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Garsioji Babickų šeima
Aldona Ruseckaitė

Lietuvoje Babickų šeima yra gerai žinoma, tyrinėjama ir prisimenama. Kokia 
buvo ši šeima? Kuo ji ypatinga ir įdomi? Ką žymaus ir svarbaus palikusi Lietuvai? 

Tėvai Agota ir Jurgis Babickai
Aukštaitijoje, Kupiškio krašte, Laukminiškių kaime, našlys Jurgis Babickas 

vedė jauną merginą iš tų pačių apylinkių Pajuodupės kaimo Agotą Graičiūnaitę, 
su kuria sugyveno keturias atžalas: Uršulę Unę, Vytautą, Kazį ir Petrą. Bet šeimos 
gyvenimas klostėsi ne itin sėkmingai. Jurgis Babickas, tik septyniolikos sulaukęs 
jaunuolis, vedė našlę ir atėjo į Laukminiškius kaip užkurys, o žmonai mirus, liko 
našlys su keturiais jų sugyventais vaikais. Po kurio laiko vedė antrą kartą ir į 
namus parsivedė jauną žmoną Agotą Graičiūnaitę iš netolimo Pajuodupės kaimo. 
„Mano mama buvo šviesi asmenybė, iš meilės mano Tėčiui atitekėjusi į tamsų kaimą, 
ant keturių svetimų vaikų. Ji mokėjo skaityti, rašyti, eiles „sudėti“ ir rusiškai, lenkiškai 
kalbėti“1, – taip autobiografijoje rašė duktė Unė. Pirmosios santuokos ūgtelėję 
Jurgio Babicko sūnūs ir dukros išvarė tėvą užkurį iš namų su antrąja žmona ir 
keturiais jų vaikais, teleidę pasiimti tik arklą, neatidavę į ūkį jo įneštos dalies. 
Šeimą ištiko sudėtinga situacija, jie blaškėsi be namų, sunkiai dirbo, iš vaikų 
daugiausia vargo teko vyriausiajai Unei, labiausiai visų globojamas buvo jaunylis 
Petras, kuriam tebuvo šešeri metai, kai 1909 m. mirė tėvas, palikdamas šeimyną 
sunkiai našlystės ir našlaitystės daliai. Didžiausia gyvenimo užuovėja ir mokytoja 
buvo motina Agota, kurią visi keturi labai mylėjo, vertino jos pasiaukojimą bei 
sugebėjimus. Motina darė didžiulę įtaką formuojantis vaikų moralinėms nuostatoms 
bei renkantis gyvenimo kelią. 

„Ji buvo Genijus. Ji buvo poetė, filosofė, daktaras, auklėtoja, tobulai pažindama dvasios 
ir kūno reikalavimus, kalbininkė. Ji buvo tikras apaštalas grožio, gerumo, gailestingumo, 
meilės!“2 Agota Babickienė mirė 1928 m., jai mirus, duktė Unė prisipažino: „Mes 
kenčiam, baisiai kenčiam, mes mylėjom Mamą neapsakomai visomis savo būtybėmis.“3

Visus keturis Agotos ir Jurgio Babickų vaikus likimas vėtė ir mėtė, jie pa-
tyrė ir tremtinio, ir kalinio, ir emigranto dalią. Per jų likimus atsiveria visas XX 
amžiaus dramatizmas, netgi tragizmas. Motina Babickienė savo vienturtę dukrą 
ir tris sūnus išleido į aukštuosius mokslus, tačiau istorinės pervartos – Pirmasis 
pasaulinis karas, Nepriklausomybės kovos, 1940 m. sovietų invazija, Antrasis pa-
saulinis karas, 1944 m. sovietų sugrįžimas, traukimasis į Vakarus, pokario tremtys 
formavo žmonių likimus ir netikėtai 
keitė jų gyvenimo įvykius. Unė ir Vy-
tautas buvo ištremti į Sibirą, Petras 
ir Kazys pasitraukė į Vakarus – taip 
išsiskaidė šeima, kuri jau niekada ne-
susiėjo į krūvą. 

1 Babickaitė-Graičiūnienė U. Autobiografija. 1961, 
Babickaitė U. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai, sud. 
L. Broga, Vilnius, 2001, p. 13 (toliau cituojant iš 
šios knygos – ADL).

