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VAIDOTAS DAUNYS (1958-1995) 
 
Biografija. Poetas, eseistas, literatūros kritikas, 
vertėjas, leidėjas. Gimė 1958 m. Rokiškyje. 1981 m. 
Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą.  
Dirbo žurnalo „Pergalės“ redakcijoje, redagavo vaikų 
žurnalą „Žvaigždutė“, vadovavo Vilniaus jaunųjų 
rašytojų sekcijai. 1989 m. įkūrė ir redagavo žurnalą 
„Krantai“, buvo vienas iš „Regnum“ fondo steigėjų, 
vienas iš „Naujosios Romuvos“ atgaivinimo iniciatorių 
ir redaktorių. Tragiškai žuvo 1995 m. Vilniuje, 
startuojant oro balionui. Palaidotas Rumšiškėse ant 
Kauno marių kranto. Netoliese ilsisi ir poetas Jonas 
Aistis. 
Kūryba.  Pirmieji eilėraščiai pasirodė 1967 m. žurnale 
„Nemunas“. 1983 m. buvo išspausdintas eilėraščių 
ciklas „Metų laikai“, o  1985 m. buvo išleistas atskiru 
leidiniu. 1985–1988 m. V. Daunys daug jėgų atidavė  
jaunųjų rašytojų kūrybos  rinkiniams „Veidai“. Čia V. 
Daunys siekė suvienyti pradedančiuosius kūrėjus. 

1988 m. jis įkūrė meno kultūros žurnalą „Krantai“, kuris tapo atgimstančios lietuvių 
kultūros reiškiniu. Su fotografu V. Balčyčiu parengė nuotraukų ir esė albumą „Vilnius: 
Vardas ir žodis“ (1993). Paskelbė recenzijų, straipsnių literatūros, meno, kultūros 
klausimais. Po V. Daunio mirties išleista: esė knyga „Šeštoji diena“, rinktinė „Kelio 
ženklai“, knyga „Pastoviųjų vertybių versmė“. 
 V. Daunio pirmoji poezijos knyga išsiskyrė kultūros apmąstymais, etiniais 
siekiais, pareigos jausmu tėvynei ir tradicijai. Vėlesniuose eilėraščiuose išryškėjo 
religiniai atspindžiai. Eseistikoje rašytojas apmąstė Vilnių kaip kultūros ir dvasios 
traukos centrą, svarstė visuomenės ir kultūros gyvenimo aktualijas, vertindamas jas iš 
krikščioniškos perspektyvos. 
 

Kūrybos reikšmė lietuvių literatūros istorijoje. V. Daunys buvo plačių interesų 
žmogus. Spaudoje aktyviai aptarinėjo etikos, vėliau – krikščioniškosios filosofijos 
straipsnių rinkinius bei veikalus (ypatingas dėmesys A. Maceinai), domėjosi vertimo 
problematika (ypač stengėsi naujai perteikti Dante’s kūrybą), vertė iš rusų, lenkų, anglų, 
italų, latvių kalbų. 
 V. Daunys savo energija įkvėpė gyvastį kultūriniam sambūriui „Regnum“. 
Pomirtinę V. Daunio knygą „Pastoviųjų vertybių versme“ (2003) sudaro straipsniai iki 
šiol buvę išblaškyti periodikoje, tęstiniuose leidiniuose. Leidinys skiriamas pedagogams, 
studentams ir kitiems besidomintiems lietuvių literatūra. Daug rašoma apie jauno 
pradedančio kūrėjo problemas, todėl ši knyga aktuali rašančiam jaunimui. Savitai ir 
įdomiai aptariama literatūros klasikų ir kitų poetų kūryba: K. Donelaičio, A. Baranausko, 
Z. Gėlės, V. Mačernio, S. Nėries, J. Aisčio, V. Mykolaičio-Putino.   
 V. Daunys pirmąją poezijos knygą pavadino „Metų laikai“ ne tik K. Donelaičio ar 
A. Vivaldi garbei, bet ir veikiamas V. Mačernio poezijos bei V. Mykolaičio-Putino ciklo 
„Mano mėnesiai“. 

 
Kūriniai. 

