
Lietuvių literatūros antologija lituanistinėms mokykloms                                                 
JAV LB Švietimo taryba, 2011      J.Biliūnas, psl. 1   
 

JONAS BILIŪNAS (1879–1907) 
 

Biografija. Jonas Biliūnas gimė 1879 m. Niūronyse, 
Anykščių kaime, pasiturinčių valstiečių ūkininkų 
šeimoje. J. Biliūnas mokėsi Anykščiuose bei Liepojos 
gimnazijoje. Jam būnant ketvirtoje klasėje, 1893 m. 
mirė motina, o po kiek laiko – ir tėvas. Giminės norėjo, 
kad jis stotų i kunigų seminariją. Tačiau  jam 
atsisakius, nutraukė finansinę paramą. J. Biliūnas 
pasirinko rašytojo profesionalo kelią, studijavo 
literatūrą Leipcige ir Ciuriche. Lietuvių rašytojo 
gyvenimas buvo skurdus, lydimas nepriteklių. J. 
Biliūnui teko verstis pačiam privačiomis pamokomis. 
Neturtas ir vargas pakirto jo sveikatą. Kaip ir ne vienas 
jo bendraamžis, J. Biliūnas susirgo džiova. Jis mirė 
1907 m. Zakopanėje (Lenkija). 1953 m. palaikai 
perlaidoti Liudiškių piliakalnyje prie Ankykščių, 
kur 1958 m. rašytojui atminti pastatytas antkapinis 
paminklas „Laimės žiburys“. 
Visi jo raštai telpa viename tomelyje, kurių pirmasis 
leidimas buvo išleistas jau po J. Biliūno mirties – 1913 

metais („Paveikslai, apysakos, eilės“). 
 
 
Kūrybos bruožai. 
 
Grožinę kūrybą J. Biliūnas pradėjo nuo darbininkiškos tematikos apsakymų, vėliau 
parašė noveles „Kliudžiau“, „Vagis“, „Žvaigždė“,„Laimės žiburys” ir kt. Paskutiniais 
gyvenimo metais, jau sirgdamas, parašė pagrindinius savo kūrinius: noveles „Jonukas“, 
„Lazda“,„Ubagas“,„Brisiaus galas“, apysaką „Liūdna pasaka“ ir kt. 
 
Turinio ir formos atžvilgiu visi kūrinėliai yra miniatiūriniai nesudėtingi trumpi vaizdeliai ir 
novelės, kuriuose dažnai veikėjų tarpe randame ir patį autorių. Bet jie yra daugiau 
meniški negu daugelyje didesnių mūsų literatūros kūrinių. Visus savo vaizdus ir žmones 
Biliūnas apgaubia lyriška nuotaika. 
 
Svarbiausias J. Biliūno prozos savitumas – pasakojimas pirmuoju asmeniu. J. Biliūno 
kūryba labai autobiografiška: dažnai vaizduojama jo vaikystės aplinka, gimtinės 
kraštovaizdis, keliuose kūriniuose pasakotojo paveikslui naudojami autoriaus biografijos 
faktai: mokslas užsienyje, atostogos tėviškėje, liga. 
 
Pasakojime daugiau dėmesio skiriama pasakotojo vidiniam pasauliui, o ne detaliam 
aplinkos aprašymui. J. Biliūnas – lietuvių lyrinės prozos pradininkas, jo tradiciją pratęsia 
kiti autoriai, pvz.: Antanas Vienuolis ir Romualdas Granauskas. 
 
J. Biliūno novelėse svarbūs tampa pasakojimo laikas ir pasakota istorija. Į skaitytojo 
akiratį patenka tik tai, ką mato ar prisimena pasakotojas – personažas; jo 
išgyvenimuose ir svarstymuose dažnai sutelkiama kūrinio prasmė. 

Sticky Note
pradininkas: pradėjo, founder

Sticky Note
prasmė: tikslas, reason
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Daugelio kūrinių centre – žmogus. Jis užjaučia visus tuos nelaiminguosius: ir gyvulėlius, 
ir žmones. Iš jo raštų dvelkia gilus žmogiškumas, užuojauta vargšams, artimo meilė.  
Antra, beveik visuose jo kūriniuose vaidenasi mirtis, jos nujautimas. J.Biliūnas mėgo 
autobiografinio pobūdžio siužetus ir temas, susijusias su vidaus išgyvenimais ir sąžinės 
balsu. 
 
Beveik visuose jo kūriniuose vienokiu ar kitokiu būdu atsispindi nereikalingumo 
motyvas: ir katytė („Kliudžiau“) nereikalinga („tarp žmonių jai nebuvo vietos“), ir šuo 
Brisius („Brisiaus Galas“) „pats gerai jaučia, kad mažai kam bereikalingas.“ 

 
 
Kūriniai. 
 
„Liūdna pasaka” (ištrauka) 
 

Antrą dieną išėjau oran, kur jau laukė manęs pastatyta po pušimis gulimoji kėdė 
ir, sunkiai alsuodamas, atsiguliau... Privargau... tik kvapą begalėjau atgauti... Bet 
tuojau...palukėk!.. Jau lengviau... jau visai lengva kvėpuoti... O, kaip gera... Nežinau, ar 
gali kas taip jausti pušyno kvapą, kaip džiovininkas. [...] Gulėjau aukštielninkas ir gėriau 
tą kvapą, gėriau. Akimis klajojau po medžių viršūnes: žiūrėjau, kaip „pušin iš pušies 
voverytė liuoksi“, klausiaus, kaip tarp šakelių nematomi paukščiai čeža ir įvairiais 
balseliais gieda. Ir taip ramu, taip gera rados. Nors negalėjau savo kojomis naudotis, 
negalėjau po kalnelius laipioti, po klonius lakstyti, negalėjau šūkauti ir dainuoti, kaip tat 
tik moka žmogus, miškan įėjęs, tačiau buvau dėkingas Sutvertojui ir už tat, kad dar 
turėjau sveikas akis ir gerą ausį. Juk tūlas ir to tiek turėjo... 