2 Iš U. Babickaitės laiško A. Jakštui-Dambrauskui, 
1934, Didžioji savaitė, Paryžius, ADL, p. 187. 

3 Ten pat, p. 187.
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Agota Graičiūnaitė-Babickienė su vaikais Uršule, Kazimieru,  
Petru ir Vytautu Kupiškyje. 1910 m. Kopija iš KEM

Kupiškio mokykloje. Pirmoje eilėje trečia iš kairės –  
Unė Babickaitė. 1907 m. LTMKM
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Uršulė Unė Babickaitė-Graičiūnienė  
(Une Baye, 1897–1961)
Galbūt daugiausia vargo patyrė ir įvairių rūpesčių turėjo vyriausioji at-

žala Unė Babickaitė-Graičiūnienė, kuri mamai ir jaunesniems broliams padėjo 
materialiai, rūpinosi jų mokslu, ypač rėmė brolį Petrą, siekė, kad jis gautų gerą 
išsilavinimą. Tačiau Unė patyrė ir didelę šlovę, nugyveno labai spalvingą, įdomų 
gyvenimą. Gimė 1897 m. gegužės 1 d. Laukminiškiuose. Buvo tikra gražuolė, ją 
anksti pradėjo kviesti vaidinti į Kupiškio klojimo teatrą. Baigusi Kupiškio pradžios 
mokyklą, išvažiavo studijuoti į Panevėžio Marijos gimnaziją, čia irgi kūrė vaidme-
nis, žiūrovai ją, keturiolikmetę, vertino kaip scenos pažibą, žavėjosi gebėjimais, 
energija, gyvybingumu. 

Baigė gimnaziją ir, 1914 m. kilus Pirmajam pasauliniam karui, po visuotinės 
mobilizacijos išvyko į Peterburgą, šiame mieste galutinai pasirinko teatro meno 
kelią. Artistiškumas buvo merginos prigimtyje. 

„Unė buvo aktorė nuo pat jaunystės, net vaikystės. Kalbėjo balsu, mimika, judesiu. Ją 
pažinojusieji atsimena jos ypatingą dvasinį švytėjimą, stiprią magnetizmo galią, teikusią 
įtaigos žodžiams ir gestams. <...> Ją traukė daugybė gyvenimo ir grožio apraiškų. Daug 
skaitė. Išskaitytas mintis gėrė gaivališkai, užsirašinėjo. <...> Mokėjo atmintinai ištisas 
ištraukas iš anglų, rusų, prancūzų poetų.“4 

Peterburgo laikotarpis buvo labai svarbus Unės meninei brandai. Nuvykusi į 
Rusijos sostinę, mergina mokytojavo Putilovo fabriko pradžios mokykloje ir dar 
dirbo medicinos seserimi. Tačiau pati autobiografijoje pasakoja: 

„1915 m. Balio Sruogos verčiama prieš 
savo norą išlaikiau egzaminus į Imperato-
riškosios konservatorijos dainavimo klasę. 
Taip pat Balio Sruogos – kuris tikėjo 
suradęs manyje talentą – verčiama dar 
priedo įstojau į garsius Petrograde Pollako 
dramos kursus. <...> Visą laiką vaidinau 
visokiuose spektakliuose rusų ir lietuvių 
kalba. <...> Sruoga išprašė man iš visokių 
organizacijų trejetą stipendijų. Padėjo man 
globoti mano tris mažus besimokančius 
broliukus [Unė buvo su savimi į Peter-
burgą išsivežusi ir visus tris brolius, 
leido juos mokytis. – A. R.] ir perkrikštijo 
mane iš Uršulės į Unę. 1918 m. grįžusi 
Kaunan buvau pakviesta vadovauti Dainos 
bei scenos draugijos vaidybos grupei.“5

