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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS (1893-1967) 
 
Biografija. XX-to amžiaus pradžios Lietuvos poetas, 
prozininkas, filosofinės lyrikos kūrėjas. Labiausiai 
žinomas savo eilėraščiais ir romanu „Altorių šešėly“. 
 Gimė 1893 m. Marijampolės rajone. Baigęs 
Marijampolėje 4 klases, mokėsi Seinų kunigų 
seminarijoje, vėliau Petrapilio dvasinėje akademijoje. 
 1911 m. išspausdino pirmąjį eilėraštį „Šaltinyje“, 
pasivadinęs Putino slapyvardžiu. Vėliau eilėraščius 
spausdino „Šaltinyje“, „Ateityje“, „Draugijoje“. 1915 m. 
buvo įšventintas kunigu, bet niekada nedirbo 
dvasininko darbo – buvo rašytojas, profesorius.  
 1917 m. išleido pirmąjį lyrikos rinkinį „Raudoni 
žiedai“. Gavęs stipendiją studijoms Vakarų 
Europoje, 1918 m. išvyko į Šveicariją. 1918-
1923 m. Fribūro ir Miuncheno universitetuose studijavo 

filosofiją bei filosofijos ir meno istoriją. 
1923-1929 m. Lietuvos universitete  dėstė naująją lietuvių literatūrą, visuotinės 
literatūros įvadą, lietuvių literatūros lyrikos raidą ir estetiką. 1928 m. gavo profesoriaus 
vardą. 1924-1932 m. kultūrinio žurnalo  „Židinys“, 1938 m. žurnalo „Dienovidis“  
redaktorius. 1933-1937 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. 1927 m. išleistas jo 
eilėraščių rinkinys „Tarp dviejų aušrų“, 1933 m. pabaigė rašyti romaną „Altorių šešėly“. 
Romano herojus panašus į patį Putiną. 1935 m. Putinas oficialiai atsisakė kunigystės ir 
vedė. 1936 m. išleido svarbų eilėraščių rinkinį „Keliai ir kryžkelės“. 
 Tarybų sąjungai užėmus Lietuvą, Putinas liko Lietuvoje. Buvo išrinktas  Lietuvos 
TSR akademijos akademiku. Iki 1954 m. buvo Vilniaus universiteto profesorius. Mirė 
1967 m., palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. 
 Lietuvos mokyklose Vinco Mykolaičio-Putino kūryba yra įtraukta į privalomos 
lietuvių literatūros programą. 
 
Kūryba. Ankstyvuosiuose Putino eilėraščiuose vyrauja šviesios ir gyvybingos  gamtos 
bei jausmų vaizdavimas. Eilėraščių centre paprastai yra gamtos detalės: pavasario 
žiedas, praplaukiantis debesis, kurie atspindi tokį patį skaidrų lyrinio herojaus vidinį 
pasaulį.  
 Putinui didelę įtaką padarė simbolizmas. Su simbolizmu jis susipažino 
studijuodamas Rusijoje bei Vakarų Europos universitetuose. Poezijos rinkinys "Tarp 
dviejų aušrų" (1927m.) – romantinio maištingumo ir simbolizmo viršūnė. Savo kūryboje 
Putinas stengiasi simboliais išreikšti kančią, kurią žmogus turi kentėti todėl, kad jis yra 
žmogus. 
 Žmogų sudaro kūnas ir dvasia. Savo dvasia žmogus pažįsta gerumą, kilnumą, 
idealus. Savo kūnu jis patiria meilę ir prisirišimą. Savo poezijoje Putinas išreiškia 
skaudų konfliktą tarp dvasios idealų ir kūniškų jausmų (žr. eilėraštį “Skriski are”). 
Žmogų, artimą žemei, jis sulygina su vergu, kuris suvokia savo prisirišimą prie žemės, 
bet to negali atsisakyti ir tapti laisvu. Šiam žmogui išsilaisvinti iš žemės vergystės 
neįmanoma (žr. ištrauką iš eilėraščio “Vergas”). Neretai galime justi, kad poetas yra 
susitaikęs su tokiu žmogaus likimu – jis myli ir idealus, ir žemiškus dalykus. Putino 
poezijos lyrinis herojus supranta ir priima šį dvilypiškumą, suvokia, kad nereikia dėl 
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dvilypiškumo kentėti, sielvartauti. Tokiais momentais, veikėjas atsigręžia į ramybės 
šaltinį – Dievą (žr. eilėraštį “Rūpintojėlis”). 
 Putino romanas „Altorių šešėly“ (1933 m.) – pirmasis lietuvių psichologinis 
intelektualinis romanas. Knygoje Putinas gilinasi į pagrindinio veikėjo Vasario mintis, 
išgyvenimus, jausmus, psichologiją. Jis sprendžia daug psichologinių ir filosofinių 
problemų: kunigystės, gyvenimo kelio ieškojimo, menininko asmenybės laisvės.  
 

