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A. Miškinis (1905 vasario 11 d. – 1983 gruožio 16 d.)- poetas, prozininkas, literatūros kritikas, 

pedagogas, vertėjas. Baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vytauto Didžiojo universitete, dirbo 

mokytoju. 1944 metais priklausė Tauro partizanų apygardai, redagavo laikraštį „Laisvės žvalgas“. 

1948 m. suimtas ir ištremtas į Sibiro lagerius. Į Lietuvą grįžo 1956 metų rugpjūčio mėnesį. 

Miškinis pradėjo rašyti besimokydamas gimnazijoje. Pirmieji jo kūrinėliai (eilės ir polemikos) 

išspausdinti "Aušros" gimnazijos laikraštėlyje "Skaidra". Respublikinėje spaudoje pirmą eilėraštį 

išspausdino 1925 m. (savaitraštyje "Lietuvis"). Po trejų metų išleido pirmąjį poezijos rinkinį "Balta 

paukštė" (1928), kupiną patriotizmo ir jaunatviško entuziazmo. Kaip subrendęs ir savito veido 

poetas A. Miškinis pasirodo antrajame poezijos rinkinyje "Varnos prie plento" (1935), už kurį gauna 

"Sakalo" leidyklos premiją. Suskamba tautosakiniai motyvai, išreiškiantys meilę tėvynei, kaimo 

žmogui, gamtai. 

Kalėjimuose ir lageriuose A. Miškinis taip pat kūrė poeziją. Jo tremties poezija vadinama lietuvių 

tremties poezijos viršūne. 

1956 m. grįžęs į Lietuvą, A. Miškinis galėjo rašyti tik optimistinius eilėraščius apie tarybinę tikrovę 

arba apie gamtą. Šio laikotarpio poezijoje gimtasis kaimas vaizduojamas kaip vienintelė pasaulyje 

vieta, kur dar žmogus gali būti laimingas. 
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    DAINA APIE LIETUVĄ 
       
Margi paukščiai padangėj sukas; 
Mūsų žemėn sugrįš jie tikrai. 
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Dainuos upės, kalnai, ežerai. 
       
Tenai pirkios medinės rymo; 
Beržai laužia šakas vieškeliuos — 
Mūsų žemėj kvepės arimai, 
O širdy Lietuva sužaliuos. 
       
Mes užarsim kiekvieną pėdą, 
Užakėsime dirvų marias — 
Senų aimanų, skundai, bėdos 
Kur sustot ir pabūt neberas. 
       
Ir nunešim žinias lėktuvais 
Į svečias tolimąsias šalis. 
Kaip žemę šią myli lietuviai, 
Kur laukai vasarojais žali. 
       
Pasakysim, kam beriam grūdus, 
Kam nokinam pakluonėj linus, 
Pavasariui ledą išgrūdus 
Per upes už kalnų mėlynų. 
       
Kai širdy Lietuva pražydus, 
Tai vistiek, nors perkūnija griaus, 
Mes išeisim į darbą didį, 
Kad gyventi visiems būt geriau. 
       
Kas buvo, tai mirė, negrįžta. 
Mes nukalsim sidabro ratus. 
Ir išeisim su dideliu ryžtu — 
Parsivešim Naujuosius Metus. 
       
Štai jau paukščiai padangėj sukas, 
Tai pavasario naujo arai! 
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Skambės girios, kalnai, ežerai! 
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1. Kaip jaučiasi eilėraštyje kalbantis žmogus? 

................................................................................................................................................ 

2. Ar eilėraščio žmogus gyvena Lietuvoje? 

................................................................................................................................................ 

3. Kaip jis dėl to jaučiasi (gyvendamas arba negyvendamas Lietuvoje)? 

................................................................................................................................................. 

4. Lietuva yra suskirstyta į 4 regionus. Eilėraštyje keliose vietose rašoma ne Lietuva, 

 bet kiti žodžiai, kuriuos suprasti turime kaip kalbėjimą apie Lietuvą. Kokie tie žodžiai? 

.................................................................................................................................................. 

5. Koks metų laikas minimas eilėraštyje? To metų laiko simboliai. 

.................................................................................................................................................. 

6. Kaip eilėraštyje minimas metų laikas yra susijęs su tėvynės ilgesiu? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

7. Apie ką šis eilėraštis? 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8. Parašykite 4 – 8 sakinius, kokius jausmus ir prisiminimus jums sukelia žodis Lietuva? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ĮSIVERTINIMAS 

  Klausimai Viską supratau 
Truputį 
nesupratau 

  Nieko nesupratau 

  Kaip pavyko garsiai 
skaityti tekstą?    

    Kaip sekėsi atsakinėti į 
užduočių klausimus?    

  Kaip pavyko atlikti namų 
darbus?    

Ar patiko perskaitytas 
kūrinys?            TAIP                 NE                       MAN NERŪPI 

 


