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VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ (g. 1930) 
 

Biografija.  Prozininkė, humoristė. Gimė Kaune, 
gyvena ir dirba Vilniuje. Vilniaus universitete studijavo 
ir  baigė žurnalistikos studijas, ilgą laiką dirbo 
„Jaunimo gretų“ žurnalo redakcijoje.  Nemažai rašo 
vaikams.  Jos kūryba versta į anglų, vokiečių, lenkų, 
čekų, slovakų, rusų, bulgarų, portugalų, moldavų, 
vengrų, latvių ir kt. kalbas.  
  
Kūryba.  Žilinskaitė kūrybinį kelią pradėjo eilėraščių 
rinkiniu Nesustok, valandėle (1961), vėliau perėjo 
prie prozos – rašė apysakas, humoreskas, parodijas, 
feljetonus, satyras. Žilinskaitė laikoma viena 
geriausių lietuvių satyrikių. Ji yra kartą pasakiusi: 
„Rašytojui ne taip sunku sugraudinti, pravirkdyti 
skaitytoją. Bet prajuokinti – ir taip, kad jis juoktųsi 
pats iš savęs – ne juokas!“ 
  Siekdama prajuokinti skaitytoją Žilinskaitė pasitelkia 
labai įvairią techniką.  Ji žaidžia kalba, sukuria daug 

juokingų situacijų. Rašytoja pasakoja istorijas parinkdama ryškius kontrastus, 
perdėdama, padidindama tam tikras charakterio ar aplinkos savybes: pašaipą  ji susieja 
su užuojauta, sąmojį – su rimta mintimi, pokštą – su liūdesiu. Mėgstamiausios rašytojos 
komiškumo rūšys – satyra ir humoras, tačiau jos kūryboje pasitaiko stiprios ironijos, 
nemažai pokštų ir sąmojo, šiek tiek nesąmonės (angl. nonsense) ir grotesko elementų. 
Per juoką paprastai atkreipiamas dėmesys į kokią nors ydą, siekiama pamokyti, 
paauklėti.  Dažnai taikiniu tampa visuomeniniai dalykai, kasdienybės reiškiniai, neigiami 
charakterio bruožai.   

 
Literatūra vaikams. Kita Žilinskaitės kūrybos dalis susijusi su vaikų literatūra. 

Rašytoja ne vieną kartą yra laimėjusi geriausios metų knygos vaikams apdovanojimą. 
Kūriniuose vaikams Žilinskaitė skatina savo skaitytojus ne tik svajoti, patirti nuotykius, 
bet ir pajusti gyvenimą tokį, koks jis yra. Rašytoja nekuria idealaus pasaulio ar 
situacijos, bet kelia įvairius, kartais sunkiai išsprendžiamus klausimus. Kūrinio pabaigoje 
dažniausiai iškeliama problema, o ne pamokymas vaikams.   
Kurti vaikams Žilinskaitė pradėjo nuo literatūrinių pasakų, kiek vėliau pradėjo rašyti ir 
apsakymus, pasirodė knygos Mikė milžinas (1967), Melagių pilis (1968), Senelio Šalčio 
ūsai (1969), Kaktuso paslaptis (1973), Robotas ir peteliškė (1978), Gaidžio kalnas 
(1981), Nebijokė (2000). Ypač vertinami pasakų ir apsakymų rinkiniai Robotas ir 
peteliškė (apdovanotas Respublikine premija) bei Nebijokė (išrinkta geriausia 2000 
metų vaikų ir paauglių knyga).  
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Žilinskaitės humoreska „Daržininkas žiemą“ iš knygos Humoreskos (1971) 

Žiemą daržininkui atsiveria akys. 
Atsiveria, rodos, iš niekur nieko. Eina jis šaligatviu, mosuodamas dykomis rankomis. 

Eina palengvėle, žiūrėdamas, kaip snaigės minkštai kloja dailias moteriškų batelių 
pėdas. Kažkas kažkam šūkteli iš balkono. Du vaikinai kvatodamies prausia vienas kitą 
sniegu... Veltiniuotas berniūkštis braukia pagaliu per tvoros virbus. Raibai mėlyname 
danguje dryksta ilgas reaktyvinio lėktuvo takas... Ir staiga daržininkui atsiveria akys. 

