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PETRAS CVIRKA (1909–1947) 
 

Biografija. Rašytojas, politikos veikėjas. Gimė Klangiuose, 
Jurbarko rajone. Cvirkos kelias į mokslą buvo sunkus, nes 
tėvas mirė anksti, paliko didelę šeimą. Pradinę mokyklą 
rašytojas baigė Veliuonoje. Cvirka mokėsi gerai, išsiskyrė 
savo piešiniais. Dažniausiai piešdavo ką nors linksma, 
juokinga. Įstojo į Vilkijos progimnaziją, kur mokėsi ketverius 
metus. Klasėje jis pasižymėjo literatūriniais rašiniais, ypač 
mėgo kurti laisvomis temomis. Dažniausiai aprašydavo 
vaikystės įspūdžius, gimtojo kaimo žmones, jų vargus. 
Nusprendė mokytis dailės ir 1926 m. įstojo į Kauno meno 
mokyklą. Tačiau slaptoji Petro svajonė buvo literatūra. 
 1928 m. draugų lėšomis išspausdinama pirmoji knyga 
– eilėraščių rinkinėlis Pirmosios mišios. 1930 m. Cvirka 
išleido pirmąjį apsakymų rinkinį Saulėlydis Nykos valsčiuje. 
Jis iš karto patraukė skaitytojų dėmesį vaizdų naujumu, 
kalbos gyvumu. Tuo metu Cvirka galutinai nusprendė tapti 
rašytoju, metė dailės mokyklą, įsitraukė į literatūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Cvingelis, 

Cezaris llokys, J. K. Pavilionis, K. Cvirka, Kanapeikus ir kt. 
 1931–1932 m. Cvirka gyveno Paryžiuje. Ten domėjosi menu ir literatūra, 
pramoko prancūzų kalbos. Sugrįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kaune. 1934 m. Cvirka 
sukūrė savo pirmąjį ir linksmiausią romaną Frank Kruk. Kitais metais jis išleido romaną 
Žemė maitintoja, o dar po metų (1936) – knygą Meisteris ir sūnūs. Šiais romanais  
Cvirka pagarsėjo kaip talentingiausias jaunosios kartos lietuvių rašytojas. 1938 m. 
pasirodė rinkinys Kasdienės istorijos, kuriame autorius ypatingą dėmesį skyrė žmonių 
skurdui, išnaudojimui ir neteisybei aprašyti. 
 1936 m. lankėsi Sankt Peterburge (tuomet – Leningradas) ir Maskvoje, 
susipažino su sovietiniais rusų rašytojais. Po kelionės sustiprėjo simpatijos socializmo 
idėjoms. Cvirka įstojo į komunistų partiją, dalyvavo Liaudies seimo delegacijoje į 
Maskvą. Karo metu pasitraukė į Rusiją. Buvo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, 
redagavo žurnalą „Pergalė“. 1947 m. Cvirka staiga mirė nuo širdies paralyžiaus. 
Palaidotas Vilniuje. 
 
Kūrybos apžvalga ir jos reikšmė lietuvių literatūros istorijoje. Cvirka ― socialinio 
tipo realistas, vaizdingo žodžio meistras. Psichologinio–socialinio, satyrinio ir folklorinio 
romanų autorius, novelistas, literatūros vaikams rašytojas. Parašė apybraižų, 
publicistinių ir  literatūros straipsnių. Pagrindinis Cvirkos indėlis į lietuvių literatūrą yra jo 
romanai ― Frank Kruk, Žemė maitintoja, Meisteris ir sūnūs ir apsakymų rinkiniai 
Saulėlydis Nykos valsčiuje, Kasdienės istorijos, Ąžuolo šaknys. 
 Reikšmingiausias Cvirkos romanas – Žemė maitintoja (1935). Rašytojas čia 
aprašo skaudų ir aktualų tuometinio Lietuvos gyvenimo reiškinį – žemės reformą, 
paskelbtą 1922 m. Veiksmą rašytojas nukelia į gimtąsias apylinkes – Panemunę.  
Cvirkos sukurti sodrūs, meniški vaizdai kupini švelnaus lyrizmo ir jumoro. Cvirka kaimo 
gamtą ir buitį piešia labai detaliai. Rašytojas vartoja daug vaizdingų liaudies posakių, 
priežodžių ir patarlių, kurie atspindi kaimo pasaulį. 
 Romane Meisteris ir sūnūs (1936) rašytojas pavaizdavo Lietuvos kaimą 
dvidešimto amžiaus pradžioje, carinės priespaudos ir 1905 m. revoliucijos metais. 
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Šiame kūrinyje Cvirka plačiau atskleidė geriausias kaimo gyventojų dvasines savybes, 
optimistišką paprastų žmonių požiūrį į gyvenimą. Rašytojas perteikė jų linksmumą, 
kūrybiškumą, lakią vaizduotę, nagingumą, laisvės meilę ir neapykantą prispaudėjams. 
  