Dirbti režisierės darbą Kaune Ba - 
bickaitei sekėsi, ji pastatė keletą spek-

4 Broga L. 1925–2005. Atminimo knyga, sud. R. Bro-
gienė, Vilnius, 2008, p. 113.

5 Babickaitė-Graičiūnienė U. Autobiografija, 1961, 
ADL, p. 15.

Unė Babickaitė su Italijos ambasados karo atašė 
Gabrieliumi Padovaniu Kaune. Prieš 1919 m. 
LTMKM
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taklių, kai kurie jų su anšlagais buvo 
vaidinami Miesto teatre, sulaukė gerų 
recenzijų, tačiau profesionalūs reži-
sieriai Unės nenorėjo pripažinti, tuo 
metu moteris režisierė buvo dar visai 
nepriimtinas reiškinys. Tokiu dukters 
pasirinkimu nesidžiaugė ir motina Ago-
ta Babickienė, artistės, režisierės pro-
fesija jai nedarė gero įspūdžio, nekėlė 
pasitikėjimo, ji norėjo, kad Unė būtų 
mokytoja – tai esanti labai garbinga 
profesija. Motina netgi pyko ant duk-
ters draugo poeto Balio Sruogos, kuris 
Peterburge padarė Unei didžiulę įtaką 
renkantis profesiją.

Tačiau Kaune U. Babickaitė ilgai 
neužsibuvo. Autobiografijoje ji rašo: 

„1919 m. su pirmąja Lietuvos misija išvykau 
Amerikon. Ten vaidinau visokiuose mies-
tuose, kur gyveno lietuviai, bet daugiausia 
Čikagoje, kur tada gyveno Julija Žemaitė, 
mane globojo ir buvo mano miela draugė.“6 

Amerikoje Unė padarė aktorės karjerą. Jos įtaigią vaidybą pastebėjo ir ameri-
kiečių kino menininkai. 1922 m. ji buvo pakviesta vaidinti filme „Tyli drama“. 

Pasirinkusi Une Baye sceninį vardą vaidino dar keliuose kino bendrovių 
„Paramount“, „Thurberville“ ir „Apollo“ begarsiuose kino filmuose. 

Filme „Lapių medžioklė“ gavo pagrindinį vaidmenį, bet gana greitai buvo 
priversta pasitraukti iš filmavimo, nes filmo finansuotojai liko nepatenkinti, kai 
sužinojo, kad JAV prezidento mylimąją vaidina ne amerikietė, bet emigrantė. Unė 
buvo pakeista kita aktore. 

Čikagoje U. Babickaitė įsitraukė į lietuvių išeivių veiklą. Subūrė lietuvių 
dramos kursus, pati statė pjeses ir vaidino jose. 

1924 m. Amerikoje Babickaitė ištekėjo už pusbrolio, labai gabaus inžinieriaus 
Vytauto Andriaus Graičiūno. 

Nors Unės kūrybinė karjera JAV klostėsi gana sėkmingai, vis dėlto su vyru 
norėjo grįžti į Nepriklausomą Lietuvą ir dirbti jos labui. Yra išlikęs jaudinantis 
Unės Babickaitės pasakojimas, kaip ji apsipylė ašaromis, kai susiruošė priimti 
Amerikos pilietybę, per kurios priesaiką reikėtų atsižadėti Lietuvos – moteris šito 
niekada nebūtų galėjusi padaryti... 1926 m. Unė ir Vytautas Graičiūnai grįžo į 
Tėvynę, tačiau nusivylę to meto Lietuvos realijomis 1928 m. nusprendė išvažiuoti 
į Vakarų Europą, kurioje buvo geresnės 
sąlygos įgyvendinti idėjas ir sumany-
mus, pritaikyti gabumus. Unė, būda-

Unė Babickaitė Čikagoje. 1920 m. LTMKM

6 Ten pat, p. 16.
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ma finansiškai nepriklausoma (remiama savo gana turtingo vyro), Londone įkūrė 
Naująjį rusų teatrą, kuriame pati ir vaidino, o 1929 m. Paryžiuje subūrė anglų ir 
amerikiečių trupę. Jų spektaklis „Žvakių šviesoje“ buvo išgirtas paryžiečių spau-
dos, o artistė Unė pavadinta žaviausia iš daugelio tarptautinio masto žvaigždžių, 
kurios kasmet pasirodo Paryžiuje. Unės teatrinėje veikloje didžiausių permainų 
įvyko, kai ji susipažino su vienu žymiausių XX a. režisieriumi Teodoru Komisar-
ževskiu ir ne mažiau įžymiu Nikolajumi Jevreinovu. Pati Unė vaidino Paryžiaus 
ir Londono scenose. Babickaitė turėjo daug garsių pažįstamų tarp meno pasaulio 
žmonių, dalyvavo iškiliuose renginiuose, bendravo su žymiais Europos režisieriais, 
aktoriais, dailininkais, diplomatais. Ypač nuoširdi ir artima bičiulystė siejo Unę su 
rusų poetu Konstantinu Balmontu, poetas žavėjosi artiste, skyrė jai eilėraščių, o ši 
padovanojo brolio Petro eilių, kurių keletą Balmontas išvertė į rusų kalbą. Tačiau 
sėkmingą Unės kūrybos laikotarpį nutraukė visokių nesėkmių ir nelaimių ruožas. 