Sticky Note
eseistas: rašytojas, rašantis esė; a writer who writes essays

Sticky Note
kritikas: meno kritikos speicalistas; critic, reviewer

Sticky Note
leidėjas: spaudinių leidimo (sudarymo ir skelbimo) specialistas; publisher

Sticky Note
redakcija: rankraščio rengimas spaudai, redagavimas; įstaiga, kur redaguojama, grupėžmonių, redagajuočių leidinį, laidas; editing; editorial staff, editorial office

Sticky Note
steigėjas: pradininkas, organizatorius; founder, establisher

Sticky Note
atgaivinimas: atnaujinimas; enlivening, reviving

Sticky Note
redaktorius: leidinio spaudai rengėjas, redaguotojas; editor

Sticky Note
atgimstantis: sugrįžtantis į gyvenimą; returning to life

Sticky Note
reiškinys: kas reiškiasi (rodosi); phenomenon, occurrence

Sticky Note
esė: įvairios tematikos straipsnis, kurio stiliui būdingas mokslinio, publicistinio ir meniniostiliaus elementų jungimas; essay

Sticky Note
recenzija: kritinis literatūros, meno, mokslo veikalo arba leidinio įvertinimas arstraipsnis; review, critique

Sticky Note
apmąstymas: apgalvojimas, apsvarstymas; reflection, meditation

Sticky Note
etinis: >etika ― mokslas tiriantis dorovę; žmonių elgesio normos; ethical, ethics

Sticky Note
siekis: siekiamas dalykas; aspiration, aim, object

Sticky Note
pareiga: obligation, engagement

Sticky Note
atspindys: tai, kas atsispindi; reflection

Sticky Note
dvasia: tikroji prasmė, esmė; spirit

Sticky Note
trauka: traukiamoji jėga; attraction

Sticky Note
gyvastis: gyvybė; life

Sticky Note
periodika: periodinė spauda; periodicals



Lietuvių literatūros antologija lituanistinėms mokykloms  
JAV LB Švietimo taryba, 2011    V. Daunys, psl. 2 
 

Pirmas eilėraštis iš knygos „Metų laikai“ (1985): 

Rudens vėjas mieste 
 

Supasi vėjy 
Rudenų suvarpytas šimtmetis, 
Supasi tavo eilėraščių 
Taisyklės ir išimtys. 
 

Sukasi gatvių punktyrai, 
Perėjų juostos, 
Eisena ir pasiklydęs 
Šventinis mostas. 
 

Irkis, dar vienas gyvenimas, 
Dar įkvėpimas, – 
Ir tilsta į vakaro krantą 
Lapų siautimas. – 
 

Suplaka medžių šešėliuos 
Atklydus žuvis, 
Po durimis, po langais – 
Tylus kosulys. 
 

Štai ir sujuda, sušlama 
Ir kaip mėnuo šalvendamas liejas 
Ruduo per miesto dykumas, 
Per alėjas. 
 

O tenai, paklausyki, kaip tyliai 
Šis vakaras pakeri 
Tavo suklususio amžiaus 
Kelius ir pakeles. 

Autumn Winds in the City 
 

Our century sways in the wind,  
Gnawed out by many autumns. 
The rules and exceptions 
Of your poetry sway. 
 

The dashed lines and zebra crossings 
On roads, 
The parade and the mislaid 
Holiday gesture whirl. 
 

Go on rowing, yet another life, 
Another inspiration, - 
And the raging of the leaves 
Subsides into the shores of evening. 
 

A fish wandering into shadows 
Of  trees thrashes about, 
A soft cough 
Under doors and windows. 
 

Here it comes, rustling, 
Frosting like the moon, 
Autumn, flowing through the city desert, 
Through its streets. 
 

Listen, how softly  
This evening enchants 
The roads and byroads 
Of your century, hearkening. 
 

(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

Antras eilėraštis iš knygos „Metų laikai“ (1985): 

Finale 
Šviesa vėjuotam spalio labirinte, 
Senamiestis – poezijos viltis, 
 

Kiek daug šešėlių skersgatviuose krinta, 
Lyg netektis, lyg užmiršta kiltis. 
 

