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LIUDAS DOVYDĖNAS (1906–2000) 

Biografija. Žurnalistas, rašytojas.  Gimė 1906 m. 
Rokiškio raj. Baigė tik tris pradžios mokyklos 
skyrius. 1927 m. dirbo husarų pulko biblioteki-
ninku, vėliau – žurnalistu. 1938 m. Lietuvių 
rašytojų draugijos sekretorius. 1940 m. TSRS 
okupuotos Lietuvos Liaudies seimo atstovas, 
Seimo pirmininko pavaduotojas, Švietimo 
komisariato darbuotojas. 1940 m. rugpjūčio 25 d. 
išrinktas LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininko pavaduotoju. Už tai naciai norėjo jį 
sušaudyti, tačiau užstojo kultūros visuomenė. 
1944 m. artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus.  
Atsidūrė karo pabėgėlių stovykloje Vakarų 
Vokietijoje. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno 

Skrantone (Pensilvanijos valstija), ten sukūrė tėviškę primenančią sodybą. 1949–1951 
m. dirbo žurnalistinį darbą, redagavo žurnalus „Lietuvio kelias“, „Nemunas“. Jį supančių 
žmonių gyvenimą aprašė daugelyje savo apsakymų ir novelių. 1998 m. kartu su žmona 
Elena grįžo į Lietuvą.  Mirė 2000 m. Vilniuje. 
 

Kūryba. Išleido buitinių apsakymų rinkinius „Cenzūros leista“ (1931m.), „Buvo žmogus 
be kojų“ (1932 m.), melodramatinį romaną „Ieškau gyvenimo draugo“ (2 tomai). 1936 m. 
pasirodė romanas „Broliai Domeikos“, kuris buvo įvertintas Lietuvos valstybine 
literatūros premija. Vėliau leistas JAV, išverstas į anglų kalbą. Stiliui būdingas gyvas 
pasakojimas, humoras. Šie romanai grindžiami kaimo aplinkos ir inteligento vilčių 
priešprieša. Daugelio apsakymų ir knygos vaikams pagrindinė tema yra kaimas. 
 Pats intensyviausias L. Dovydėno kūrybos laikotarpis – ketvirtasis dešimtmetis. 
Per devynerius metus išleido net 12 knygų. 1943 m. išleido publicistinę knygą „Užrašai“, 
kurioje kritiškai aprašė sovietinės okupacijos įvykius. 1979 m  išleistoje „Vasaros 
vidudienis“ poetiškai vaizduojamas prieškario kaimas, gamta. Kai kuriuose kūriniuose 
yra lietuvių išeivių buities realijų. Parašė prozos kūrinių jaunimui („Kelionė į pievas“ 1936 
m., „Jaujos pasakos“ 1938 m., „Varpinės šuva“ 1939 m.), knygą „Žmonės ant vieškelio“ 
(1949 m.) apie lietuvių gyvenimą karo pabėgėlių stovyklose.  Atsiminimų knygoje („Mes 
valdysim pasaulį“ 1t. 1970, anglų kalba 1971 m.) atskleisti stalinizmo nusikaltimai 
lietuvių tautai ir žmonijai. Už tai sovietmečiu L. Dovydėnas buvo paskelbtas liaudies 
priešu, stengtasi nutylėti jo gausią kūrybą. Paskutiniosiose jo knygose „Bulvės ir 
karaliai“ (1973) ir „Pašiurpo mano velnias“ (1974) – pasakojimai sodrūs, kupini humoro.  
 L. Dovydėno grožinės literatūros kūrinių yra išversta į anglų, latvių, estų, suomių, 
rusų kalbas. 
L. Dovydėno romanas „Broliai Domeikos“. 1996 m. Lietuvoje buvo naujai išleistas L. 
Dovydėno romanas „Broliai Domeikos". Tai buvo gražus bandymas grąžinti šio rašytojo 
prozą į dabartinės lietuvių literatūros mokslą. „Broliai Domeikos“ – knyga apie brolius 
dvynius, kurie sugriauna brolišką meilę ir savo gyvenimus neva teisybės vardan, o iš 
tikrųjų skatinami pavydo ir puikybės. Dovydėno romanas yra įdomus ir aktualus, nes 
jame atskleidžiama bendražmogiškų kančių tikrovė, parodoma, kaip neapykanta, 
graužatis įsikeroja tarp dviejų žmonių. Skaitytojas perkeliamas į XX amžiaus trečiojo 
dešimtmečio prieškario Lietuvos kaimą, kai laisva tauta, nusimetusi šimtmečius trukusį 
svetimą jungą, ėmė tiesti kelius ateičiai, kurioje būtų gyvos žmogiškos vertybės.   