1931 m. pablogėjo Unės Babickaitės sveikata: kartą iš burnos pasipylė 
kraujas, atsinaujino sunki akių liga, patyrė avarijų, buvo padarytos kelios opera-
cijos. Aktorės nuotaika keitėsi. Sirgdama ji skaitė „Šventųjų gyvenimus“, stebėjo 
tuščiagarbišką turtingą aplinką, ėmė bodėtis turtuolių gyvenimu. Paniro į religiją. 
Aplankė Asyžiaus miestą, netgi ketino čia stoti į vienuolyną, užsidaryti nuo pa-
saulio, tačiau šias nuotaikas nuramino pranciškonų vienuolyno prioras. Atlikusi 
viso gyvenimo išpažintį, Unė įsirašė Italijoje į pasaulietinį Tretininkų ordiną, ją 
apjuosė šv. Pranciškaus virve, ji apsilankė Vatikane pas popiežių.

Scena iš spektaklio 
„Kokia garbės kaina“ 
(rež. Arthuras  
Hopkinsas). Niujorkas. 
1925 m. LTMKM
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Pasaulinė ekonomikos krizė pa-
greitino sprendimą keltis į Lietuvą. 
Graičiūnus jau slėgė skolos, Unės te-
atriniai planai žlugo. Vyras Vytautas 
Graičiūnas į Lietuvą grįžo 1935 m. 
Žmona iki metų pabaigos likvidavo 
šeimos turtą ir 1936 m. parvažiavo pas 
vyrą į Tėvynę. Ji norėjo Kaune steig-
ti teatro studiją, gal dirbti Valstybės 
teatre, bet dėl nerimstančių teatralų 
intrigų ir pairusios sveikatos turėjo pa-
sitenkinti vadovavimu Šaulių sąjungos 
teatrui (1936–1939). Babickaitė pastatė 
trejetą spektaklių ir Panevėžio teatre. 
Jos kūrybinis credo liko tas pats: „Meno 
aukštybių siekiantiems.“ Aktorės širdis 
buvo atverta pasaulio grožiui, jo troš-
ko, ieškojo ir kūrė. O abiejų Graičiū-
nų moralinio gyvenimo normos taip 
pat nesikeitė, jie norėjo daryti gera 
žmonėms ir savo kraštui. Gyvendama 
Kaune Unė skaitė lietuvių poeziją ir 
tarmiškai dainavo kupiškėnų dainas 
per Kauno radiofoną, kuriame dirbo 
brolis Petras Babickas. 

1940 m. užėjus sovietams, Lie-
tuvoje sąlygos ėmė keistis, Graičiūnai 

Unė Babickaitė (centre) su draugais.  
Apie 1936 m. LTMKM

Vytautas Andrius Graičiūnas ir Unė Babickaitė-
Graičiūnienė. Paryžius. Apie 1932 m. LTMKM
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dar turėjo galimybių trauktis į Vakarus, 
tačiau liko Tėvynėje, manydami, kad 
gali būti čia naudingi. Jie vis tebedirbo, 
V. Graičiūnas dėstė Vytauto Didžio-
jo, vėliau pervadinto į Kauno vals-
tybinį universitetą, Statybos fakultete, 
Unė 1950 m. čia vadovavo studentų 
saviveiklos būreliui, kuris laimėdavo 
konkursuose pirmąsias vietas. 

1951 m. Graičiūnai buvo sovietų 
suimti ir po tardymų Maskvoje nuteisti: 
Unė – penkeriems, Vytautas – dešimčiai 
metų. Graičiūnas tremtyje nusižudė, 
o Unė po dvidešimt dviejų mėnesių 
Komsomolsko mieste buvo amnestuo -
ta. 1953 m. ji grįžo į Lietuvą ir apsigy-
veno Kaune. 