Rudens keliai šį miestą pasirinko, 
Iliuziją klevų judesyje, 
Keleivio žodžiai šiam pasauliui tinka, 
Visiems, kurie nubunda šviesoje. 
 

Kiek linijų, sujungiančių šį miestą 
Atodūsiui, žydėjimui klevų, 
Jau mestas burtas paskutinei fiestai 
Ant krintančių į užmarštį gėlių. 
  

Man skirtas amžius, skirtas metų laikas, 

A light in the windy October labyrinth, 
Old town - the hope of poetry. 
 

A plethora of shadows falls on intersections, 
Like loss, like forgotten clans. 
 

Autumn roads chose this city, 
This illusion in the movement of maples, 
Words of wanderers suit this world, 
Indeed, all who wake at break of light. 
 

A plethora of lines, connecting this city 
For the sigh, the blossoming of maples, 
The city, enchanted for the final fiesta 
On blossoms, falling into oblivion. 
 
It's meant for me, this century, this season of 
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Aušros ženklai dienos paraštėje, 
Poezija, rudens užburtas laivas, 
Boluojantis kalbos sietuvoje. 
 

the year, 
These marks of dawn in the signature of day, 
Poetry, a ship enchanted by autumn, 
Showing white in the deep pool of language. 

(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 

Eilėraštis iš knygos „Kelio ženklai“ (1999): 

Rytais tu atplauki ir suoši prie lango... 
Pasauli, aš sakau, tai tavo rytas, 
Iš kur aš vėl su tavimi keliausiu 
Ir į kurį negrįšiu niekada. 
 

Pasauli, aš sakau, štai mano žingsniai 
Paskui mane iš balto ryto eina... 
Sustojęs Laikas tako juostoj tyli, – 
Ką tu, Pasauli, Laikui palikai?.. 
 

Užsikeli mane į aukštą dangų... 
Pasauli, aš sakau, ugnies zenite, 
Kokioj erdvėj tavų ribų ieškoti, 
Jeigu alsuojam vienas kitame – – – 
 

Pasauli, aš sakau, štai mano žvilgsnis, 
Su tavimi savęs ieškot išėjęs... 
Į kokį vakarą, į kokį gilų rytą 
Iškilsime, iškilsime, iškilsime – – – 
 

Mornings you sail up and whisper at my window… 
World, I say, this is your morning, 
From which we will embark together 
And to which I will never return. 
 

World, I say, these are my steps 
Following me from the white morning… 
Time, silent, stopped in the ribbon of road, – 
What did you give to Time, World?.. 
 

You lift me into the high heavens… 
World, I tell you, fiery zenith, 
In which space should I search for your borders, 
If we breathe one in the other – – – 
 

World, I say, this is my glance, 
Gone with you to search for itself… 
Into what evening, into what deep morning 
Will we arise, arise, arise – – – 
 

(Translated by Mirga Girniuvienė) 
 
Ištrauka iš V. Daunio esė knygos „Šeštoji diena“ (1994): 

Esama klausimų, kurie nėra nei prasmingi, nei beprasmiai.  Jie paprasčiausiai – yra.  
Vienas tokių klausimų, ko gero, štai toks: ar yra kokia nors prasmė viso to, ką vadiname 
gyvenimu?  
Kokia prasmė – gyventi?  Kiek valandų turi diena ir naktis, tiek kartų kasdien pasijunti 
esąs pačioje šitokio klausimo šerdyje ar kiaurymėje. Klausimo šerdyje jautiesi esąs 
tuomet, kai atrodo, yra jėgų pasakyti, jog prasmė egzistuoja. O kiaurymėje – kai nėra 
jokio pasakymo, jokio atsako, jokio vardo nei žodžio, vien – aiškumas, kad viskas 
beprasmiška.  
Bet juk tuomet, kai pasakai, kad gyvenimas neturi prasmės, ošteli vėjas, ir pagalvoji: 
taip, viskas beprasmiška, bet jeigu beprasmybė – štai – egzistuoja tavo akivaizdoje, tai 
kokia turi būti kokia nors to beprasmiškumo prasmė? Jeigu klausiame, vadinasi, 
viliamės, kad prasmė egzistuoja? 
 