Sticky Note
husaras: lengvosios kavalerijos raitelis; hussar

Sticky Note
švietimas: >šviesti – mokyti; švietimo skyrius; education

Sticky Note
komisariatas: vietinė karinė įstaiga, kuriai vadovauja komisaras; military commissar

Sticky Note
pabėgėlis: kas pabėgęs, palikęs savo vietą, kraštą; fugitive, refugee

Sticky Note
buitinis: >buitis (vaizduojantis buitį); mode of life

Sticky Note
humor

Sticky Note
grindžiamas: >pagrįsti, duoti pagrindą, paremti; based on, give proof of

Sticky Note
priešprieša: priešybė, priešingybė; contraposition, opposite

Sticky Note
publicistinis: >publicistika, žurnalistikos šaka, nagrinėjanti politikos ir visuomenėsgyvenimo aktualijas; publicistic writing

Sticky Note
išeivis: kas iškeliavęs į kitą valstybę gyventi; emigrant

Sticky Note
stalinizmas: politinis režimas, besiremiantis Stalino mokymu; stalinism

Sticky Note
nusikaltimas: ►nusikalsti nusižengti, nusidėti; crime

Sticky Note
sovietmetis: okupacinis laikotarpis (okupacija) Lietuvoje nuo 1940 m. iki 1990 m.;period of Soviet occupation (1940–1990) of Lithuania by the Soviet Union

Sticky Note
sodrus: ryškus; rich, juicy, generous, abundant

Sticky Note
neva: tarsi, lyg; as if, as though

Sticky Note
skatinamas: noro palaikymas, raginimas; > skatinti; to stimulate, encourage

su
Sticky Note
pavydas: kartėlio jausmas dėl kitų pasisekimo, gerovės; envy, jealousy

Sticky Note
puikybė: išdidumas, pasipiktimas; splendour, false pride

Sticky Note
aktualus: kuriuo nors metu svarbus; urgent, hot, relevant

Sticky Note
kančia: kentėjimas, skausmas; suffering, misery, pain

Sticky Note
neapykanta: priešiškumo jausmas, neapkentimas; hatred

su
Sticky Note
graužatis: susigraužimas, rūpestis; distress, sorrow

Sticky Note
įsikeroti: išsiplėsti, įsigalėti; get rooted

Sticky Note
jungas: priespauda, našta; yoke, oppression

Sticky Note
vertybė: vertė, vertingumas; value, virtue
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 Romane „Broliai Domeikos“ meniškai, profesionaliai vaizduojama kaimo 
kasdienybė, žmonių buitiniai ir psichologiniai konfliktai. Rašytojas vengia tiesioginio 
moralizavimo.  Meninė dviprasmybė, pusiaukelė tarp vidinio pasaulio ir išorinės tikrovės, 
tarp poemos ir apysakos yra įdomus lietuviškos prozos bruožas.   

 
Pirmoji ištrauka iš Liudo Dovydėno romano „Broliai Domeikos“ (VI skyrius): 

 <…> Tuo metu griždamas iš malūno užkliuvo Užubalis.  Kaip visada, pradėjo 
pasakoti naujienas.  Tik pradaręs duris, bėrė iš anksto surinktais žodžiais.  Išpasakojęs 
naujienas, pradėjo savo mintis dėlioti: 
 –   Žmogus  – musė prie klijaus dubenėlio, žingsnis – ir prilipo.  Astronomas... – 
taigi astronomas, – patikrino save, – sėdėjo prie tokio stiklo, pro kurį žiūrint taip 
pritraukia, jog žvaigždės gale nosies šviečia. 
 Astronomas – žmogus mokytas, pinigo, garbės kaip šieno, bet dar labiau pagarsėti 
– žvaigždes suskaityti. Skaito dieną, dvi, vienuolika – suskaitė: septyniolika tūkstančių 
šešis šimtus tris žvaigždes. Kaip ant delno žirnius, supranti. Tik štai pietuose, iš už 
miesteliuko, pašvyst – sušvinta uodeguota žvaigždė! Nustebo astronomas, už plaukų 
susigriebė – ajaijai! Žiūri per stiklą šitaip, žiūri kitaip: riogso dangaus platybėj, nelyginant 
nulūžęs irklas mariose plūduriuoja.  Neramu mokslo vyrui atsako nerandant – akių 
nesumerkia. Ir, žiūrėkit, mokslo galva, šviesi galva, sužinojo, jog prie miško, 
trobeliūkštėj, seniukas kvarkši. Senas – ragelis, bet mokslo galvai astronomui išaiškino, 
kad ta uodeguota žvaigždė ženklina svieto pabaigą. Ir atėjo mokslinčius prie stiklo, 
norėdamas pamatyti, kaip žus svietas.  Laukė, laukė – nesulaukė. Po kelių dienų rado 
mokslo galvą ataušusią.  Mat širdis neišturėjo baimės... 
 Po geros minutes atsimainiusiu balsu Užubalis kalba: 
 – Per daug žmogus nori, štai kas negerai. 