Iš vasarinių namų susirinko netoli manęs gražiai apsitaisę vyrai ir moterys, 
jaunimas ir vaikai, – visi linksmi ir laimingi.  Vieni ėmė žaisti, kiti apsėdo dailų dirvonėlį, 
treti išsisklaidė po mišką – juokaudami ir dainuodami. Visi šie miesto gyventojai, dėl 
poilsio ir įvairumų tame miške susirinkusieji, buvo kaip iš pasakos išėję: gražios, 
šviesiais rūbais pasipuošusios moterys mirgėjo tarp medžių kaip sužydę žolynai 
daržely. Į jas žiūrint, regėjos, kad nėra pasauly vargų ir ašarų, nelaimės ir bado, o 
norėjau nors valandėlę užmiršti ir savo ligą, ir tą, kas už to miško dėjos; norėjau tikėti, 
kad čia niekur mažiausio nelaimės šešėlio neišvysiu... 
 Tik staiga kažin koks ypatingas, niekados dar negirdėtas balsas man ausyse 
sudejavo. Sudejavo kaip senatvės skundas, nelaimių atbalsis.  Taip dejuoti galėjo tik 
žmogus senas, labai senas ir labai nelaimingas. Tam garsui nėra raidžių: jo negalima 
žodžiu išreikšti, – galima tik jausti... Atsigręžiau nustebęs: žiūrėjau ir laukiau... Iš už 
namo kertės išlindo sena, aušta moteriškė. Ėjo jinai tiesiai i mane, lazdele 
pasirimsčiuodama ir dejuodama. Ją pamatęs greitai nusisukau. Bet pajutau, kad jinai 
jau prie manęs: stovi tiesiai į mane savo baisias akis įbedus. Neišturėjau: sudrebėjau ir 
atsigręžiau. Pamačiau tas jos akis. Ne, tai ne akys. Tai buvo du taškai, klaikūs, be 
gyvybės. Tokį įspūdį, kaip tos jos akys, gali žmogui padaryti tik užgesusios žvaigždės, iš 
arti matomos. Taip, tai buvo užgesusios žvaigždės.  Tik tos žvaigždės dar matė jos 
tiesiai į mane žiūrėjo: 

- Ko tamsta nori? – dusliu balsu paklausiau, visas krūptelėjęs. 
Nieko neatsakė: ar negirdėjo, ar gal nesuprato. Tik įbėdus savo klaikias akis, žiūrėjo į 
mane. Nežinojau, kas daryti: buvo ir nesmagu, ir gėda. 

Sticky Note
klonis: žema vieta, slėnis, valley;

Sticky Note
Sutvertojas (Sutverėjas): Dievas, Creator God

Sticky Note
dirvonėlis: nedirbama žemė, fallow land

Sticky Note
mirgėti: šviesti judančia šviesa, to glitter or sparkle

Sticky Note
regėti: matyti, to see

Sticky Note
neišvysti: nematyti, will not see

Sticky Note
dejuoti: skųstis, aimanuoti, to sigh or wail

Sticky Note
kertė: kampas, corner

Sticky Note
įbesti: tiesiai žiūreti, to gaze intently

Sticky Note
klaikus: baisus, nejaukus, bone- chilling

Sticky Note
duslus: neskardžiu, asthmatic, short-winded

Sticky Note
krūptelėti: sudrebėti, to quake or startle
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Klausimai: 
 
1. Ką ištraukos pradžia pasako apie pasakotoją? 
2. Kurie Biliūno bijografijos faktai čia pastebimi? 
3. Už ką pasakotojas dėkoja Sutverėjui (Dievui)? 
4. Kaip kuriamas moters (Juozapotos) pasirodymo vaizdas? 
5. Kaip atrodė moters (Juozapotos) akys? 
6. Kodėl jam buvo nesmagu ir gėda? 
 
Žodynas: 
 
pradininkas: pradėjo, founder 
prasmė: tikslas, reason 
klonis: žema vieta, slėnis, valley; 
Sutvertojas (Sutverėjas): Dievas, Creator God 
dirvonėlis: nedirbama žemė, fallow land 
mirgėti: šviesti judančia šviesa, to glitter or sparkle 
regėti: matyti, to see 
neišvysti: nematyti, will not see 
dejuoti: skųstis, aimanuoti, to sigh or wail 
kertė: kampas, corner 
įbesti: tiesiai žiūreti, to gaze intently 
klaikus: baisus, nejaukus, bone- chilling 
duslus: neskardus, asthmatic, short-winded 
krūptelėti: sudrebėti, to quake or startle 
 
 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/23.html 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Bili%C5%ABnas 
http://mokovas.wordpress.com/2011/03/06/jonas-biliunas-1879-1907-moderniosios-
prozos-kurejas/ 
 
apie J. Biliūno memorialinį muziejų: 
http://www.baranauskas.lt/Biliuno/Turinys.en.htm 

 
Parengė Aldona Dabrilienė 