U. Babickaitė labai skausmingai 
išgyveno vyro mirtį, 1961 m. autobio-
grafijoje ji prisipažino: 

„Kaip aštraus peilio dūris įsmigo mirtis 
mano sielon. Aš niekaip negaliu po tokios žinios atsigauti ir 
niekaip nebepajėgiu vėl įsijungti į gyvenimą. Taigi džiaugiuosi, 
kad nebūtis čia pat ir kad vieną kartą kilniems pasiaukojantiems 
daktarams, budintiems prie manęs, nebepavyks išgelbėti manęs.“7 

Tų pačių 1961 m. rugpjūčio 1 d. U. Babickaitė mirė, pagal 
oficialią versiją – nuo kraujo užkrėtimo įsidūrus pirštą...

Unė Babickaitė- 
Graičiūnienė.  
Apie 1940 m.  
KEM

Unė Babickaitė- 
Graičiūnienė.  
Apie 1959 m.  
KEM

7 Ten pat, p. 16.
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U. Babickaitė per visą gyvenimą 
kaupė teatro muziejines vertybes, kurias 
prieš mirtį nurodė perduoti Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejui. Jau 
keleri metai šio muziejaus lankytojai 
gali matyti didelę ekspoziciją, kurioje 
ir pačios Unės gyvenimo eksponatai, ir 
jos sukaupta turtinga, originali, unikali 
kolekcija: daug meno kūrinių, paveiks-
lų, rytietiškų teatro kostiumų, indų, 
suvenyrų. Muziejininkai didžiuojasi 
turėdami tokią kolekciją, ją tyrinėja, 
rengia edukacinius užsiėmimus, veda 
ekskursijas. 

Dar prieš tremtį, 1949 m., U. Ba-
bickaitė susipažino su jaunu studentu, 
vėliau – poetu ir vertėju Linu Broga 
(1925–2005), jiedu tapo artimi bičiuliai, 
bendravo dvylika metų. L. Broga daug 
gyvenimo metų skyrė U. Babickaitės pa-
likimo ir archyvo tyrinėjimams. Parengė 
ir 2001 m. išleido knygą „Atsiminimai, 
dienoraštis, laiškai“, o 2005 m. pasirodė 
kitas L. Brogos, R. Brogienės parengtas 
leidinys – „Laiškai. Amžininkų atsimi-
nimai“. Tik išėjusios šios knygos tapo 
labai populiarios, dėl nedidelio tiražo 
visi norintieji negalėjo jų įsigyti, bibliotekose prie šių dokumentinių leidinių su-
sidarė ilgos skaitytojų eilės, susidomėjimas buvo didžiulis. Iškili ir charizmatiška 
U. Babickaitės asmenybė iki šiol traukia menininkus: aktorė ir režisierė Birutė 
Mar (Marcinkevičiūtė) parengė monospektaklį „Unė“ pagal U. Babickaitės dieno-
raščius ir nacionalinės dramaturgijos festivalio konkurse „Versmė 2010“ laimėjo 
žiūrovų prizą. 

Unė Babickaitė-Graičiūnienė (Une Baye) palaidota gimtinėje – Kupiškio 
krašte, Palėvenės kapinėse, šalia motinos Agotos Babickienės. Kadangi Unės vyras 
Vytautas Andrius Graičiūnas žuvo tremtyje ir niekas nežino jo amžinojo poilsio 
vietos, žmona šiose kapinėse pastatė jam kenotafą, pasiruošdama šalia vietą ir sau.

Vytautas Babickas (1899–1963)
Antroji Jurgio ir Agotos Babickų šeimos atžala buvo sūnus Vytautas, gimęs 

1899 m. liepos 19 d. Laukminiškiuose. Jo likimas irgi buvo gana sudėtingas, pa-
našesnis į sesers Unės nei į kitų dviejų brolių. Vaikystėje lankė Virbališkių kaimo 
pradinę mokyklą, o po tėvo Jurgio mirties, šeimai persikėlus į Kupiškį, 1910 m. 
Vytautas įstojo į dviklasę Kupiškio mokyklą ir mokėsi iki 1913 m., tada įstojo į 
Panevėžio mokytojų seminarijos parengiamąją klasę. 1914 m. prasidėjus Pirmajam 