 
Kūriniai. 
     
“Skriski are” 
 
...Dangus mano tėvas,  
bet Žemė – motina manoji. 
 
 
Skriski, are, į pat dangų ir plasnoki. 
Būti vergas savo žemės tu nemoki. 
Aš tau laisvės, nei dangaus nepavydėjau, 
Nors tik juodą, šaltą žemę pamylėjau. 
 
Kai geriu jos drėgną kvapą ir ūkus, 
Man sapnuojas skaisčios žvaigždės ir dangus. 
O kai vėl mane padangė užsūpuos, 
Jausiu žemę savo ilgesio vaizduos. 
 
Kaip apimt tave, pasauli begalini? 
Gaivalingą tavo galią siela mini:  
Tavo liepsnos man krūtinėj dar žėruoja, 
Tavo aistros mano lūpomis garuoja.  
 
Tu pasėjai mano gyvastį, dangau,  
Bet aš čia, juodojoj žemėj išdygau.  
Dar pirmykštę savo buitį siela mini, -  
Tik apglėbt tave, pasauli begalini!  

“Fly, o Eagle” 
 
The sky  is my father, 
But Earth is my mother. 
 
Fly, o eagle, to the very heavens, glide. 
You aren’t servile to your earth. 
I never envied you your freedom or the sky, 
Although I loved the earth alone – black  
and cold. 
 
When I drink her fragrance dank, her mists, 
I dream of shining stars, the sky. 
And when the sky entrances me once more, 
I’ll feel the earth in images of longing. 
 
How to take you in, o boundless world? 
My soul recalls your elemental force: 
Your flames still burn within my breast, 
Your passions steam upon my lips. 
 
You are the seed of my existence, sky, 
But I sprouted here, in blackest earth. 
And yet my soul recalls her former essence, - 
Just to take you in, o boundless world! 
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 

 
  

Ištrauka iš “Vergas” 
 
Ir skaitau aš savo rūstų pasmerkimą:  
Čia pasaulio baigias ribos, baigias erdvės. 
Nepramušti lakiai minčiai kieto skliauto - 
Būsi vergas ir vergausi amžinai. 
 
 

from “The Slave” 
 
And I read my cruel doom: 
Here is the bound’ry of the world, of space. 
Your restless thoughts may not break  
through its dome - 
You are a slave, servile forever. 
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 
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“Rūpintojėlis” 
 
 
Dievuli mano, kas per šviesios naktys! 
Ir kas plačių padangių per aukštumas! 
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano. 
 
Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio:  
Ant lygaus kelio tai valia valužė,   
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
 Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti. 
 
Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai? 
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai  
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.  
 
 
Dievuli mano, ar gi mūsų godos  
Tave prie kelio iš dangaus atprašė, 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?  
 
 
Priimki gi mane, budrus Rūpintojėli, 
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti. - 
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano. 

Pensive Christ by the Roadside 
 
Good Lord, how luminous autumnal nights are! 
How high vast heaven opens up above us! 
The stars, those teeming stars, both large and  
tiny, 
So glittering, move me to tears, my Lord. 
 
This is the time to go out on a high road: 
On a smooth road one only can be footloose,  
On a smooth road on a bright night as 
Sweet youth may well indulge in lofty dreams.  
    
But why do you, my watchful Lord, keep vigil 
By the smooth road like silent human sorrow? 
By the smooth road where you can see in 
daylight     
Only our woes pass by with heavy sighs. 
    
Good Lord, is it indeed our restless dream life 
That called you down from heaven to the  
roadside? 
Or are you just a vivid earthly vision  
Created by these bright autumnal nights? 
 
Allow me at your side, our watchful saviour, 
By the smooth road tonight to stay and ponder.
Those luminously bright stars high in heaven 
So glittering, move me to tears, my Lord. 
 