Klausimai: 
1. Perskaitykite abu eilėraščius „Rudens vėjas mieste“ ir „Finale“ iš poeto knygos „Metų 
laikai“. Kokia nuotaika apima perskaičius? Kuo eilėraščiai panašūs ir kuo jie skiriasi? 
2. Kokius epitetus poetas vartoja sukurti nuotaikai abiejuose eilėraščiuose?  Pacituokite. 
3. Paanalizuokite eilėraštį iš poeto knygos „Kelio ženklai“. Apie ką poetas svarsto 
eilėraštyje?  Atsakymus paremkite citatomis. 

Sticky Note
prasmingas: turintis prasmę:, turiningas; meaningful

Sticky Note
beprasmis: neturintis prasmės; meaningless, senseless

Sticky Note
šerdis: pagrindas, centras; core, heart

Sticky Note
kiaurymė: tuštuma, bedugnė, praraja; abyss, precipice

Sticky Note
atsakas (atsakymas): raštu ar žodžiu pateikiama informacija; answer, response

Sticky Note
oštelėti (ošti): ūžti, šniokšti; to rustle, murmur

Sticky Note
akivaizda: buvimas prieš akis, akyse; presence

Sticky Note
viltis (viliasi, vylėsi): turėti vilties, tikėtis ko, laukti; cherish a hope
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4. Perskaitykite rašytojo esė iš knygos „Šeštoji diena“. Kokius klausimus rašytojas čia 
iškelia? Atsakymą pagrįskite citatomis.  
 
Žodynėlis: 
eseistas: rašytojas, rašantis esė; a writer who writes essays 
kritikas: meno kritikos speicalistas; critic, reviewer 
leidėjas: spaudinių leidimo (sudarymo ir skelbimo) specialistas; publisher 
redakcija: rankraščio rengimas spaudai, redagavimas; įstaiga, kur redaguojama, grupė 
žmonių, redagajuočių leidinį, laidas; editing; editorial staff, editorial office 
steigėjas: pradininkas, organizatorius; founder, establisher 
atgaivinimas: atnaujinimas; enlivening, reviving 
redaktorius: leidinio spaudai rengėjas, redaguotojas; editor 
atgimstantis: sugrįžtantis į gyvenimą; returning to life 
reiškinys: kas reiškiasi (rodosi); phenomenon, occurrence 
esė: įvairios tematikos straipsnis, kurio stiliui būdingas mokslinio, publicistinio ir meninio 
stiliaus elementų jungimas; essay  
recenzija: kritinis literatūros, meno, mokslo veikalo arba leidinio įvertinimas ar 
straipsnis; review, critique 
apmąstymas: apgalvojimas, apsvarstymas; reflection, meditation 
etinis: ►etika ― mokslas tiriantis dorovę; žmonių elgesio normos; ethical, ethics 
siekis: siekiamas dalykas; aspiration, aim, object 
pareiga: obligation, engagement 
atspindys: tai, kas atsispindi; reflection 
dvasia: tikroji prasmė, esmė; spirit 
trauka: traukiamoji jėga; attraction 
gyvastis: gyvybė; life 
periodika: periodinė spauda; periodicals 
prasmingas: turintis prasmę:, turiningas; meaningful 
beprasmis: neturintis prasmės; meaningless, senseless 
šerdis: pagrindas, centras; core, heart 
kiaurymė: tuštuma, budugnė, praraja; abyss, precipice 
atsakas (atsakymas): raštu ar žodžiu pateikiama informacija; answer, response 
oštelėti (ošti): ūžti, šniokšti; to rustle, murmur 
akivaizda: buvimas prieš akis, akyse; presence 
viltis (viliasi, vylėsi): turėti vilties, tikėtis ko, laukti; cherish a hope 
 

Nuorodos: 
Tekstų šaltiniai: 
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/daunys/index.htm 
http://www.rasyk.lt/rasytojai/vaidotas-daunys.html 
 

Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaidotas_Daunys 
http://test.svs.lt/?Nemunas;Number%2850%29 
http://www.versus.lt/lt/Autoriai/Vaidotas-Daunys 
Vaidotas Daunys. Vardas ir žodis. Vilnius,1993. 
 

Parengė Irena K. Šebedienė 


