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ANTANAS BARANAUSKAS (1835-1902) 
 

Biografija. Lietuvių poetas, kalbininkas. Gimė 1835 m. 
Anykščiuose, Aukštaitijoje neturtingo ūkininko šeimoje. 
Turėjo sunkiai dirbti, bet buvo labai darbštus, stiprios 
valios ir didelių gabumų žmogus. 1862 m. baigė 
Petrapilio dvasinę akademiją ir buvo įšventintas kunigu. 
Nuo 1867 m. dirbo Kauno kunigų seminarijoje, dėstė 
teologiją, katekizmą, lietuvių kalbą. 1897 m. buvo 
perkeltas vyskupu į Seinus. A. Baranauskas domėjosi 
kalbotyra, tapo pirmuoju lietuvių dialektologu, lietuvių 
kalbos gramatikos terminų kūrėju. A. Baranauskas 
žavėjosi matematika, kaip jos mėgėjas tyrė pirminių 
skaičių savybes, eilučių teoriją. 
Mirė 1902 m., palaidotas Anykščiuose.  
Anykščiuose įkurtas A. Baranausko ir  rašytojo A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. 
 
Kūryba. Tais laikais mokslus išėję lietuviai rašė ne 
lietuviškai, bet lenkiškai. Vyskupas Valančius kovojo 

prieš sulenkėjimą, o Baranauskas Valančių labai gerbė. Valančiaus įtakos dėka, 1856 
m. A. Baranauskas, įstojęs į seminariją, pradėjo rašyti lietuviškai. Vienas seminarijos 
profesorius, dėstydamas literatūrą, pareiškė, jog tikrai gražiai mišką galima aprašyti tik 
lenkiškai, jog lietuvių kalba tinkanti tik tamsuoliams, bet ne poezijai rašyti. A. 
Baranauską šie žodžiai labai įžeidė. Jis nusprendė parašyti eiliuotą kūrinį apie mišką. 
Taip per 1958-1959 m. atsirado 342 eilučių poema „Anykščių šilelis“. 
 Reikšmingiausi A. Baranausko kūriniai: keturiolikos dainų rinkinys "Kelionė 
Peterburkan" (1858-1859 m.) ir romantinė poema „Anykščių šilelis“. Poemoje A. 
Baranauskas parodo gimtojo krašto gamtą ir idealizuoja Lietuvos senovę. Jis atskleidžia 
ryšį tarp gamtos ir žmogaus dvasios bei protestuoja prieš tautinį lietuvių dvasios 
engimą.   
 Pirmą kartą poema “Anykščių šilelis” išspausdinta 1860 m. L. Ivinskio 1860 ir 
1861 m. kalendoriuose, Jurkšo Smalaūsio slapyvardžiu, o pirmasis atskiras leidimas 
išėjo 1905 m.  
 Poema “Anykščių šilelis” laikoma lietuvių literatūros klasika. 
 „Anykščių šilelis“ parašytas silabine eilėdara, rytų aukštaičių tarme. Poema 
„Anykščių šilelis“ reikšminga ir tuo, kad yra parašyta labai vaizdinga kalba, vartojant 
paprastus lietuviškus žodžius. Vaizdai yra be galo ryškūs ir puikiai atskleisti, pvz., šioje 
ištraukoje: 
 
 

Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia, 
Juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia. 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
Tarp medžių marguliuoja iš savo sodybų. 
   
iš „Anykščių šilelis“ 
 

 

Berry bushes, greening like rue bushes,  
Lift their ripened black and red berries. 
Against a greenish, reddish, whitish, backdrop 
Colorful mushrooms dot their farmsteads between 
the trees. 

(Translated by Mirga Girniuvienė)  
 

Sticky Note
Aukštaitija: etnografinis regionas; the present north-eastern and eastern part of Lithuania, thebiggest ethnographic region

Sticky Note
tamsuolis: neišsimokslinęs, dvasiniai ir protiniai tamsus; unenlightened, uneducated

Sticky Note
įžeisti: įskaudinti; to hurt the feelings, to offend

Sticky Note
eiliuotas: parašytas su ritmu ir rimu; rhymed

Sticky Note
poema: ilgas eiliuotas kūrinys; epic poem

Sticky Note
Anykščių šilelis: miškas prie Anykščių miestelio; Forest of Anykščiai

Sticky Note
engimas: >engti: varginti, kamuoti; oppress

Sticky Note
silabinis: pagrįstas vienodu skiemenų skaičiumi; syllabic

Sticky Note
eilėdara: eiliuotos kalbos kūrimo taisyklės; versification

Sticky Note
reikšmingas: turintis prasmę; significant

Sticky Note
vaizdinga: ryškus, raiškus, sukeliantis vaizdų įvairovę; creating vivid images
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 Dėl stiliaus ir kalbos turtingumo šis kūrinys išsiskiria iš visų XIX amžiaus lietuvių 
poezijos kūrinių. „Anykščių šilelis“ išverstas į dešimt kalbų, įskaitant anglų, vokiečių ir 
italų.  
Gamta ir žmogus. Dabar „Anykščių šilelis“ yra įgijęs naują reikšmę. Poemoje 
apgailestaujama dėl miško iškirtimo, jo visiško sunaikinimo. Šiais laikais visiems 
pasaulyje rūpi, kad nebūtų išnaikinti miškai. Vyskupui Baranauskui gimtojo krašto gamta 
jau rūpėjo prieš 150 metų: 
 
