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VYTAUTAS MAČERNIS (1921–1944) 
 

Biografija. Poetas, jauniausias lietuvių literatūros klasikas. 
Mačernis gimė 1921 m. Žemaitijoje. Vytauto Didžiojo 
universitete ir Vilniaus universitete studijavo filosofiją, anglų 
kalbą ir literatūrą. 1943 m., vokiečiams uždarius Vilniaus 
universitetą, V. Mačernis grįžo į tėviškę, o 1944 m., 
bolševikams artėjant prie Žemaitijos, apsisprendė trauktis į 
Vakarus. Dar nepradėjus bėgti, jis žuvo nuo artilerijos 
sviedinio skeveldros.  
 
Kūryba. Pirmuosius eilėraščius V. Mačernis paskelbė 
ateitininkų žurnaluose dar besimokydamas septintoje klasėje. 
Tapęs studentu, savo eilėraščius jis siųsdavo draugams, o 
draugai juos parodydavo kitiems bei persirašydavo. V. 
Mačernio kūryba buvo labai populiari tarp studentų ir 
moksleivių. Ji sklido per Lietuvą, nors poetui gyvam esant 
nebuvo išleistas nė vienas  kūrybos rinkinys.  
Pirmosios V. Mačernio knygos buvo išleistos pokario metais 

Vakarų Europoje ir JAV-jose: poezijos ciklas „Vizijos“ (1947 m. Romoje), „Poezija“ 
(1961 m. Čikagoje). Lietuvoje jo poezijos rinktinė „Žmogaus apnuoginta širdis“ buvo 
išspausdinta tik  1970 m.  
V. Mačerniui didelę įtaką padarė poetų William Blake, Walt Whitman, W. Butler Yeats ir 
Edgar Allen Poe kūryba. Vieną savo eilėraščių ciklą Mačernis pavadino „Songs of 
Myself“ (Dainos apie save) (galima palyginti su Walt Whitman eilėraščių ciklu  „Songs of 
Myself“, taip pat galima lyginti V. Mačernio eilėraštį „Pajūrio vaikai“ su Poe eilėraščiu 
„Annabel Lee“).  
 
V. Mačernis yra vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Per savo kūrybą jis 
bandė ieškoti didelių gyvenimo vertybių, siekė pažinti, suvokti jį supantį pasaulį, kėlė 
gyvenimo prasmės klausimus, abejojo, kankinosi ir džiaugėsi savo sielos gelmėmis.  
 
Pats reikšmingiausias V. Mačernio kūrinys – eilėraščių ciklas „Vizijos“ (parašytas 1939-
1943 m.). Tai septynių eilėraščių ciklas su „Įžanga“ ir „Pabaiga“. „Vizijų“ eilės pasižymi 
savita poetine melodija. Jos laisvai teka, nesuvaržytos jokiomis poezijos taisyklėmis ar 
apibrėžtais ritmais. Eilių tekėjimas turi savo vidinę logiką: 
 
Įsiklausau: 
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane. 
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų meldą laiko 
Ir pučia eidamas aukštyn upe… 
  (ištrauka iš „Antroji“, eilėraščių ciklas „Vizijos“)  
 
 
Laimė ir prasmė - ,,žmogaus žemė“. V. Mačernis priskiriamas žemininkų poetų 
grupei. Tai grupė poetų, kuriems rūpėjo filosofiniai klausimai, pvz.: kokia yra žmogaus 
prasmė žemėje? Kodėl egzistuoja pasaulis, pilnas kančios, skausmo ir neapykantos?   
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V. Mačernis nepritaria požiūriui, kad gyvenimo prasmė yra laimės siekimas. V. Mačernis 
savo poezijoje išsako požiūrį, kad žmogaus siela yra nepasotinama. Laimės siekimas 
negali įprasminti jo gyvenimo. Todėl vienuose eilėraščiuose, pvz., „Metų“ sonetuose, 
perteikiama nuotaika yra tamsi, niūri. 
 
