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MARIUS KATILIŠKIS (1914-1980) 
 

Biografija. Prozininkas. (Iki 1949 m. Albinas Marius 
Vaitkus). Gimė 1914 m. Lietuvoje. Lankė, bet nebaigė 
gimnazijos, dirbo tėvų ūkyje Katiliškių kaime, tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. 1944 m. komunistams užėmus 
Lietuvą, pabėgo į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV-jas, 
gyveno Čikagos priemiestyje Lemonte, savo paties 
pasistatytame name. Dirbo sunkų fizinį darbą – 
duobkasiu, vėliau fabrikuose. Mirė Lemonte (JAV) 1980 
m. 
Kūryba. Išeivijoje parašė 4 romanus („Užuovėja“, 
„Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“, 
„Pirmadienis Emerald gatvėje“) ir 2 novelių knygas 
(„Šventadienis už miesto“ ir „Apsakymai”). Jo prozoje 
ryški Lietuvos agrarinės visuomenės pasaulėjauta. Jis 
ją sukuria dvejopu būdu: 1) labai detaliai ir vaizdingai 

aprašo miškus ir laukus, ūkio darbus, žmones ir papročius, 2) vartoja kaimo kalbą. 
 Dėl tos priežasties mieste užaugusiems skaityti Katiliškio prozą yra gana sunku. 
 

 
Kūriniai. 
 

 „Miškais ateina ruduo“.   Katiliškio sukurti žmonės yra autentiški ir patrauklūs, 
jie trokšta laimės, nors ir padaro didelių klaidų.  
 „Miškais ateina ruduo“ herojus Tilius įsimyli septyniolikmetę Agnę. Tai pirmoji jų 
abiejų meilė. Jie galvoja, kad vienas kitam priklauso ir niekas jų nebeišskirs. 
 Jaunuolis Tilius ateina į naują tarnybą pasiturinčio Doveikos ūkyje. Doveikos 
jaunajai žmonai Monikai, ištekėjusiai už daug vyresnio našlio, greitai pabosta senojo 
Doveikos meilinimasis. Monika įsimyli naują, jauną, aukštą, gražų, galingą samdinį Tilių. 
Tilius padaro didžiulę klaidą, nes leidžiasi suviliojamas savo naujos šeimininkės – 
Doveikos žmonos Monikos. Tilius, aistringai įsimylėjęs Moniką, atsisako Agnės. 
Pasilieka dirbti Doveikai, nors jaučia, kad turėtų iš ten dingti, susirasti darbą prie upės, 
daugiau slapta nebesusitikinėti su Doveikiene. Pateikiamoje ištraukoje jis grįžta iš 
paskutinio pasimatymo su Agne. Mes jaučiame jo stiprų kankinimąsi, kad taip negerai 
pasielgė su Agne:  
 

 Ir tačiau jis [Tilius] jautėsi sekamas ir, prieš įnerdamas daržinėn, atsisuko. 
Monika stovėjo priebutyje ir kilstelėjo ranką, siųsdama bučinį oru. Ji tikriausiai žinojo, ir 
kur jis buvo. Ji galėjo sekti iš savo kambario kelią ir aukštumą anapus upės. Jei ji tik to 
norėjo. 
 Jis neįstengė nė užmigti, nė aptvarkyti savo minčių. Ir grimzdo vis piktesnėn 
klampynėn. Jis smuko iki juosmens ir, keldamasis ir besiramstydamas alkūnėmis, 
išvoliojo didelius klastingo liūno plotus. Jis turėjo šokti ir vienu šuoliu išsinešti iš tos 
vietos. Kodėl jis pasiliko ir kodėl neišėjo prie upės? 
 Būtumei gyvenęs pas mus. Būtumei... Tai Agnė taip sakė. Ji tikėjo gyvenimu. Ji 
tikėjo meile. Ji pati mylėjo. Kas jai pasakys, jog yra kitaip? Ji pati turės visa tai patirti. 

Sticky Note
agrarinė visuomenė: visuomenė, kurioje dauguma žmonių gyvena ūkiuose;agricultural society

Sticky Note
pasaulėjauta: kaip žiūrima į gyvenimą; attitude, world-view

Sticky Note
patrauklus: lengva pamėgti; attractive

Sticky Note
pasiturintis: turtingas; rich

Sticky Note
suviliojamas: seduced

Sticky Note
aistringai: giliai; passionately

Sticky Note
įnerdamas: įeidamas; going in

Sticky Note
daržinė: tvartas; barn

Sticky Note
priebutis: priestatas su stogeliu prie įeinamųjų namo durų, veranda; porch

Sticky Note
grimzti: leistis gilyn; to sink

Sticky Note
klampynė: liūnas; bog, quicksand

Sticky Note
liūnas: klampynė; bog, quicksand
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Nusivilti, prasikeikti. Ūkai aptemdys jos akis. Bet ji išliks. Su savo šypsena, su tąja 
nepalyginama giedra ir pavasario saule akyse. 
 Saulė pakyla ir nusileidžia. Basiuliškių vienkiemyje taip neišpasakytai tylu. O 
vieną dieną viskas susijauks, ir istorija pasibaigs negražiai. 
 Mintys trūko, plaišiojosi. Kaip ir kuom pasibaigs, ar ne vis tiek? Kas nors turėjo 
primesti savo valią ir vestis jį. Jis sekė klusniai. Jis drebėjo iš baimės ir iš to baisaus 
patirčių antplūdžio gausos. 
 