Unės Babickaitės-Graičiūnienės kapas Kupiškio 
rajono Palėvenės kapinėse. Toliau už jo –  
jos vyro Vytauto Andriaus Graičiūno, žuvusio 
sovietiniame lageryje, kenotafas, kairiau –  
motinos Agotos Babickienės kapas. 2011 m.  
Aušros Jonušytės nuotr. 
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pasauliniam karui, seminarija buvo evakuota į Mstislavlį, Mogiliovo guberniją. 
Seminariją vaikinas baigė 1918 m. ir buvo paimtas į Raudonąją armiją, kurioje 
paskirtas raitųjų žvalgų komandos raštininku. Tačiau netrukus Babickas pasiun-
čiamas į pėstininkų ir artilerijos vadų kursus Smolenske, kuriuos baigė 1919 m., 
buvo komandiruotas į Artilerijos vadų kursus Saratove, juos baigęs įgijo karininko 
laipsnį. Tapęs karininku Vytautas gavo paskyrimą į Pietų fronto štabą, paskui – į 
ypatingosios paskirties Blonovo vardo kavalerijos diviziją, tapo diviziono ryšių 
komandos viršininku. Nuėjo iki Šiaurės Kaukazo, buvo sužeistas, kovėsi ne vie-
name mūšyje su baltagvardiečiais, buvo paimtas į jų nelaisvę, „kur prarado daug 
brangių dokumentų, anot Vytauto – neteko pusės gyvenimo...“8

Teko V. Babickui kovoti ir prieš P. Vrangelio pulkus, būti arklių supirkinė-
jimo komisijos pirmininku ar divizijos jojimo instruktoriumi. Išgirdęs, jog Lietuva 
su Rusija sudarė taikos sutartį, Vytautas panoro keliauti į Tėvynę ir kreipėsi į tie-
sioginę vyriausybę, kad komandiruotų 
į Aukštąją karo mokyklą, kurią baigęs 
galėtų grįžti į Lietuvą. 1920 m. pateko 
į Aukštąją karinės maskuotės mokyklą, 
pasimokė joje dešimt mėnesių, gavo 
Lietuvos pilietybės dokumentus ir po 
septynerių metų blaškymosi sugrįžo į 
Tėvynę. 

„Galų gale tą, ką siekiau – pasiekiau. 
21-oje dienoje sausio mėnesio 1922 m. aš 
pervažiavau rubežių ir atsiradau ant žemės 
tos Numylėtos! Septynius metus apie kurią 
gyvenau tik saldžiomis svajonėmis...“9 

Iš pradžių jis buvo mobilizuotas į Lietu-
vos kariuomenę kaip eilinis kareivis, ta-
čiau išlaikęs egzaminus Karo mokykloje 
karininko laipsniui gauti tapo leitenantu.

Po trumpos tarnybos atsistatydi-
no ir 1924 m. buvo paleistas į atsargą. 
„Jau pasiliuosavau iš kariuomenės. Esu 
visai laisvas. Imsiu mokyklą ir mokyto-
jausiu. <...> Mamą iš Kupiškio paimsiu 
pas save ir ją užlaikysiu...“10 Ir iš tiesų 
Vytautas su motina Agota Babickiene 
gražiai įsikūrė Rėkliuose (Panevėžio 
apskritis), gavo didelį butą, mokytojavo. 
1926 m. čia juos aplankė iš Amerikos 
parvažiavusi Unė ir brolis Petras, jie 
džiaugėsi, jog motina yra rūpestingai 
globojama, jaučiasi laiminga. 

8 Laukminiškių kaimo ir Babickų memorialinis muziejus, 
lankstinukas, 2013, p. 11.

9 Iš V. Babicko laiško U. Babickaitei, 1922 01 04, 
Kupiškis, Babickaitė-Graičiūnienė U. Laiškai. 
Amžininkų atsiminimai, sud. L. Broga, R. Brogienė, 
Vilnius, 2005, p. 20 (toliau – LAA).