 
 
Apsakymas ,,Uogelė“ iš apsakymų rinkinio Kasdienės istorijos. 
„Uogelė“ – vienas meistriškiausių Cvirkos apsakymų. Turtuolis ūkininkas Dulskis, kaimo 
gyventojų vadinamas Japonu, išvaro pasenusią savo motiną Uogelę. Po penkerių metų 
išgirdęs, kad Uogelė turinti susitaupiusi pinigų, Dulskis atvyksta jos atsiprašyti ir 
sergančią parsigabena namo. Paaiškėjus, kad Uogelė nieko neturi, jis apleidžia senutę, 
iš jos tyčiojasi, kol galiausiai ji miršta. Apsakymo tema – visiškas asmens 
nužmogėjimas, naudos sau vaikymasis. Aprašydamas iš miestelio grįžtančią senutę, 
rašytojas parodo apsakymo veikėjos senumą, bejėgiškumą, sukelia jai simpatiją ir 
užuojautą. 
 Rašytojas ypač meistriškai nupiešė Dulskį-Japoną. Tai godus žmogus, visiškai 
abejingas kitų kančioms. Tą Cvirka atskleidžia, parodydamas įvairiausius Dulskio 
veiksmus ir mintis, kurios giliai ir vaizdingai atskleidžia jo charakterį. Net jo kalba rodo 
stačiokiškumą: jis kalba tingiai, flegmatiškai, atskirais burbtelėjimais.  
 
 
Ištrauka iš apsakymo ,,Uogelė“ (apsakymų rinkinys Kasdienės istorijos,1938)  
 