 
Ligas visas lietuvių su prakaitu varęs,  
Ronas su brazdais gydęs, vočių traukęs ugnį; 
 
iš „Anykščių šilelis“ 

 
It [the forest] drove away illness with sweat, 
Healed wounds with cambium, sucked the heat 
from ulcers; 
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

 
 Miškas A. Baranauskui ypač rūpėjo dėl dvasinių žmogaus priežasčių. 
Baranauskas tikėjo, jog gamtos grožis žadina žmogaus kūrybines galias ir stiprina jo 
dvasią. Gamta praturtina vaizduotę ir padeda kurti tautodailę, liaudies dainas, pasakas 
ir legendas. Kai miškas išnaikinamas, suardoma žmogaus psichinė harmonija, žmogaus 
dvasinės galios išsenka: 
 
 
Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs,  
Taip visados raminęs, visados mylėjęs: 
 
iš „Anykščių šilelis“ 

 
Because the forest always consoled Lithuanians, 
As much as it could, it always loved them: 
   
(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

 
A. Baranausko eiliuota poema “Anykščių šilelis”. Poemoje aprašoma Anykščių 
šilelio istorija nuo pagonybės laikų iki carinių laikų. Žmonės pasakoja, kad pagonybės 
laikais čia buvo šventos girios ir kad atėjus krikščionybei jos buvo sunaikintos: 
 
 
Ė kur dabar šilelis, buvę miškai šventi,  
Kažin kodėl senobėj visiškai išskinti.  
Maž ir vierą įvedęs Jagiela išskynė,  
Kad jau nebetarnautų dievaičiams tėvynė. 
 
iš „Anykščių šilelis“ 

 
And where is the forest now, those holy woods, 
Uprooted in olden times for some unknown reason. 
Maybe Jagiela cut them down, enforcing 
Christianity, 
So our homeland no longer would serve their gods. 
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

 
Vėl šilui ataugus, patys lietuviai, ieškodami pragyvenimo šaltinio, po truputį jį kirto ir už 
pinigus išpardavė. Tai sukėlė žmonių dvasinį nuosmukį: 
 
 
Su ašarom pirmieji truputį praskynę,  
Vaitodami jų vaikai taip gynę tėvynę; 
Dūsaudami anūkai tuos miškus eikvoję,  

 
The first ones cut down but a few, tearfully, 
Their children, moaning for them [the trees], 
defended their country; 

Sticky Note
išsiskirti: būti unikaliu; is unique

Sticky Note
išsenka: išnyksta, susilpnėja; weakens, dries up

Sticky Note
cariniai laikai: kai Rusija ir jos caras (valdovas) valdė Lietuvą; czarist times

Sticky Note
viera: >religija, tikėjimas

Sticky Note
Jagiela: >Jogaila

Sticky Note
nuosmukis: nykimas, sumažėjimas; recession
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Proanūkiai vežimais miestelin vežioję; 
Po keturias dešimtis vežimų pardavę,  
Džiaugdavęsi, ant dienos po muštinį gavę.  
Medžiai mat iš daugybės visiškai atpigę.  
Ir taip ilgai eikvoję, - net kolei pristigę; 
Ė tai vis dėl arielkos daugiausia išleidę: 
Visi buvę kaip žydų šeimyna pasleidę. 
 
iš „Anykščių šilelis“ 
 

Sighing, their grandchildren squandered the 
woods, 
Their great-grandchildren carried them to town in 
wagons; 
And having sold forty wagonloads, 
Were happy to get a single piece of silver. 
Because the wood due to supply became cheap. 
And they squandered it even until there was none 
left; 
Yeah, they wasted it all on whisky: 
They were as profligate as a family of Jews. 
   
(Translated by Mirga Girniuvienė) 

 
 Ilgainiui lietuviai suprato, kad miško ilgisi ir vėl jį užaugino. Bet tada atėjo carinė 
valdžia. Jiems Lietuvos gamta visai nerūpėjo ir, norėdami užsidirbti pinigų, mišką iškirto. 
Taip darydami, jie engė ir lietuvių tautos dvasią. 
 A. Baranausko aprašytas Anykščių šilelis – amžinas ir nesunaikinamas, iškertamas, 
išparduodamas ir vėl atželiantis – tai nenugalėtos ir nenugalimos tėvynės metafora. 

