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HENRIKAS  RADAUSKAS (1910-1970) 

Biografija. Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos 
poetas, vertėjas, literatūros kritikas. 

Henrikas Radauskas gimė 1910 m. Krokuvoje, 
Lenkijoje. Dalį vaikystės H. Radauskas praleido 
Rusijoje, Sibire, kol jo šeima 1921 m. grįžo į Lietuvą. 
Baigė Panevėžio gimnaziją, mokytojų seminariją, 
vienerius metus mokytojavo. Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo lietuvių, vokiečių, rusų kalbas ir 
literatūrą. Dirbo Lietuvos valstybiniame radiofone, 
vėliau redaktoriumi valstybinėje leidykloje. Vertė 
pasaulinę literatūrą, ypač vokiečių ir prancūzų autorių 
(pvz., Heinrich Heine, Prosper Merimée) kūrybą į 
lietuvių kalbą. Antrojo pasaulinio karo metu 
Radauskas pasitraukė į  Vokietiją, 1949 m. – į 
Jungtines Amerikos valstijas (JAV) ir apsigyveno 

Čikagoje. Atvykus į JAV teko dirbti sunkų fizinį darbą. 1959 m. jis persikėlė gyventi į 
Vašingtoną, ten dirbo Kongreso bibliotekoje. Laisvalaikiu Radauskas  bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje, kūrė poeziją. 

1956 m. Radauskas buvo apdovanotas Lietuvių rašytojų draugijos premija už 
eilėraščių rinkinį Žiemos daina (1955). Kiti jo poezijos rinkiniai: Fontanas (1935), Strėlė 
danguje (1950), Žaibai ir vėjai (1965). Vėliau išleista pomirtinė jo poezijos knyga 
Eilėraščiai (1965-1970). 

Kūryba. Radauskas pasižymėjo kaip „grynosios“ poezijos autorius, atsiribojęs nuo 
tautinių, religinių, filosofinių temų, asmeninės lyrikos (tuo jis nutolsta nuo prieškario 
neoromantikų lyrikos, kuriai priskiriama bendraamžių Jono Aisčio ir Bernardo 
Brazdžionio poezija). Poetas vertino meną, grožį, kultūrą; jis tikėjo pasakos, mito ir 
sapno poveikiu gyvenimui. Radausko credo randame eilėraščio „Pasaka“ paskutinėse 
eilutėse: Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala, / Pasauliu netikiu, o Pasaka 
tikiu. 

Radausko poezijoje skleidžiasi gaivalinga gamta, veikia pasaulinės literatūros 
personažai (Tristanas ir Izolda) ir mitologinės būtybės (undinės, Afroditė, Narcizas ir 
kt.); atgyja kompozitoriai (Scarlatti, Bach), dailininkai (Degas, Cézanne, Bonnard) ir jų 
kūryba. Su visu tuo supinama poetą supanti miesto kasdienybė, paprasti žmonės, 
niūrios gyvenimo akimirkos, naktis ir mirtis. Taip vaizduotės pasaulyje atsispindi gamtos 
dėsniai ir gyvenimo tikrovė. 

Henrikas Radauskas – poetinio žodžio meistras. Jis gausiai puošia savo 
eilėraščius  meninės raiškos priemonėmis:  įvaizdžiais, metaforomis, garsais (ritmu, 
rimu, keru, asonansu, aliteracija). Taip papuošti eilėraščiai išsiskiria vaizdingumu, 
spalvų ir garsų. Štai keletas tokių meninės raiškos pavyzdžių: 

• metafora (personifikacija ir  sinekdocha):
Lietus plonom stiklinėm kojom / Po visą sodą bėginėja

(„Lietus“) 
• įvaizdžiai ir metrinis ritmas:

Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais,
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Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Apsitvėrė žiema – neįžiūrimais aukščiais, 
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais… 

(„Žiemos daina“) 
• keras:

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga. / Žiūrėki, baltas sodas minga.
(„Žiemos pasaka“) 

• įvaizdžiais ir ritmu sukurtas judesys:
Ugningom gairėm nužymėtais metais,
Skersai gegužį vedančiu keliu
Taškais, spiralėm, linijom ir ratais
Nubėga medžiai ir pulkai arklių.