 Žema, linktelėjusi, ant pečių užsimetusi kutosinę skarą, senutė Uogelė vos slinko, 
kilnodama suklypusias, neklusnias kojas. Ji taikėsi eiti takučiu, tarp aukštų smilgų. Jos 
apavas ir lazdos galas buvo nubaltinti voratinklių. <…> 
 Senutė paėjo dar keletą žingsnių ir, išgirdusi balsą, stabtelėjo. Patapnojusi vietoje, ji 
lėtai atsigręžė sveikąja ausim, bet visai į priešingą pusę. Nieko ten nepastebėjusi, kas 
galėtų ją šaukti, pakraipė galvą ir vėl sujudėjo. <…> … paskutiniu laiku su ja įvyksta 
keisti, verčią susirūpinti dalykai: neregimi šaukiasi, o regimi – išnyksta. Greičiausia ją 
kviečiasi artimųjų vėlės. <…> Sulaukus ryto ir pasijutus kiek geriau, nieko į burną 
neėmus, Uogelė išsiruošė išpažinties. <…>  
 Ketvirtą dieną po Uogelės apsilankymo miestelyje, atvykęs į turgų su grūdais, 
Japonas išgirdo, kad motina bloga. Blogo reikšmė šiuo atveju buvo senutės liga.<…> 
    - Ims ir pasimirs... – kalbėjo žmogus, atnešęs naujienų prie Japono vežimo, saujoje 
žarstydamas jo kviečius. – Juk gražų tarpą pagyveno. 
    - Teke, – nenoromis atsakė sūnus vienu iš daugybės šio krašto tarmės žodžių, kurie 
nieko nereiškia, tačiau praverčia neįdomiam pokalbiui. Ir vargu ar Japonas būtų daugiau 
tuo reikalu kvaršinęs galvą, jei dar svarbesnė žinia nebūtų pakeitusi motinos atžvilgiu jo 
jausmų. Žmogus girdėjęs špitolėj šnekučiuojant, kad senė prieš keletą dienų lankiusis 
špitolėj pas kleboną ir teiravusis, kiek galėtų kaštuoti altorėlis su šventos Kotrynos 
paveikslu iš vienos ir švento Antano iš kitos pusės. 
    - Musėt, jūsiškė turi susistūmusi šimtelį, antrą.. Nuo to litas, nuo ano, o per tiek metų 
ir sudėjo, – pasvarstė žmogus. 
 Tie žodžiai mažose Japono akyse įžiebė rainai žalias liepsneles. <…>  
 Grįžtant namo, sūnų kamavo įkyri mintis, kad palikimo neišgraibstytų svetimieji. 
Jeigu senoji pinigų dar neįdavė kunigui, gal nesunku ją bus atkalbėti. <…> 
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 Sūnus priėjo, garsiai pabučiavo motinos gyslotą, sausą, tartum luobą, ranką ir 
nevikriai ją vėl paleido. Atsitraukęs žingsnį, jis stuktelėjo pečiu savo žmoną, kuri suklupo 
ties ligone, apkabinusi ją per kelius. 
    - Prašyk! – paskatino vyras. 
 Sužvigo alpulingas, nejaukus marčios balsas: 
    - Žilagalvėle atleisk, dovanok, kad širdį uždaviau… piktų liežuvių pasiklausiau... Nėra 
man ramybės nei gyvuly, nei lauke.. dieną naktį verkiu. Mamyt, dovanok.. – marti 
pradėjo glostyti anytos kelius. – Važiuosim namučio, šiltą mūriuką pastatėm  <…> … 
gyvensim, džiaugsimės, piktų liežuvių nesiklausysim... <…> 
    - A-a-a, – atsiliepė Uogelė, pakeldama kančios išraižytą veidą. Tik dabar, atrodo, jos 
akys, pažinusios saviškius, kartu pradžiugo ir surūstėjo, - Pa - pa... – tęsė ji vėl atkritusi 
į pagalvį, smaugiama troškaus kosulio… <…> Senutės vokai išspaudė didelę ašarą, 
kuri, nuriedėjusi skruostu… <…> 
 Išvežė Uogelę saviškiai be žado, su mirties rūku akyse, apkloję kaldra, tarp jos 
menkų palaikų. Namuose jai paruošė geriausią virtuvės kampą. Japono moteris, 
atidavusi anytai kraitinius patalus, su vyru išsikraustė į neįruoštą trobos galą. <…>     
 Keletą dienų senutę leliojo, kaip tikrą motiną, nuo kojų iki galvos ją aprengę 
naujais drabužiais.  Ir keletą dienų Japonas su pačia mįslingai žvalgėsi vienas į kitą, 
siūlė po siūlės, klostė po klostes išglamžę Uogelės skudurus. <…> Paaiškėjus visai 
tiesai, Japonas apsiniaukęs išsivadino pačią laukan. Motinos karšinimo ir pakasynų 
išlaidos smarkiai abu išgąsdino. 
    - Še, kad nori! - tarė vyras. 
    - Kas kaltas, kad ne tu. Durnas sakė, nuo durno girdėjai, durnium pats pasilikai. 
 Rokuokis su ja! Aš jos brudo nevalysiu! - atsakė įtūžusi marti.<…> 
 Viršum Uogelės galvos Japonas įsitaisė kertinę lentyną, kur sukrovė vinis, 
tabaką, grąžtus. Prireikus daikto, sūnus pasistiebdavo, užgoždamas skvernais motinos 
galvą ir grabaliodamas lentynoj, kiekvieną sykį ant ligonės ką nors numesdavo. Kartą 
ant jos galvos nukrito net sūnaus plaktukas. <…> 
 Smilko ji lėtai ir ilgai. Kartais atrodė bus galas, bet – didžiausiam karšintojų 
pykčiui – senutė vėl kėlėsi iš numirusių, pukšėdama lyg ežys. Mažai ką Uogelė valgė ir 
vis dažniau pati su savimi vapaliojo. <…>  
 Neslėpdamas savo apmaudo per ilga motinos karšatimi, Japonas kasdien 
rasdavo progos sau ir kitiems iš Uogelės pasidaryti juokų. <…>   
 Uogelė, gerai suprasdama sūnaus pašaipą, kasdien vis šaukėsi mirties, bet 
mirtis delsė.. <…> 
 