10 Iš V. Babicko laiško U. Babickaitei, 1924 07 20, 
Panevėžys, LAA, p. 55.

Babickai Kaune. Iš kairės: Vytautas, Petras 
ir Kazys. 1923 m. Kopija iš KEM
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„Vytautas man labai patinka, jis atrodo matęs „daug svieto“, daug visa ko pergyvenęs 
<...>, priedo su gražiu, balansuotu sentimentu. Drąsus, teisingas, geraširdis, su vidujine 
inteligencija. Pasakojo jis man daug savo nuotykių Rusijoj, fronte – baisių dalykų. Kelius 
sykius žiūrėjęs giltinės akyse...“11 

Tačiau V. Babickas mokytojavo neilgai, nes Lietuvos valdžia nepripažino Rusijoje 
išduoto mokytojų seminarijos pažymėjimo, kadangi nebuvo laikytas lietuvių kalbos 
egzaminas. 1930 m. Vytautas iš šios tarnybos išėjo savo noru. Tuomet prasidėjo 
jo, kaip policininko, karjera. Baigė Aukštesniąją policijos mokyklą, dirbo tai nuo-
vadose, tai pasienio policijoje, užėmė gana aukštas pareigas, tačiau darbas pasie-
nio policijoje jam nebuvo mielas, todėl nusprendė dar kartą grįžti prie mokytojo 
profesijos, juoba kad Švietimo ministerija 1937 m. pripažino jam mokytojo vardą.

Nuo 1939 m. Vytautas gavo pradžios mokyklos vedėjo vietą ką tik atgautame 
Vilniaus krašte – Nelydiškiuose. 1941 m. jis vedė mokytoją Kotryną Buinevičiūtę 
ir jiedu persikėlė gyventi į Vilnių. Vokiečių okupacijos metais V. Babickas dirbo 
cheminių dirbinių artelėje „Laikas“. Nuo 1943 m. šeima persikėlė į žmonos Ko-
trynos tėviškę ir užsiėmė žemdirbyste. Brolis Vytautas rašė Unei: „Pasitaikė gera 
proga: mūsų automašina vyksta į Kauną, tad per šoferį mano Katrė siunčia Tau žirnių, 
grikių miltų ir aviž. kruopų.“12 Brolis užaugindavo Unės šeimai kiaulę, atveždavo 
jai visokių daržovių, miltų, nes karo metais Kaune irgi trūko maisto, o Babickai 
vienas kitą visada globojo ir rėmė.

Gyvenimo neramumai vėl prasidėjo, kai sovietai 1944 m. okupavo Lietuvą. 
Vytautą Babicką, kaip gerai mokantį rusų kalbą, kooptavo į Kėdainių karinį ko-
misariatą mobilizaciniams darbams, vėliau jis tapo etatiniu raštvedžiu. Pasitraukęs 
iš darbo komisariate, Vytautas perėjo į Miškų ūkį, 1950 m. šeima grįžo gyventi 
į Kėdainius. Babickas nuolatos buvo KGB akiratyje ir dėl savo praeities, ir dėl 
tiesiai išsakomos nuomonės, nes nepakentė netvarkos ir neteisybės. Šlijo sveikata. 
Unė laiške brolienei Kotrynai, Vytauto žmonai, štai ką pripažino: 

„Visos jo gyvenimo nelaimės – dėl jo tokio būdo. Jis yra sulaužytas žmogus, neatitikęs 
savo profesijos (turėjo būti dainininku, muziku, o buvo karininku, policininku, mokyto-
ju!)... Jo nervų sistema visai suardyta...“13

1951 m. V. Babickas suimtas, apkaltintas antitarybine veikla, nuteistas dešimt 
metų. Kalėjo lageriuose Archangelsko srityje, dirbo miško darbus, rovė pelkėse kelmus. 

1954 m. paleistas pirma laiko Vytautas grįžo į Kėdainius pas savo šeimą. 
Vytautas ir Kotryna Babickai augino šešis vaikus, todėl materialinė situacija buvo 
labai sunki. Grįžęs iš lagerio V. Babickas ilgą laiką negavo jokio darbo, padirbo 
kokį pusmetį sandėliuose sargu, bet ilgiau nebepajėgė, neturėjo sveikatos, jautėsi 
palaužtas, šiaip taip pavyko išsirūpinti 
menką invalidumo ir senatvės pensiją. 
Daug skaitė, klausėsi radijo. Mirė V. Ba-
bickas 1963 m., palaidotas Kėdainiuose.