 Galų gale Tilius gauna laišką – jam siūloma labai gera tarnyba, bet toli nuo 
Doveikos ūkio. Jis supranta, kad tai puiki proga pradėti tvarkingą gyvenimą, tačiau 
kankinasi dėl atsiradusios išėjimo galimybės: 
  
 - Monika, Monika, ką aš darysiu be tavęs? Kaip aš išsiversiu be tavęs? Ką tu 
padarei su manim? Ką tu padarei iš manęs? Nežinau, nežinau... 
 Jis tramdė save kaip įmanydamas, suleisdamas nagus į delną, sukąsdamas 
lūpas dantimis, kad rėkte neišrėktų gūdaus nevilties skundo, aštriais peiliais surėmusio 
ir neleidžiančio pakrutėti. Jis tik dejavo gailiai ir patylomis kaip vaikas, pasimetęs ir 
paklydęs ir pajutęs visą klaikumą nakties, miško ir pamažu, bet užtikrintai sėlinančių 
vilkų. Jis varžėsi ir gėdijosi savo bejėgiškumo. nepasitikėdamas nė vienu erdvės 
centimetru, neturėdamas kam pasisakyti, neišmanydamas, kaip palengvinti sau. 
Būdamas vienas ir būdamas toks menkas klaikiai didingoje praradimo akivaizdoje. Kaip 
būtų gera, kaip būtų lengva, jei ne tai, jei jo taip nemylėtų. Jei jis nebūtų pažinęs ir 
paragavęs mirtinai saldaus gėrimo, užliejusio akis ir protą, visą žemę nudažiusio 
neįtikimai žalia spalva, kokios neturi joks gaivališkiausias pavasaris. Jis dar nebuvo 
pasisotinęs, dar neatsigėręs, tebebrido su kiekvienu žingsniu vis tirštėjančion miglon, už 
kurios nieko nėra, kuri baigiasi, lyg peiliu nupjauta, ir išnyksta, visiškai išsidalindama 
beribėje. Ir visa tai nuplėšti vienu trūkiu? Gerai. Nuplėšti ir visko netekti.  
 

 Tuo tarpu senasis Doveika taip pat trokšta laimės, tačiau kitaip jos siekia, negu 
Tilius. Doveika yra geras ūkininkas, jis moka tvarkyti savo gyvenimą. Dar būdamas 
jaunas ir neturtingas, Doveika nemylėdamas vedė negražią, bet turtingą moterį. Jiems 
sekėsi dar labiau praturtėti, tačiau Doveika laukė savo žmonos mirties. Kai ji pagaliau 
numirė, Doveika susirado jauną ir labai gražią merginą – Moniką. Ją vedė ir tikėjosi, jog 
Monika jį pamils: 
 

 Ok, kaip jis mylėjo Moniką, savo brangiausią, mieliausią žmonelę! Patsai dangus 
ją bus pasiuntęs jam, bent jau antrajai jo gyvenimo daliai papuošti ir praskaidrinti. Jis 
tikėjo jos meile ir šventa ištikimybės priesaika, net neprileisdamas artyn minties, kad 
kitaip galėtų būti, kad kas drįstų jį apgauti ar netinkamai pasielgti, tą teisę 
pasilaikydamas tik sau ir sau taikydamas kuo didžiausias lengvatas. Tad, gyvenant 
sutarime ir meilėje, visa kita yra niekai. Jis turėjo patyrimo daugelyje sričių, jis sugebėjo 
valdyti valsčių, priversti klausyti įstatymų visokius neklaužadas, tai ką jau čia dabar. 
Žmonos nepaslankumus jis tikėjosi atsverti savo gabumais, tuo labiau kad dabar jam ir 
beliko rūpintis tik ūkiu ir ja. 
 