(Translated by Lionginas Pažūsis)  

 
Klausimai: 
1. Kuriais žodžiais eilėraštyje „Skriski are“ išreiškiama meilė žemei? Kuriais žodžiais 
išreiškiama meilė idealams, dangui? Paaiškink. 
2. Jei galėtum pasirinkti, ar skristi padangėmis, ar eiti žeme, ką pasirinktum? Kodėl? 
Paaiškink, ką šios eilutės iš eilėraščio “Skriski are” sako: Tu pasėjai mano gyvastį, 
dangau, / Bet aš čia, juodojoj žemėj išdygau.  
Aiškindamas remkis savo jausmais ir požiūriu į gyvenimą.  
3. Kaip tu manai, kodėl eilėraščio “Vergas” ištraukoje lyrinis herojus save vadina vergu? 
Ko jis negali padaryti? Paaiškink. 
4. Surask eilėraštyje „Rūpintojėlis“ dvasiško pasaulio simbolius. Kuris tau labiausiai 
patinka? Kodėl? 
5. Kurios eilės eilėraštyje “Rūpintojėlis” mums primena, jog Jėzus yra ir Dievas, ir 
Žmogus? Paaiškink, kodėl Jėzus geriau gali suprasti žmogaus kančias? Remkis 
eilėraščio citatomis. 
 
Žodynėlis: 
dvasininkas: kunigas; priest 
vyrauti: pirmauti, dominuoti; to prevail, to dominate 

Sticky Note
graudu: norisi verkti; very sad

Sticky Note
valia valužė: gali daryti, ką nori; freedom

Sticky Note
dūmas dūmoti: mintis galvoti; think thoughts

Sticky Note
budrus: kuris vis budi, neužmiega; vigilant, watchful

Sticky Note
godos: dideli norai, svajonės, ilgesiai; yearnings
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lyrinis herojus: eilėraščio herojus, iš kurio perspektyvos parašytos eilės; the 
protagonist of the poem 
įtaka: poveikis; influence 
simbolizmas: modernistinė meno kryptis, atmetusi tikrovės kopijavimą bei išreiškianti 
idėją simboliais, pvz., pančiai gali išreikšti vergijos idėją, žvaigždės gali išreikšti gėrio 
idėją; symbolism 
maištingas: linkęs prieštarauti, protestuoti; rebellious 
viršūnė: pats geriausias; the top, the best 
kilnumas: doras, taurus, vertingas; noble-hearted 
prisirišimas: susigyvenimas, suartėjimas; to be attached to 
vergas: kuris neturi laisvės, negali daryti, kas tinkama; slave 
susitaikyti: priimti; to make peace with 
likimas: susidariusi būklė, dalia, laimė; fate, destiny 
dvilypiškumas: turintis dvi puses; two-sided 
šaltinis: iš kur atsiranda; source 
menininko asmenybės laisvė: požiūris, kad menininko nesaisto jokie moraliniai ar kiti 
dėsniai; artistic freedom 
aras: erelis, didelis paukštis, kuris labai aukštai skrenda; eagle 
pavydėti: labai norėti turėti pačiam, ką kitas turi; to envy someone something 
ūkas: migla; fog 
užsūpuoti: besupant užmigdyti; to put to sleep by rocking 
gaivalinga: gamtinė, galinga; powerful, natural, elemental 
aistra: stiprus patraukimas, geidulys; passion 
garuoti: geisti, arba kaistant leisti garus; to desire, to steam from  heat 
gyvastis: gyvybė; life 
pirmykštė: pirmoji, anksčiau buvusi; primal 
buitis: buvimas, gyvenimas; way of life 
rūstus: piktas, griežtas; strict 
pasmerkti: nulemti, nuskirti kam kokią neišvengiamą padėtį, būklę; to condemn, to 
doom 
lakus: lengvai, greitai lekiantis; lively, capable of flight 
skliautas: gaubtas; dome 
graudu: norisi verkti; very sad 
valia valužė: gali daryti, ką nori; freedom 
dūmas dūmoti: mintis galvoti; think thoughts 
budrus: kuris vis budi, neužmiega; vigilant, watchful 
godos: dideli norai, svajonės, ilgesiai; yearnings 
 

Nuorodos: 
 

Tekstų šaltiniai: 
Putino eilės: http://www.antologija.lt/texts/36/turinys_l.html 
L. Pažūsio vertimai: http://members.efn.org/~valdas/putinas.html 
 

Plačiau apie autorių ir jo kūrybą:  
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mykolaitis-Putinas 
http://www.mokslai.lt/main/essay/searchres/?search_type=2&search_text=Putinas 
 

Parengė  dr. Mirga Girniuvienė 