(„Kaip pamoką kasmet gamta kartoja“) 

Pasak Alfonso Nykos-Niliūno, „Radausko poezija skelbia ne formos persvarą, bet 
žodžio transformuojamą galią sukurti naują realybę, paremtą struktūrinės turinio ir 
formos vienybės principu“ („Žodis pomirtinei Henriko Radausko knygai“, 1978). Jo 
poezijoje matomos įvairios tradicinės eilėdaros formos ir žanrai (pvz., kupletai, tercetai, 
sonetai, dainos, sestinos, odės), eilėraščiai proza (pasakojimu, naracija), ir 
retkarčiais verlibras. 

Kūriniai: 
Kolibris 

Pienės pūkas,  
Mikroskopinis vaiduoklėlis, 
Įskrido 
ļ laumės juostą 
Išlėkė  
Marga miglelė,  
Saulės spektro gramas,  
Nepaukštis 
Nebitė, 
Vėjelis  
Mintantis 
Gėlių kvapais. 

Hummingbird 

Dandelion down, 
A microscopic spectre, 
Flew into 
A rainbow. 
Out came 
A variegated little mist, 
A speck of the sun’s spectrum, 
Not a bird,  
Not a bee,  
A miniature wind  
Nourishing itself  
On the fragrance of flowers.  

(Translated by Živilė Gimbutas) 

Čiurlionis 

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj, 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis,  
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.  

Čiurlionis 

As it were a hill sunken at the bottom of a lake, 
Where green mourns in exhausted black and 
blue, 
Silence fell on the verdant (paintings of) 
Čiurlionis, 
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Čia amžiai baigėsi, čionai sustojo laikas, 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai. 
ļ pienę miegančią vos gimęs žydras vaikas 
Rankas užsnūdusias per žalsvą miglą tiesia. 

Žvaigždynų soduose, kur sidabrinės lingės 
Beveik nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguojas žvaigždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta. 

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm kartoja Okeanas 
Galingą ilgesį dainuojančios undinės. 

And submerged water vines glitter of 
phosphor. 

Here ages ended and time stood still, 
Royal ruins blossomed in a fairy tale, 
Toward a sleeping dandelion an azure infant 
Extends its languorous arms through greenish 
mist. 

In astral orchards, where silver springs 
Hardly undulate, where buds do not burst, 
Languid stars swing on drooping branches 
And ripen in the colorless light of the moon. 

The quiet sheen of blossoming nirvana 
Melts in the robes of a crystal medusa, 
And Oceanus repeats, with his roaring depths, 
The powerful longing of a singing mermaid. 

(Translated by Živilė Gimbutas) 

Vienaragis 

Iš flamandiško kilimo, blunkančio oro šilkinio 
Ar iš pasakos, kur sakalai ir alchemikai miega, 
Jis iššoka, akim kaip žibuoklėm nušviesdamas 
pievą, 
Ir nubėga per skambantį mišką – gražus 
vienaragis. 

Sakalai, nusigandę, pro virpantį medį pakyla, 
Ir alchemikai braižo ant stiklo ugningą figūrą, 
O heraldiški liūtai nuo skydo nušoka į žemę, 
Ir jų aukso karūnos po pasakos orą pabyra. 

Vienaragis įeina į juodą, užnuodytą upę, 
Ir vanduo, tartum stiklas, giedrėja ir 
plaukdamas gieda, 
O ištroškę žirgai ir lakštingalos vandenį geria, 
Ir su naščiais nuo kalno atbėga prie upės 
merginos. 

Vienaragis, sužvengęs, nuo kailio vaivorykštę 
krato, 
Ir merginos rieškučiom žaibuojančius 
deimantus beria, 
O jis grįžta per mišką į niekad nebuvusį laiką, 
Kur kiti vienaragiai po liūdinčiu ąžuolu ganos. 