 Pagaliau važiuodamas į miestą Doveika sužino, jog jo žmona Monika yra jam 
neištikima. Gerdamas degtinę kavinėje, jis bando suprasti, kodėl taip atsitiko. Nutaręs, 
kad tai ne jo kaltė, priima sprendimą – kol jie dar neturi vaikų reikia išsilaisvinti iš 
susidarusios padėties: 

Sticky Note
ūkas: migla, debesis; clouds, fog

Sticky Note
susijaukti: susitaršyti, susimaišyti; to become fouled up

Sticky Note
plaišiotis: trūkinėti, skaldytis; became disrupted, broken up

Sticky Note
patirčių antplūdžio gausa: the overwhelming stream of experiences, emotions

Sticky Note
tramdyti: valdyti, raminti; to suppress, to tame, to control

Sticky Note
gūdus: nykus, labai liūdnas; bleak, dismal, melancholy

Sticky Note
dejuoti: aimanujoti; to moan, to groan

Sticky Note
klaikus: baugus, baisus; terrible, frightening

Sticky Note
sėlinti: slapčia artintis, kad užpulti; to slink, to steal, to prowl

Sticky Note
“toks menkas klaikiai didingoje praradimo akivaizdoje”: so weak in the face of sucha terribly great loss

Sticky Note
gaivališkas: sunkiai suvaldoma gamtos jėga; elemental

Sticky Note
beribė: erdvės begalybė; limitless space

Sticky Note
“tą teisę pasilaikydamas tik sau ir sau taikydamas kuo didžiausias lengvatas”:leaving that right [to deceive] only for himself and giving himself all sorts of excuses

Sticky Note
“žmonos nepaslankumus jis tikėjosi atsverti savo gabumais”: He believed hecould overcome, his wife’s unwillingness with his own cleverness
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 Kodėl taip – dejone išsprūdo iš jo lūpų klausimas. Kodėl jį ir tik jį turi paliesti toji 
nesėkmė? Atsakymo jis nerado niekur. Tuo reikalu vargiai ar būtų kas galėjęs patarti. 
Visus paaiškinimus ir prielaidas jis vis vien būtų atmetęs. Jis nesijautė padaręs ką nors 
ne taip. Visada darė tik tą, ką reikėjo. Jis pradėjo iš nieko ir visą laiką lipo tik aukštyn. Ir 
tik aukštyn. Pradėjo bandininku – pačiu menkiausiu. Baigti jis turėjo priešingai – pačia 
viršūne.  
… 
 Nejau jis būtų padaręs klaidą, ir kaip tik tame taške, kurį laikė pačiu iškiliausiu? 
Tikriausiai. Jis per mažai tuomi domėjosi. O reikėjo. Parsivesti moterį į namus buvo 
daug lengviau, negu ją išlaikyti namuose. Ir toje vietoje jo galva sukosi. Jis buvo įpratęs 
imti visur ir visada, pats nieko neduodamas, savo neprarasdamas. Savo jis neužleido 
nė per pėdą. Tos taisyklės jis laikėsi jau nuo tų metų, kai pernakvojo pas senuosius 
Basiuliškių šeimininkus pirmąją naktį. Nejau laimė nusisuko nuo jo? Jis nepripažino to 
nuo amžių išbandyto, kad laimė - vienam nueidama, kitam pareidama. Jam laimė turėjo 
visad vieną kryptį. 
 Iškelti rankas ir pasiduoti – ne, tai ne jo būdui. Jis siekėsi aiškumo. Jis negalėjo 
laukti. Ir taip jau buvo prarasta per daug. Iš painiavų reikia narpliotis tuojau, kol galutinai 
nesusipančiojai. Jam patiko šis kelias. Ir pasijautė kažin kaip lengviau. Dar liko pora 
valandų su viršum iki autobuso. Jis sėdėjo, baigdamas degtienės likučius. Kartkartėmis 
galvą paremdamas rankomis, ilgiau sustodamas žvilgsniu viename taške. Svečiai prie 
kaimyninių staliukų stebėjosi senyvu žmogumi, išgėrusiu visą ropinę degtienės ir 
išlaikiusiu nuosaikiai lėtus judesius. Jie įsitikino, jog esama ir tokio, ramaus, pasigėrimo 
būdo. 
 

 Kaip baigiasi ši aistringų žmonių istorija? Katiliškis daug dėmesio pabaigai 
neskyrė. Jam buvo svarbu parodyti šių žmonių jausmus. Kaip beužsibaigtų ši istorija, 
romano veikėjai nepasikeis – jie ieškos laimės, vėl ir vėl darydami klaidas, dėl kurių 
kankinsis visą gyvenimą. 
 
