų nepateisina – neva mo -
teris turi teisę į savo kūną. Juk naujo žmogaus gyvy-
bė prasideda vyro ir moters lyties ląstelių susijun gi -
mu. Nuo tos akimirkos tai naujo žmogaus (vaiko)
kū  nas, kurį moteris-motina privalo saugoti, ne su -
nai kinti.

Sekso revoliucijos žala, 
kontraceptinę piliulę naudojant

Plačiai pripažįstama, kad kontraceptinė piliulė,
apsauganti moterį nuo nėštumo, yra pagrindinė
prie  monė, sukėlusi sekso revoliuciją. Naudojant pi -
liulę, ,,saugu” vedusiems ir nevedusiems turėti ly -
ties ak tą be galimos pasekmės, kad bus pradėta žmo -
giš  koji gyvybė. Žinoma, ne piliulė verčia, bet žmo -
nės patys naudoja piliulę, vengdami užsikrauti
,,naš tą” rūpintis nauja žmogaus gyvybe.

Vienas pirmųjų sekso revoliuciją palaikęs ,,sek -
so anarchija”, yra buvęs Harvardo universiteto so-
cio logijos departamento steigėjas prof. Pitirim So ro -
kin (The American Sex Revolution, 1956). Jo žodžiais:
,.,Sekso obsesija bombarduoja mus be perstojo, nuo
lop šio iki kapo, visose gyvenimo srityse, beveik kiek -
viename mūsų veikimo, jausmo bei galvojimo žings -
nyje” (54 p.).

Viena ryškiausių šios revoliucijos pasekmių iš -
kėlėjų yra Adam and Eve after the Pill (Adomas ir
Ieva po piliulės) autorė Mary Eberstadt (2012). Ji yra
viena iš tų, kurie sekso revoliuciją sieja su kontra-

ceptine piliule. Knygoje kalbama apie tai, kokios pa -
sekmės atsiskleidė Vakarų visuomenėje po to, kai
bu vo pradėtos plačiai vartoti kontraceptinės piliu -
lės. Tyrimų atskleistas negeroves ji suskirstė pa gal
žmonių grupes.

1) Moterims. Nors šiais laikais Amerikoje mo -
te rys yra pasiekusios tokių teisių ir laisvių, kaip
nie kada anksčiau – tokių, kokias norėjo pasiekti šei -
moj, darbe ir visuomenėj, tačiau rasta, kad jos pa -
čios šiais laikais jaučiasi nelaimingos. Taigi paste-
bė tas paradoksas: laisvė turėtų atnešti pasitenkini -
mą, tačiau to moterys nejaučia. Priešingai, jos jau-
 čiasi nelaimingos. Nustatyta, kad sekso revoliucija
už deda ant jų naštą, kuri joms yra didesnė ir sun -
kesnė, negu vyrams (štai kuo moterys yra susirūpi-
nu sios: Betsey Stevenson and Justin Wolfers, ,,The
Paradox of  Declining Female Happiness”, American
Economic Journal, no.2, 2009 – apie moterų mažėjan -
čios laimės paradoksą; Amanda Marcotte, ,,For Ma -
ny, Marriage is Sexless, Boring, and Oppressive: Ti -
me to Rethink the Institution”, AlterNet, 2009. 07. 01
– daugeliui vedybos yra belytės, nuobodžios ir pilnos
,,priespaudos”, tad laikas tą instituciją persvarstyti;
Sandra F. Loh, ,,Let’s Call the Whole Thing Off”, At -
lantic Magazine, 2009. 06. 29 – siūlo visą tą (vedybų)
rei kalą atšaukti.

Šio straipsnio autorius prideda dar vieną prie -
žastį, kodėl ,,išsilaisvinusios” moterys yra nelaimin-
gos: ogi todėl, kad jos vengia motinystės arba ją pri-
i ma kaip nepageidaujamą naštą. Tai patvirtina
anks tesni moterų apklausų atsakymai, kuriuose jos
nu rodydavo motinystę kaip didžiausią jų asmeninės
laimės šaltinį.