 
 
Ištrauka iš “Anykščių šilelis” (pradžia): 
 
 
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!  
Kas jūsų grožei senobinei tiki?  
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?  
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo  
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?  
[…]  
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko  
Kelios pušelės apykreivės liko!..  
 
 

 
Hills stripped of timber; dales shorn of leaves, 
In your old beauty who now believes? 
Yesteryear’s grandeur how did you spend? 
Where is the solemn murmur of wind, 
When the white woodland’s rustling leaves played, 
And the tall pine trees in the wind swayed? 
[…] 
Lo, all has vanished! Look, on the plain 
But a few stunted pine trees remain.  
 
(Translated by Nadas Rastenis) 

 
Ištrauka iš “Anykščių šilelis” (pabaiga): 
 
 
Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti  
Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti.  
Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo,  
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo.  
Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė,  
Širdį, dūšią apgriuvo... ir giesmę nulaužė. 
 

 
And these hills were left denuded, covered  
with stumps, 
Watered with tears, exalted in songs. 
But the song was left unfinished:  
when the heartache began, 
The soul became burdened, distressed. 
You see, the power that despoiled the wood 
Also attacked the heart and the soul...  
and broke off the song.  
 
(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

Sticky Note
proanūkis: anūkų vaikas, provaikaitis; great-grandchild

Sticky Note
arielkos: >degtinės

Sticky Note
ilgainiui: šiek tiek laikui praėjus; eventually

Sticky Note
metafora: paslėptas palyginimas; metaphor

Sticky Note
dūšios: >širdies



Lietuvių literatūros antologija lituanistinėms mokykloms                                 
JAV LB Švietimo taryba, 2011    A. Baranauskas, psl. 4	
 

Klausimai: 
1. Atmintinai išmok pirmas dvyliką eilučių iš „Anykščių šilelio“. 
2. Kodėl, anot žmonių, kunigaikštis Jogaila iškirto mišką? Kodėl patys lietuviai mišką 

kirto, kaip keitėsi priežastys laikui bėgant? 
3. Išsakyk savo jausmus, kaip tu jautiesi vaikščiodamas po mišką. Remdamasis 

citatomis iš „Anykščių šilelio“, paaiškink, kaip A. Baranauskas išreiškia mintį, kad 
miškas padeda žmogaus dvasiai?  

4. Ar matoma paralelių tarp miško ir lietuvių tautos likimo? Paaiškink. 
5. A. Baranauskas „Anykščių šilelį“.parašė lankydamas seminariją. Paaiškink, kodėl 

teigiama, jog sukurta poema „Anykščių šilelis“ parodo jo įsitikinimų stiprumą.  
 
Žodynėlis: 
Aukštaitija: etnografinis regionas; the present north-eastern and eastern part of Lithuania, the 
biggest ethnographic region 
tamsuolis: neišsimokslinęs, dvasiniai ir protiniai tamsus; unenlightened, uneducated 
įžeisti: įskaudinti; to hurt the feelings, to offend 
eiliuotas: parašytas su ritmu ir rimu; rhymed 
poema: ilgas eiliuotas kūrinys; epic poem 
Anykščių šilelis: miškas prie Anykščių miestelio; Forest of Anykščiai 
engimas: ►engti: varginti, kamuoti; oppress 
silabinis: pagrįstas vienodu skiemenų skaičiumi; syllabic 
eilėdara: eiliuotos kalbos kūrimo taisyklės; versification 
reikšmingas: turintis prasmę; significant 
vaizdinga: ryškus, raiškus, sukeliantis vaizdų įvairovę; creating vivid images 
išsiskirti: būti unikaliu; is unique 
išsenka: išnyksta, susilpnėja; weakens, dries up 
cariniai laikai: kai Rusija ir jos caras (valdovas) valdė Lietuvą; czarist times 
viera: ►religija, tikėjimas 
Jagiela: ►Jogaila 
nuosmukis: nykimas, sumažėjimas; recession 
proanūkis: anūkų vaikas, provaikaitis; great-grandchild 
arielkos: ►degtinės 
ilgainiui: šiek tiek laikui praėjus; eventually 
metafora:  paslėptas palyginimas; metaphor 
dūšios: ►širdies 
paralelė: palyginimas, sugretinimas; parallel 
įsitikinimų stiprumas: kiek jis buvo pasiryžęs už savo mintis kovoti, kentėti; the 
strength of his convictions 
 

Nuorodos: 
 

Tekstų šaltiniai: 
A.Baranausko „Anykščių šilelis“: http://www.antologija.lt/texts/17/tekstas/1.html 
 

Plačiau apie autorių ir jo kūrybą:  
http://www.antologija.lt/texts/17/main_l.html 
http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/7371.html 
 

 Parengė dr. Mirga Girniuvienė 

Sticky Note
paralelė: palyginimas, sugretinimas; parallel

Sticky Note
įsitikinimų stiprumas: kiek jis buvo pasiryžęs už savo mintis kovoti, kentėti; thestrength of his convictions