„O velniams man tas daržas!" – kerta akinamu žaibu mintis. 
Daržininkas sustoja ir atsiremia į tvorą. Mintis, tarsi ilgai graužusi kelią požeminė 

tėkmė, išsiveržia kurtinančiu, neužtvenkiamu kriokliu. 
„Už kokias nuodėmes man tas daržas?!“ – kartoja 

sodininkas, ir jo akys atsiveria dar plačiau. 
„Kam man trūkti sprandą, tempiant agurkų maišus? Dūstant 

vilkti kibirus su vandeniu? Rankioti iš po troleibuso sėdynių 
pabirusius pomidorus? Trinti sieną gėlių parduotuvėje, kol 
teiksis įkainoti rožes? (Cha, rožės man seniai nebe rožės!..) 
Kasnakt sodo namelyje krūpčioti nuo menkiausio šuns 
amtelėjimo – tarsi šiurpiais pokario metais? Gramdyti amarą 

nuo obels lapų? Raityti kulnus, besivaikant kuino su žagre? Narstyti kaklą, besidairant 
sunkvežimio mėšlui parvežti? Graibyti putas nuo uogienių, kurios vis vien supelis? Ir – 
ravėti ravėti, ravėti ravėti... Kuriam galui man šitoji baudžiava?“ 

Lyg tyčia kitapus gatvės žiojėja daržovių parduotuvės langas. Lentynos lūžta nuo 
uogienių. Gelsvuoja citrinų kaugė, žaliuoja svogūnlaiškių kupeta, obuolių – nors 
vežimais vežk... 

Daržininko akys atsiveria visu platumu. 
Jis grybšteli saują puraus sniego ir pauosto. Sniegas kvepia! Kvepia sniegas ir groja 

tvora, kai ją perbrauki ilgu šakaliu. Kažkokią paslaptį laiko užsklendę sunkūs 
šimtamečiai vartai. Nebylią sakmę kužda senamiesčio stogai. Nuo jų krinta varveklis ir 
dūžta į šimtus žėrinčių tvaskančių deimanto šukių... Kažką nori pasakyti kentauras, 
padėjęs galvą ant storų letenų... Moja japonų graviūros iš Parodų rūmų.. Vadina 
fortepijono rečitalis... O čia pat, šaligatvyje, mirga marga knygomis apkrautas stalas ir 
daužo koją į koją sušalusi pardavėja. 

Daržininkas pasigardžiuodamas ima vieną po kito knygų tomelius. Kiek padvejojęs, 
išsirenka Vienožinskio reprodukcijų aplanką. Gal todėl, kad čia nedaug žemės, o ir ta 
pati apžėlusi krūmais, neliesta, netręšta... Aplankas brangus, todėl jis išverčia visas 
kišenes, kol sukrapšto reikiamą sumą. Bilietą į rečitalį  nusipirks rytoj... 

Daržininko akys atsiveria tiek, kad daugiau nebėra kur. 
Ak, kaip jis mokės nuo šiol gyventi! Daržą, žinoma, parduos. Ir kuo greičiau, tuo 

geriau. Parduos jei ne už visą, tai už pusę kainos. Už trečdalį. 
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– Žmonės, pirkite iš manęs daržą! Žmonės! Tik paklausykit! Atiduodu savo sodą-
daržą pusvelčiui! Visą daržą su nameliu ir sausu, giliu, labai vėsiu rūsiu – tokio rūsio nė 
su žiburiu nerasi visoje daržininkijoje! Mano rūsyje daržovės išsilaiko šviežios, lyg ką tik 
nuskintos, – geriau, nei šaldytuve! Ką ten šaldytuvas! Žmonės! Gerieji! Imkite iš manęs 
sodadaržį dykai! Dovanai! Aš jums dar primokėsiu, jei nunersite nuo manęs tą 
apynasrį... tą grandinę... tą... tą... tą... 

–Ta-ta-ta! — pastveria vidinį daržininko monologą jo sodadaržio kaimynas. 
Daržininkas žiūri į jį plačiomis akimis kaip į slogios praeities naštą, kuria atsikratyti 

sunkiau, nei pačiu sodu. 
– Jau pirkai, kad toks laimingas? –klausia kaimynas. 
– Ką parduodu, o ką ir pirkau! – iššaukiamai atrėžia daržininkas, brukdamas 

reprodukcijas į antį. 
― O aš tik dabar sužinojau... 
― Sužinojai — ką? 
― Nagi — kad į parduotuvę atvežė kaliaropių sėklų. 
― Atvežė... kaliaropių... sėklų... 
Daržininkas vėl atsišlieja i geležinius tvoros virbus. 
Pasidievažyk, kad atvežė kaliaropių sėklų,— silpnu balsu paprašo, 

Kaimynas tylėdamas pakelia nagą su neišplaunamai įsiėdusiu juodžemiu ir skubiai 
nubėga. 