2) Vyrams. Vyrai šiais laikais, turėdami leng-
vai prieinamą galimybę kontracepcija ar abortais
išvengti vaikų, naudojasi gyvenimu: pratęsia paaug -
lystės ar bernystės laiką savo pasismaginimui, iš vi -
so atidėdami ar net vengdami tiek vedybų, tiek vai -
kų. Kai kurie pasitenkina pornografijos įpročiu, ne -
bereikia žmonos ar kitos moters (šaltiniai: Joseph
Eps tein, ,,The Perpetual Adolescent and the Tri -
umph of  the Youth Culture”, Weekly Standard, 2004.
03. 15 – apie vyrus, kaip amžinus paauglius; Dia na
West, ,,The Death of  the Grown-Up”, 2007 – apie tai,
kad suaugusieji ,,išmirė”; Naomi Wolf, ,,Is Porn Dri -
ving Men Crazy?”, Project Syndicate, 2011. 06. 30 –
apie tai, kad pornografija vyrus ,,varo iš proto”).

3) Vaikams. Autorė surinko tyrimų rezultatus

dėl pasekmių vaikams. Vaikų ne tik vengiama turėti
(juk tam naudojama kontracepcija ir abortai), bet jie
yra tapę sekso (revoliucijos) aukomis, nes slapta ly -
tiškai išnaudojami. Į paviršių žiniasklaida iškėlė ku -
nigų nusikaltimus, tačiau ne vien jie, bet ir mo kyklų
mo kytojai bei vaikų globėjai, net ir tėvai iš naudojo
juos, tik žiniasklaidai tai nebuvo reikšmingas skan-
dalas. Liberalieji sluoksniai ėmė net teisintis, kad
tai nėra žala vaikams. Autorė rinko šalti nius, rodan -
čius, kad lytinis išnaudojimas vaikams da ro didelę
ža lą (žr. pvz. Kate Harding, ,,Reminder. Roman Po -
lans ki Raped a Child”, Salon, 2009. 09. 28).

4) Universiteto studentams. Nemaža dalis stu-
dentų piktnaudžiauja alkoholiu, kuris dažnai susie-
jamas su ,,laisvu” seksu. Studentės, kaip ,,išsilaisvi -
nu sios” moterys, turi būti ,,laisvos”, ypač vyrų at -
žvil  giu, o studentams tai sudaro progą pasinaudoti.
Žinoma, jie visi drąsesni, kai čia pat piliulė. (Tarp
ki tų šaltinių paminėčiau šį akis atveriantį reporta -
žą: ,,2007 Campus Assault Study”, kuriame išspaus-
dintos beveik 7 000 studentų apklausos išvados).

Ši autorė – ne viena. Yra ir kitų autorių, apra -
šiu sių kontraceptinės piliulės naudojimo ir sekso
revoliucijos žalą (pvz., kad tarp vyrų ir moterų yra
at siradusi nepagarba (moterų – vyrams, o vyrų –
mo terims) ir net pyktis, paslėptas ar net iškylantis į
paviršių.

Prezidentas propaguoja, 
nežiūrėdamas žalos

Vietoje to, kad dabartinis JAV prezidentas ieš -
kotų priemonių sekso revoliucijos negerovėms ša-
lin ti, jis propaguoja abortą ir kontracepciją. Išleistu
mandatu jis įsako visiems darbdaviams parūpinti
to kias ,,sveikatos” apdraudas, kurios darbuotojams
už mokėtų už abortų preparatus ir kontraceptines pi -
liules. Jis siekia, kad pastojusios (vaiką pradėjusios)
nepilnametės neturėtų net tėvų atsiklausti prieš da -
ry damos abortą.

Prezidentas nelyginant vandens slidėmis slidi -
nėja ant sekso revoliucijos bangos, net nekreipda -
mas dėmesio, kad ta didžiulė banga, kaip cunamis
neš  dama neapskaičiuojamą žalą, jau ir taip užliejo
Ame riką. Ne, jis jos nestabdo, bet, parūpindamas
kontraceptines piliules ir abortų preparatus, pri si -
de da prie sekso obsesijos plitimo ir beginklių negi -
mu  sių vaikų žudymo.

Kęstutis A. Trimakas

Atkelta iš 1 psl.

Krikščioniškos sąžinės balsas (III)