Tačiau kituose eilėraščiuose, pvz., cikle ,,Vizijos“, jaučiama giedra ir pilna vilties 
nuotaika. Šiuose eilėraščiuose ryšku, jog poetas tiki žmogaus gyvenimo prasme. Tą 
prasmę įrodo visi tie, kurie gyveno ne savo laimei ieškoti, o padėti kitiems, darbu ir kova 
paversti žemę į „žmogaus žemę“. 
 

 
 
Kūriniai. 
 
 „Antroji“ (iš eilėraščių ciklo „Vizijos“) 
 
 
Žinau, kad žemėje yra vieni namai, 
Kuriems dabar ateina rytas nuostabus, 
Ten ilgesingai gieda prietemoj gaidžiai, 
Ir ūkininko žingsniai aidi ten aplink namus. 
 
Pasilenkiu prie žemės ir stebiu 
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvų kvepėjime 
Apsvaigsta man galva… 
Tenai toli yra laukų, 
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų, 
Kur triukšmo gatvių purvinų 
Nėra. 
 
 
Įsiklausau: 
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane. 
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų meldą laiko 
Ir pučia eidamas aukštyn upe… 
 
 
Ir taip, tarytum toji upė nerami, 
Vingiuojanti tarp girių mėlynų, raistų ir pelkių – 
Tasai traliavimas 
Ligi širdies gelmių giliausių smelkias. 
 
 
Ir ašėn laimės svaiguly jaučiu, 
Kaip meldo paprasta daina 
Pažadina iš miego slėnius ir laukus… 
Išeina kažin kur nakties tamsa – 
Ir keliasi miglom jos liūdesys sunkus… 
Vėl slepias po stogais šikšnosparniai juodi, 
Pabūgę rytmečio šviesos. 
 

„Visions“ 
II 
 
I know that on the earth there is one home, 
To which now comes a wonderful morning, 
There the cocks crow longingly in the twilight, 
And the farmer's steps echo about the house. 
 
I bend to the ground and watch, 
Till in the fragrance of the hills damp with the 
morning dew 
My head reels... 
There far away are fields 
Where only light rye grows, 
Where there are no muddy streets 
Of noise. 
 
I come to listen: 
From where the distant places gleam, 
A sweet trill strays toward me. 
And I see: a shepherd holds a reed between 
his fingers 
And blows as he walks upstream... 
 
And like that restless river, 
Winding between blue forests, bogs, and 
swamps -   
That trilling 
Seeps to the deepest depths of my heart. 
 
And in an ecstasy of joy I feel 
How the reed's simple song 
Wakens from sleep valleys and fields... 
The darkness of night leaves – 
And its heavy sorrow rises in a fog... 
Again the black bats hide under the roofs, 
Frightened of the morning light. 
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---------------------------------------- 
 
O aš einu vėl žemės ilgesy 
Regėjimų liepsna liepsnot. 
 
Šarnelė, 1940 

------------------------------------------------- 
 
While I go again with longing for earth 
To burn with the flame of visions. 
 
Šarnelė, 1940 
 
(Translated by Leta Janusevičiūtė–Kelertienė) 

 
 
Rudens sonetas iš ciklo „Metai“ (rinkinys 
„Poezija“, 1961) 
 
12. 
 
Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,  
Maitinu geriausiais žemės vaisiais:  
Mokslu ir menu. Tegul ji gėris  
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.  
  
Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę,  
Bet aš negaliu niekuo pasotint   
Tą panterą, plėšrią ir laukinę.   
 
Kūno narve ji nervingai vaikšto,   
Amžinybės sau, kaip grobio, geisdama. 
Ilgis saule nužertųjų aikščių,   
Kur galėtų nemirtinga ir laisva 
Meilės šoky suktis su dievais kartu,  
Trypiant žiedus anemonų geltonų.  

Autumn Sonnet from “The Year” 
 
12. 
 
I feed my soul, ravenous as a beast, 
With the finest fruits of earth: 
Science and art. Let her feast 
On inspired colors and sounds. 
 
I let her be depraved and then repent, 
Dressed in coarse sackcloth, 
But I can’t sate her with anything, 
This panther, predatory and wild. 
 