Klausimai: 
1.Tilius jaučia, kad pačiam yra sunku valdyti savo gyvenimą, pvz.: „Kas nors turėjo 
primesti savo valią ir vestis jį“ (žr. pirmą ištrauką). Kaip tau atrodo, ar tai tiesa? 
Paaiškink. O ką tu manai apie savo gyvenimą – ar tu gali pats savo gyvenimą valdyti? 
2. Kaip tau patinka Tilius? Remdamasis visomis duotomis ištraukomis, paaiškink, kokios 
yra Tiliaus mintys ir veiksmai. 
3. Doveika tiki, kad jis valdo savo gyvenimą, todėl priversti žmoną paklusti turėtų būti 
lengva, pvz.: „… jis sugebėjo valdyti valsčių, priversti klausyti įstatymų visokius 
neklaužadas, tai ką jau čia dabar“. Kaip tu galvoji, ar Doveika valdo savo gyvenimą? 
Paaiškink. 
4. Kuris veikėjas tau labiau patinka – Tilius ar Doveika? Paaiškink. 
 

Žodynėlis: 
agrarinė visuomenė: visuomenė, kurioje dauguma žmonių gyvena ūkiuose; 
agricultural society 
pasaulėjauta: kaip žiūrima į gyvenimą; attitude, world-view 
patrauklus: lengva pamėgti; attractive 
pasiturintis: turtingas; rich 

Sticky Note
“visus paaiškinimus ir prielaidas jis vis vien būtų atmetęs”: Anyway, he wouldhave rejected anyone else’s explanations and assumptions.

Sticky Note
bandininkas: herder

Sticky Note
“Tos taisyklės jis laikėsi jau nuo tų metų, kai pernakvojo pas senuosiusBasiuliškių šeimininkus pirmąją naktį”: Doveika, pirmą naktį nakvodamas Basiuliškiųnamuose, suviliojo šeimininkų dukterį: ne iš meilės, bet suvokdmas, jog tai būdas,leisiantis praturtėti

Sticky Note
susipančioti: visiškai prarasti laisvę; to be shackled forever

Sticky Note
ropinė: plačia apačia, ilgu kaklu butelis; bottle with long neck and wide base

Sticky Note
nuosaikus: ramus; dignified

Sticky Note
kankintis: griaužtis; to be tormented
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suviliojamas: seduced 
aistringai: giliai; passionately 
įnerdamas: įeidamas; going in 
daržinė: tvartas; barn 
priebutis: priestatas su stogeliu prie įeinamųjų namo durų, veranda; porch 
grimzti: leistis gilyn; to sink 
klampynė: liūnas;  bog, quicksand 
liūnas: klampynė; bog, quicksand 
ūkas: migla, debesis; clouds, fog 
susijaukti: susitaršyti, susimaišyti; to become fouled up 
plaišiotis: trūkinėti, skaldytis; became disrupted, broken up 
patirčių antplūdžio gausa: the overwhelming stream of experiences, emotions 
tramdyti: valdyti, raminti; to suppress, to tame, to control 
gūdus: nykus, labai liūdnas; bleak, dismal, melancholy 
dejuoti: aimanujoti; to moan, to groan 
klaikus: baugus, baisus; terrible, frightening 
sėlinti: slapčia artintis, kad užpulti; to slink, to steal, to prowl 
“toks menkas klaikiai didingoje praradimo akivaizdoje”: so weak in the face of such 
a terribly great loss 
gaivališkas: sunkiai suvaldoma gamtos jėga; elemental 
beribė: erdvės begalybė; limitless space 
“tą teisę pasilaikydamas tik sau ir sau taikydamas kuo didžiausias lengvatas”: 
leaving that right [to deceive] only for himself and giving himself all sorts of excuses 
“žmonos nepaslankumus jis tikėjosi atsverti savo gabumais”: He believed he 
could overcome, his wife’s unwillingness with his own cleverness 
“visus paaiškinimus ir prielaidas jis vis vien būtų atmetęs”: Anyway, he would 
have rejected anyone else’s explanations and assumptions. 
bandininkas: herder 
 “savo jis neužleido nė per pėdą”: He never gave way, not even an inch. 
“Tos taisyklės jis laikėsi jau nuo tų metų, kai pernakvojo pas senuosius 
Basiuliškių šeimininkus pirmąją naktį”: Doveika, pirmą naktį nakvodamas Basiuliškių 
namuose, suviliojo šeimininkų dukterį: ne iš meilės, bet suvokdmas, jog tai būdas, 
leisiantis  praturtėti 
susipančioti: visiškai prarasti laisvę; to be shackled forever 
ropinė: plačia apačia, ilgu kaklu butelis; bottle with long neck and wide base 
nuosaikus: ramus; dignified 
kankintis: griaužtis; to be tormented 
 

Nuorodos: 
Tekstų šaltiniai: 
Katiliškio „Miškais ateina ruduo“: http://www.antologija.lt/texts/59/turinys_l.html 
 

Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
Bukelienės straipsnis apie Katiliškį ir jo kūrybą:  
www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/10_bukeliene.pdf 
Apie Katiliškį ir jo kūrybą: http://ziniukai.com/egzodo-literatura/ 
 

Parengė dr. Mirga Girniuvienė 