Klausimai: 
1. Perskaitę visą Cvirkos apsakymo „Uogelė“ ištrauką, išvardinkite čia minimus 
pagrindinius veikėjus, trumpai papasakokite siužetą. Remkitės citatomis.   
2. Ką galite papasakoti apie Uogelės gyvenimą? Kokios mintys ją aplanko 
paskutiniaisiais jos gyvenimo metais, paskutinę dieną? Pacituokite. 
3. Kokia Dulskio-Japono kalba? Pacituokite. Kokį įspūdį galite apie jį susidaryti? 
4. Suraskite ištraukoje vaizdingus žodžius, posakius, taiklias detales, kurias rašytojas 
vartoja, norėdamas aprašyti gamtą ir veikėjų charakterius. Pacituokite. 
5. Kuo pasireiškia Cvirkos, kaip apsakymų kūrėjo, meninis meistriškumas apsakyme 
„Uogelė“? Panagrinėkite ištrauką, remkitės citatomis.  
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Žodynėlis: 
progimnazija: ne visa (4 ar 6 klasių) gimnazija, ►gimnazija; secondary / high school 
socialinis: visuomeninis; social 
realistas: realizmo šalininkas; tikrovę suprantantis, jos paisantis žmogus; realist 
meistras: menininkas; master, artist 
reforma: persitvarkymas; reform 
sodrus: ryškus; rich, juicy, generous, abundant 
carinė priespauda: czar oppression 
laki vaizduotė: smooth, fluent; imagination, vision 
nagingumas: meistriškumas, sugebėjimas; skill, workmanship 
apleisti: neprižiūrėti; neglect, abandon 
bejėgiškumas: negalia, silpnumas; helplessness 
simpatija: mėgimas; liking 
užuojauta: gailestis; sympathy, compassion 
stačiokiškas: šiurkštus, atšiaurus, storžieviškas; rude, rough, blunt 
burbtelėjimas: ►burbtelėti, kiek suburbėti; growl out, grumble 
kutosinė skara: shawl with tassels 
špitolė: ► prieglauda: vieta beturčiams, seneliams gyventi; shelter for poor or old 
people 
kaštuoti: ► kainuoti; cost 
musėt: (pasenus forma) gal būt; (archaic form) perhaps 
luoba: pluta, oda, žievė; rind 
kaldra: ► antklodė; blanket, quilt 
palaikai: mirusiojo paliktas turtas; remains 
kraitinis: priklausantis nuotakos turtui; dowry 
skvernas: priekyje susegamo drabužio apatinis kampas; center front corners of a coat 
karšintojas: tas, kuris išlaiko, slaugo seną žmogų, ligonį; care-giver for an old person - 
In agricutural societies the grandparents lived in the homestead with the rest of the 
family.The grandparents were called „karšinčiai“ and those who worked the land and 
provided food and shelter for the grandparents were called „karšintojai“ 

 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
http://www.antologija.lt/texts/47/tekstas/01.html 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
www.antologija.lt 
http://www.literatura.lt/rasytojai/ 
http://www.rasyk.lt/rasytojai/petras-cvirka.html 
 
 

Parengė Irena K. Šebedienė 

http://www.antologija.lt/
http://www.literatura.lt/rasytojai/
http://www.rasyk.lt/rasytojai/petras-cvirka.html