Daržininkas čiupteli už savo išraustų kišenių ir nublykšta. 
― Atsiprašau,— atsigręžia į pardavėją,— ar aš galėčiau sugrąžinti aplanką? 
― Atgal nepriimu,— trindama sustingusias rankas, atšauna pardavėja. 
― Tai gal... už pusę kainos? 
― Ne. 
― Meldžiu,— vos neverkia sodininkas,— nors už trečdalį. 
― Pasakiau! 
Daržininkui iš po kojų slysta žemė. Tai vis per tą aplanką, per tą... tą... tą... 
― Pasiimkite, atiduodu už dyka! — teškia aplanką ant prekystalio ir, kandžiodamas 

lūpą, kad nepravirktų, mindžiodamas kentauro letenas, puola įkandin kaimyno... 
 

Klausimai:  
1. Kokią gyvenimo situaciją rašytoja aprašo šioje humoreskoje?   
2. Kokie daržininko charakterio bruožai ir ypatybės išryškinami šiame Žilinskaitės 

kūrinėlyje? Koks buvo daržininko ketinimas? Pagrįskite savo atsakymą citatomis 
iš humoreskos.   

3. Trumpai papasakokite humoreskos siužetą, paakcentuodami pasakojimo 
kulminaciją. Pasakodami, vartokite citatas.  

4. Kodėl daržininkas taip pasielgia humoreskos pabaigoje? Kokios mintys ir jausmai 
jį apima? Kokie rašytojos pavartoti vaizdingi žodžiai jums padeda suprasti, kuo ši 
istorija baigėsi? 

5. Kodėl šis kūrinys sukelia šypseną? Kokios meninės vaizdavimo priemonės 
sukuria komišką daržininko paveikslą? 
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Žodynėlis: 
pašaipa: pašiepimas, pajuokimas; mockery 
užuojauta: užjautimas; sympathy 
komiškumas: juokingumas; comic 
satyra: komiškumo forma – blogio pavidalų, ydų aštrus, piktas pajuokimas, jų 
beprasmiškumo pabrėžimas; tos formos kūrinys; satire 
humoras: komiškumo rūšis – pakantus, neįžeidžiamas pajuokimas, toks 
pavaizdavimas; humour 
ironija: stiliaus priemonė, kai žodis ar posakis vartojamas priešinga, atvirkščia reikšme; 
irony 
pokštas: juokas, išdaiga, triukas; trick, joke 
groteskas: meninio vaizdavimo tipas, pagrįstas fantastika, komizmu, gražaus ir 
bjauraus, juokingo ir baisaus, tikroviško ir negalimo deriniais; grotesque 
yda: bloga ypatybė, trūkumas; vice, deffect, flaw 
kasdienybė: kasdieniškumas; daily routine, commonness 
neigiamas: prastas, negeras, nelemtas; negative, unfavorable 
bruožas: ypatybė, žymė; trait, streak, feature 
dykomis: nemokamai; free of charge 
akinamas: labai greitas, žaibiškas; blinding, dazzling 
amaras: smulkus, gležnas vabzdys augalų kenkėjas; plant-louse 
baudžiava: priverstinis valstiečio darbas feodalui, lažas; serfdom 
kaugė: didelė javų ar šiaudų krūva, nedidelis kūgis; hayrick 
kupeta: apskrita šieno, šiaudų ir kt. krūva; rick 
nors vežimais vežk: daug, daugybė; heaps of 
grybštelėti: staigiai griebti, paliesti; to grip 
nebylus: tylus, nekalbantis; negalintis kalbėti, bežadis; mute, speechless 
sakmė: pasakojamosios tautosakos kūrinys, kuriame aiškinama pasaulio ir gamtos 
reiškinių kilmė, vaizduojamas žmogaus susidūrimas su mitinėmis būtybėmis; story, 
legend, saga 
graviūra: raižinys; engraving, etching 
Vienožinskis: Justinas Vienožinskis (1886–1960) - Lietuvos dailininkas tapytojas, 
dailėtyrininkas, Vilniaus dailės instituto profesorius; Justinas Vienožinskis (1886–1960) 
was Lithuanian painter, primarily of portraits and landscapes. 
pusvelčiui: mokant daug mažiau, negu verta, pusiau veltui; for a (mere) trifle 
daržininkija: verstis daržovių auginimu; market-gardening 
nunerti: nuimti; take off 
apynasris: užmovas gyvulio galvai, kad būtų galima valdyti, pamautas, brizgilas; halter 
slogus: slegiantis, nemalonus; oppressive, painful, distressing 
kaliaropė: ropinis kopūstas; kohlrabi 
pasidievažyti: (pasi)dievagoti, prisiekti; to swear 
juodžemis: juoda, derlinga žemė; black soil 
įkandin: iš paskos; follow somebody close, tread on somebody’s heels 
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Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
Vytautė Žilinskaitė, Humoreskos, Vilnius: Vaga, 1971. 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://www.šaltiniai.info/index/details/1434 
http://www.rasyk.lt/rasytojai/vytaute-zilinskaite.html 
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