A Unicorn 

From a Flemish tapestry’s faded silken air, 
Or a fairy tale, where falcons and alchemists 
sleep, 
He leaps forth, illuminating grass with eyes like 
violets, 
And runs through the sonorous forest – a 
beautiful unicorn. 

Frightened falcons rise through a trembling 
tree 
And alchemists draw a fiery figure on glass, 
Heraldic lions leap to earth from a shield, 
Their gilded crowns scattering in the fabulous 
air. 

The unicorn steps into a black, poisonous river 
And the water clears like glass, singing as it 
flows; 
White steeds and nightingales quench their 
thirst 
And maidens run downhill to the river with 
yokes. 

The unicorn neighs and shakes a rainbow off 
his fur 
While the maidens strew sparkling diamonds 
in handfuls; 
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Then he returns through the forest to a time 
that never was, 
Where other unicorns graze beneath a 
grieving oak. 

(Translated by Živilė Gimbutas) 

Pastaba: „Čiurlionis“ ir „Vienaragis“ yra eilėraščiai parašyti žvelgiant ir apmąstant M. K. 
Čiurlionio paveikslus. Tokie eilėraščiai, įkvėpti kitų meno objektų, vadinami ekphrasis 
žanru. 

Klausimai: 

1. Eilėraštis „Kolibris“: a) kiek metaforų kolibriui apibūdinti randate šiame eilėraštyje?
Pabraukite arba surašykite jas; b) raskite įvaizdį, kuris pats savaime kuria trumpą
pasakojimą; c) raskite dar vieną mįslės bruožą šiame eilėraštyje.

2. Eilėraštis „Čiurlionis“: a) apie kuriuos Čiurlionio paveikslus čia rašoma? (Palyginkite
eilėraščio įvaizdžius su Čiurlionio paveikslais); b) ką pasako Radauskas apie šiuos
paveikslus? Kokį asmeninį įspūdį jis perduoda  šiame eilėraštyje? Pastebėkite pasakos
belaikės erdvės ir miegančios karalystės sujungimą su tikrove bei dabartimi;
paanalizuokite būdvardžius ir dalyvius, naudojamus kaip būdvardžiai.

3. Eilėraštis „Vienaragis“: a) kuo, kaip meno kūrinys, skiriasi gobelenas (kilimas), apie kurį
rašo poetas, nuo šio eilėraščio? b) kurį amžių (laikotarpį) nurodo antrojo posmo
„alchemikai“ ir „heraldiški liūtai“? c) ką pasako šis eilėraštis apie vienaragį kaip
mitologinę būtybę? Paskaitykite apie vienaragį folkloro enciklopedijoje ar kitur ir
palyginkite žinias.

Žodynėlis: 
credo (lot. „aš tikiu“):  kūrybinės nuostatos, estetinė programa; aesthetic agenda 
meninės raiškos priemonės: meninio teksto kalbos raiškos, stiliaus ir poetikos 
elementai, padedantys išreikšti kūrinio idėją; literary techniques 
įvaizdis: įsivaizduojamas arba tikroviškas vaizdu ar žodžiu įkūnytas objektas; image 
metafora: netiesioginis daikto apibūdinimas, tiksliau vieno daikto vardo ar bruožo 
perkėlimas kitam daiktui; metaphor, figure of speech  
keras: dainos rūšis, kuriai būdinga melodijos monotonija, refrenai ir kiti žodžių bei garsų 
pakartojimai, pvz., lopšinė; charm (from L. carmen, “song”) 
asonansas: vienodų ar panašių balsių kartojimasis poezijoje; assonance 
aliteracija: priebalsių pakartojimu sukurtas garso efektas; alliteration 
verlibras (pr. vers libre): laisvas eiliavimas; free verse, vers libre 
kolibris: labai mažas, ryškių spalvų Amerikos atogrąžų paukštis, mintantis nektaru; 
hummingbird 
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