Translation in English 
 <…> Meanwhile Uzubalis happened by on his way back from the mill. As always, he 
began to relate the news.  He could not wait to open the door before spilling out his prepared 
speech.  Having exhausted all of the news, he began expounding his own ideas. 
 “Man is a fly in a pot of glue – one step and he’s stuck. An astronomer – astronomer, that 
is” – he made sure of the word – was sitting in front of a kind of glass, that the stars twinkle at 
the very end of your nose.  
 An astronomer has book learning, money and respect aplenty, but in order to become 
even more famous, he counts the stars. He counted them for one day, two, eleven days until he 
counted seventeen thousand six hundred and three stars.  Like peas in the palm of your hand, 
you know. Except that to the south, from the other side of town, a star flashed up, a shiny star 
with a tail on it! The astronomer was amazed, he tore at his hair – oh, oh, oh! He looked through 
his glass every which-way: there it was sticking out in the vastness of the heavens, like a broken 
oar afloat on the high seas.  The man of learning was troubled because he couldn't find the 
answer for it – he lay awake nights. Then, behold, this learned head, this enlightened mind 
found out that there was an old man living in a hut near the forest. Old he was, old as the hills, 
but he explained to the man of learning, the astronomer, that the star with the tail signified the 
end of the world.  So the scientist went back to his glass to see how the world would perish. He 
waited and waited, but in vain. After a few days they found the learned head stone dead.  You 
see, his heart gave out from fright..." 
After a good minute's pause, Uzubalis continued in a changed voice: "Man wants too much, 
that's what's bad." 

(Translated by Milton Stark) 
 

Sticky Note
tiesioginis: neturintis tarpininkų; be tarpinės grandies; direct

Sticky Note
dviprasmybė: dviprasmė sąvoka, mintis; ambiguity

Sticky Note
uodeguotas: kuris su uodega; with tail
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Antroji ištrauka iš Liudo Dovydėno romano „Broliai Domeikos“ (XIII skyrius): 
 

 Nei Adomai, nei Julijonas nesuvokė, net nepagalvojo, kodėl jie prieš viens kitą 
atlyžo. Sakytum pavargo, nusibaudė patys save. 
 Jie nesuprato dviejų brolių gyvenimo, tekančio it du upeliu vienan slėnin. Metai iš 
metų gargeno tie upeliai, iš pradžių kaip ir visos upės, iš paversmių, kirbų, protekių, o 
tolyn – gausyn, platyn. Prisipildė slėnis vandens, nenutekėdamas pradėjo burbėti, 
apsėmė derlią žemę, brandų javą. Ir reikėjo, kad sutekėjęs vanduo – rūgstanti pavydo 
valka – kur nors išsilietų, nutekėtų. 
 Nepajuto broliai jų pavydą, rūpesčius tekant Stupelio pusėn. Jei prieš metus, net 
prieš keletą mėnesių, broliai viens apie kitą šnekėjo, ieškojo priekabių, pavydėjo, tai 
dabar visa tai atiteko Stupeliui – dviejų suplaukų valka prasiveržė nauju ištaku. 
 Nutekėjus vandeniui, pradeda pakrantės sausėti, ant lapuko palikęs glitus vanduo, 
straigė sukepa it pamiršti klijai. Pakrantės sausėja, migdo vandens leliją, sukniubusią 
ant prasausėjusio krašto, o po metų – dar labiau prasausėjus – pasistiebs smilga, 
dobilas, geltoni levažandžiai. Sugrįš žiogas, atskris peteliškė, atsiskleis skambantis 
vasariškų pievų žydėjimas, nuo debesėlio atskilę byrės vieversiai, iš miško riedąs 
vėjūkštis ugniažolėm tykštančioj pievoj raibins akį. 
 Bet tatai bus ateityje, o gal ir nebus – – –  

 

Translation in English 
 Neither Adam's family nor Julian could grasp or even conceive of the reason why their 
enmity had slackened. You might say that they had grown weary punishing themselves. 

They were unable to visualize the lives of two brothers flowing like twin streams in a single 
valley.  Year in, year out these streams had run in the beginning like all rivers, from springs, 
marshes and crannies, later swelling in abundance and breadth. The valley had filled with water; 
with nowhere to run off, the water had begun to boil up and flood the fertile land and the ripened 
crops.  It had become necessary for the collected waters – a fermenting pool of envy – to spill 
over, to run off some place. 

