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Emigracijoje gyvenusio rašytojo Vytauto Tamulaičio apsakymas "Petriuko vėliava", už kurį Jungtinių Tautų 
Organizacija (JTO) 1970 metais jį pripažino vienu geriausių pasaulio vaikų rašytojų, pirmą kartą išleidžiamas 
Lietuvoje.

 
V.Tamulaitis su vaikais Toronte.

Šiemet V.Tamulaičiui būtų sukakę 100 metų. Šešios jo knygelės vaikams jau buvo pasirodžiusios tarpukario Lietuvoje. 
Karo metais pasitraukęs į Vakarus jis rašė toliau. Išeivijoje buvo žinomas kaip vaikų ir jaunimo literatūros rašytojas. 
Lietuvoje - nelabai. V.Tamulaičio atminimu ėmė rūpintis kraštietis, kultūros istorikas, kritikas, kraštotyrininkas, politinis 
kalinys Albinas Vaičiūnas. Jo iniciatyva "Versmės" leidykla šiemet išleidžia "Petriuko vėliavą".

Žinomas nuo vaikystės

"Rašytoją iš jo kūrybos žinojau nuo vaikystės, - LŽ sakė A.Vaičiūnas. - Kai sovietmečiu dirbau knygynų direkcijoje, ne 
kartą klausiau leidyklų vadovų, kodėl neleidžia jo kūrinių. Man paaiškino, kad buvo toks komunistų partijos centro 
komiteto nurodymas per metus išleisti tik vieną emigranto knygą. Iki V.Tamulaičio eilė nepriėjo." Jo knygelė vaikams 
"Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai" skaitytojus pasiekė tik 1992 metais. Knygelė tapo populiari, pasirodė ir antras 
leidimas. Beje, tai apskritai buvo pirmoji V.Tamulaičio knyga, išleista dar 1935 metais ir tuometinio Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus apdovanota 1000 litų premija.

Gyvendamas Amerikoje rašytojas savo kūrybą publikavo lietuvių periodikoje "Mūsų kelias", "Tėviškės garsas", 
"Naujienos", "Tėviškės žiburiai", "Darbininkas", "Karys", "Lietuvių dienos". Iš viso jo kūrybą spausdino 15 leidinių, du jų 
rašytojas pats redagavo. V.Tamulaitis palaidotas Kanados Toronto lietuvių kapinėse 1993 metais.

Puslapis 1 iš 2"Petriuko vėliava" grįžta į Lietuvą » lzinios.lt

2013.04.03http://www.lzinios.lt/lzinios/print/97198



Tarp 30 geriausiųjų

Žymiaisiais savo krašto žmonėmis dar Atgimimo pradžioje pradėjęs domėtis A.Vaičiūnas sudarė išeivijos poeto Prano 
Lemberto knygą, susirašinėjo su Kanadoje gyvenančia V.Tamulaičio žmona Marija ir dukra Vida Dailydiene. "Žmonai 
dabar 96 metai. Gavome abiejų jų sutikimą "Petriuko vėliavą" leisti nesumokant honoraro. Knyga jau netrukus turėtų 
pasirodyti", - sakė A.Vaičiūnas.

Kai 1970 metus JTO paskelbė Vaikų metais, buvo renkamas geriausias vaikų rašytojas. Sovietinės Lietuvos rašytojų 
sąjunga į konkursą nereagavo. Tada organizatoriai kreipėsi į JAV, Čikagoje, veikiančią Lietuvių rašytojų draugiją. 
Bernardas Brazdžionis, Jonas Aistis ir kiti iš būrio rašytojų išrinko V.Tamulaitį. Jis specialiai šiam konkursui lietuviškai 
parašė "Petriuko vėliavą", o į anglų kalbą išvertė sūnus Vytautas.

Apsakymas buvo įtrauktas į milijoniniu tiražu penkiuose žemynuose išleistą 30 pasaulio tautų literatūros vaikams 
antologiją "Children everywhere" ("Vaikai visur"). "Nė vienas kitas lietuvių rašytojas tokio pripažinimo nėra pelnęs", - 
teigė A.Vaičiūnas.

Žinia apie Lietuvą

Apsakymas pasakoja apie tai, kaip kupriukas našlaitis Petriukas Vasario 16-ąją įsiropščia į pilies bokštą ir iškelia 
motinos ilgai slėptą Lietuvos trispalvę. Po visą pasaulį keliaujanti geriausių pasaulio rašytojų vaikams knygų paroda 
pasakojo ir apie Lietuvos okupaciją. Kadangi V.Tamulaitis buvo gimęs bei augęs nepriklausomoje Lietuvoje, šalia jo 
knygos parodose plevėsuodavo pasaulyje jau neegzistuojančios šalies Trispalvė. Rašytojo biografija parodos 
lankytojams priminė, koks likimas tuo metu buvo ištikęs Lietuvą.

 

1970 metais JTO įvertinta knyga tuoj pasirodys ir Lietuvos knygynuose.

© Visos teisės priklauso UAB "Lietuvos žinios"
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