She walks tensely in her body cage 
Craving eternity as her prey. 
Yearning for sun-drenched squares, 
Where, immortal and free, she could 
Swirl with the gods in the dance of love, 
Trampling the blossoms of the yellow 
anemone. 
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 

 
Klausimai: 
 
1.Palygink pateikiamų dviejų eilėraščių („Antrosios“ vizijos ir „12-ojo rudens soneto“) 
stilius – jų simbolius, ritmą, rimą, tekėjimą. Remkis eilėraščių citatomis. Kokią nuotaiką 
jie formuoja? 
2. Perskaitę „12-ąjį rudens sonetą“, pabandykite paaiškinti, ką eilėraščio lyrinis herojus 
duoda savo sielai? Ar sielai to užtenka? Ko siela ilgisi?  
3. Ką lyrinio herojaus siela patiria eilėraštyje „Antroji“ (ciklas „Vizijos“)? Ar sielos patirtis 
skiriasi nuo sielos patirties rudens sonetų „12-ame eilėraštyje“? Ko lyrinis herojus 
eilėraštyje „Antroji“ (ciklas „Vizijos“) ilgisi? Ar šis ilgesys gali išsipildyti?  
4. Remdamasis eilėraščio „Antroji“ (iš „Vizijos“) citatomis, pabandyk paaiškinti, kas yra 
„žmogaus žemė“? 
5. Žemininkai klausė: „Kokia yra žmogaus prasmė gyvenime?“ Kaip V. Mačernis atsako 
į šį klausimą eilėraštyje „Antroji“ (ciklas „Vizijos“)? 
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Žodynėlis: 
 
klasikas: pasižymėjęs, visų pripažintas rašytojas; classic 
artilerijos sviedinio skeveldra: patrankos šaudmens šipulys; fragment of an artillery 
shell 
siela: vidinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai; soul 
pasižymėti: būti kuo nors atpažįstamu; known for its 
savitas: savo ypatybėmis išsiskiriantis iš kitų, savotiškas, originalus; distinctive 
nesuvaržytas: laisvas, neapribotas; unconstrained, free 
apibrėžtas: aiškiai pasakytas sąvokos turinys, su aiškia struktūra; clearly defined 
vidinė logika: logika, išplaukianti iš eilių minties ir jausmo; inner logic 
vaiskus: skaistus, šviesus, aiškus, giedras, švarus; clear 
meldas: tuščiavidurė žolė, nendrė; reed, rush 
prasmė: reikšmė, tikslas, paskirtis; meaning, goal, purpose 
požiūris: žvilgis, nuomonė; attitude, opinion 
niūrus: prislėgtos nuotaikos; gloomy 
rimas: eilėraščio eilučių paskutinių skiemenų sąskambis; rhyme 
tekėjimas: judėjimas srove kuria nors kryptimi; flow 
lyrinis herojus: eilėraščio herojus, iš kurio perspektyvos parašytos eilės; the 
protagonist of the poem 
ilgėtis: labai laukti; to yearn 
patirti: matyti, girdėti, užuosti; to experience 
išsipildyti: įvykti, tapti tikrove; to come true 
 
Nuorodos: 
Tekstų šaltiniai: 
V. Mačernio „Pajūrio vaikai“: http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/10.html 
„Antroji“ vizija:http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/01.html 
Rudens sonetai iš ciklo „Metai“: http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html 
Walt Whitman „Songs of Myself“ tekstai: 
http://www.poetseers.org/early_american_poets/walt_whitman/songs_of_myself/ 
Poe eilėraštis „Annabel Lee“: http://www.poemhunter.com/poem/annabel-lee/ 
Vertimai į anglų kalbą: http://www.lituanus.org/1969/69_4_04.htm 
 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
Nyka-Niliūnas apie Mačernį: http://www.tekstai.lt/literatriniai-sjdiai/205-zemininkai/1788-
zemininkai-alfonas-nyka-niliunas-temos-ir-variacijos-vytautas-macernis.html 
Trumpai apie autorių: http://www.antologija.lt 
 

Parengė dr. Mirga Girniuvienė 
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