The two brothers were not conscious of the fact that their envy and their troubles were 
flowing in Stupelis' direction. If during the previous year, or even during the past few months, the 
brothers had gossiped about each other, quarreled with and envied each other, now every thing 
was passed on to Stupelis. The confluence of the two streams had carved out a new river bed. 
 As the waters receded, the banks began to dry. A marsh marigold bore traces of the slimy 
water, a slug lay congealed like a forgotten dab of glue. The banks were drying, lulling a 
crumpled water lily at the water's edge. A year hence, when the the ground would be drained 
even more, bent grass, clover and yellow snapdragons would spring up. The grasshopper would 
return, the butterfly would flutter back; the ringing bloom of the summery meadows would 
unfold: breaking away from a cloudlet, the larks would spill forth; a breeze wafting from the 
forest would dazzle the eye in the meadow glittering with swallowworts. 
 But that lay in the future, or perhaps not at all… 

(Translated by Milton Stark) 
 

Klausimai: 
1. Perskaitę skyrelį apie L. Dovydėno romaną „Broliai Domeikos“, pasakykite kokia 
pagrindinė šio romano tema? Išvardinkinte kokias žmogiškąsias savybes L. Dovydėnas 
aprašo šiame romane? 
2. Koks yra romano veikėjas Užubalis? Kokią vietą jis užima šiame kūrinyje? 
3. Perskaitykite pirmają romano „Broliai Domeikos“ ištrauką. Išvardykite, pacituokite, 
kokius vaizdingus žodžius L. Dovydėnas čia vartoja? 

Sticky Note
slėnis: valley

Sticky Note
priekabių: ieškoti dingsčių ginčui, barniui, peštynėms; find fault
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4. Perskaitykite antrają ištrauką iš romano „Broliai Domeikos“. Kokia nuotaika čia 
sukurta? Suraskite ir pacituokite pavartotas alegorijas?  
  

Žodynėlis: 
husaras: lengvosios kavalerijos raitelis; hussar 
švietimas: ►šviesti – mokyti; švietimo skyrius; education 
komisariatas: vietinė karinė įstaiga, kuriai vadovauja komisaras; military commissar 
pabėgėlis: kas pabėgęs, palikęs savo vietą, kraštą; fugitive, refugee 
buitinis: ►buitis (vaizduojantis buitį); mode of life 
grindžiamas: ►pagrįsti, duoti pagrindą, paremti; give proof of 
priešprieša: priešybė, priešingybė; contraposition, opposite 
publicistinis: ►publicistika, žurnalistikos šaka, nagrinėjanti politikos ir visuomenės 
gyvenimo aktualijas; publicistic writing 
išeivis: kas iškeliavęs į kitą valstybę gyventi; emigrant 
stalinizmas: politinis režimas, besiremiantis Stalino mokymu; stalinism 
nusikaltimas: ►nusikalsti nusižengti, nusidėti; crime 
sovietmetis: okupacinis laikotarpis (okupacija) Lietuvoje nuo 1940 m. iki 1990 m.; 
period of Soviet occupation (1940–1990) of Lithuania by the Soviet Union  
sodrus: ryškus; rich, juicy, generous, abundant 
neva: tarsi, lyg; as if, as though 
skatinamas:  noro palaikymas, raginimas; ► skatinti; to stimulate, encourage 
pavydas: kartėlio jausmas dėl kitų pasisekimo, gerovės; envy, jealousy 
puikybė:  išdidumas, pasipiktimas; splendour, false pride 
aktualus: kuriuo nors metu svarbus; urgent, hot, relevant 
kančia: kentėjimas, skausmas; suffering, misery, pain 
neapykanta:  priešiškumo jausmas, neapkentimas; hatred 
graužatis: susigraužimas, rūpestis; distress, sorrow 
įsikeroti: išsiplėsti, įsigalėti; get rooted 
jungas: priespauda, našta; yoke, oppression 
vertybė: vertė, vertingumas; value, virtue 
tiesioginis: neturintis tarpininkų; be tarpinės grandies; direct 
dviprasmybė: dviprasmė sąvoka, mintis; ambiguity 
uodeguotas:  kuris su uodega; with tail 
slėnis: valley 
priekabių: ieškoti dingsčių ginčui, barniui, peštynėms; find fault 
alegorija: netiesioginės reikšmės pasakojimas; allegory 

 

Nuorodos: 
 

Tekstų šaltiniai: 
Liudas Dovydėnas. Broliai Domeikos. „Margi raštai“, Vilnius,1996 m., psl. 50-51. 
Liudas Dovydėnas. The Brothers Domeika. Lithuanian Encyclopedia Press, South 
Boston, Mass,USA,1976, p. 89. 
 

Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://www.literatura.lt/rasytojai/liudas-dovydenas/ 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liudas_Dovyd%C4%97nas 
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Sticky Note
alegorija: netiesioginės reikšmės pasakojimas; allegory
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