Kaip prisimena jo dukra Unė Ba-
bickaitė-Milerienė, tėvelis turėjo įvairių 

11 Iš U. Babickaitės laiško V. A. Graičiūnui, 1926 02 
08, Rėkliai, LAA, p. 66.

12 Iš V. Babicko laiško U. Babickaitei, 1943 04 12, 
Vilnius, LAA, p. 273.

13 Iš U. Babickaitės laiško K. Babickienei, apie 1946, 
Kaunas, LAA, p. 288.
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talentų: grojo keliais instrumentais, deklamavo poeziją rusų ir lietuvių kalbomis, 
turėjo puikią iškalbą, buvo geras plaukikas. Net iš lagerio grįžęs sugebėdavo 
perplaukti Nevėžį. Išmokė vaikus tvarkos, darbštumo, buvo išdidus, bet mėgo 
humorą... Tačiau laikotarpio pervartos ir lūžiai pakeitė šio talentingo, Lietuvą 
mylėjusio žmogaus likimą, ir daug kas susiklostė ne pagal jo valią. Vytauto duktė 
Unė Milerienė, turinti mylimos tetos ir krikšto motinos Unės Babickaitės vardą, 
kartu su kitais giminaičiais rūpinasi Babickų šeimos atminimu ir archyviniu pali-
kimu. Jos rūpesčiu ir su Brazilijos lietuvių bendruomenės pagalba Petro Babicko 
palaikai 1994 m. buvo perkelti iš laikinų kapų į Rio de Žaneiro lietuvių katalikų 
kapines. Jeigu šis liūdnas veiksmas tada nebūtų atliktas, jo palaikai būtų sunaikinti 
ir šiandieną neturėtume rašytojo Babicko kapo Petrašiūnių kapinėse.

Kadangi Unė Babickaitė-Graičiūnienė savo palikuonių neturėjo, tad kiek 
galėdama rūpinosi ir domėjosi savo brolių Kazio ir Vytauto vaikų gyvenimu, 
visus labai mylėjo, būdama tremtyje Sibire prašydavo brolienės Kotrynos, Vytauto 
žmonos, aprašyti kiekvieną vaiką, ką jis veikiąs, kaip sekasi. Daug brolio Vytauto 
vaikams padėjo, globojo, labai jaudinosi, kai brolį išvežė į Sibirą, brolienė su še-
šiomis atžalomis liko viena, tuomet Unė leisdavo kai ką iš savo daiktų, kurie, ją 
vežant į Sibirą, buvo palikti būtent pas Vytautą, parduoti, kad brolio šeima galėtų 
išgyventi ir prasimaitinti. O kai grįžo iš Sibiro, vėl globojo tris brolio Vytauto 
vyresniuosius – Unę, Rimgaudą ir Audronį. 

„Gyvenu iš pamokų: dėstau anglų, francūzų ir rusų kalbas. Jei neturėčiau vaikų <...>, 
būtų visai pakankamai to, ką uždirbu. Bet kai rudenį reikia trejetą vaikų aprengti, tai 
tikrai tenka paprakaituoti ir ieškoti, ką parduoti...“14

Kazys Babickas (1901–1968)
Trečiasis Babickų vaikas Kazys gimė 1901 m. gegužės 7 d. Laukminiškių 

kaime, mokslus pradėjo eiti Kupiškyje, paskui, sesers Unės pakviestas, trylikametis 
berniukas išvažiavo mokytis į Peterburgo šv. Kotrynos gimnaziją. Unė savo atsi-
minimuose rašo, jog norėdama taupiau su broliais gyventi Peterburge, netgi pati 
pasiuvo Kaziui uniformą. „Kad būtų pigiau, aš pati pasišoviau pasiūti jam gimnazisto 
uniformą.“15 1918 m. Kazys grįžo iš Rusijos ir toliau mokėsi „Saulės“ gimnazijoje. 
Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, Kazys įstojo savanoriu į kariuomenę ir nar-
siai kovojo išstumiant bermontininkus iš jaunos Lietuvos valstybės. Paskui įstojo 
į Karo mokyklą, kurią baigė 1919 m. leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas kari-
ninku į Elektrotechnikos batalioną. 1920 m. Lietuvos kariuomenei užėmus Vilnių, 
K. Babickas su leitenantu V. Endziulaičiu pirmą kartą sujungė Kauną su Vilniumi 
telegrafo ir telefono ryšiu. 1925 m. K. Babickas baigė aukštuosius karo technikos 
kursus, įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę ir buvo perkeltas kaip kapi-
tonas į Technikos pulką Šančiuose. Tais pačiais metais Kazys vedė mokytoją Martą 
Pališaitytę. 1927 m. buvo perkeltas į Ryšių batalioną, kur tapo mokomosios kuo-
pos vadu. 1928 m., kai Lietuva šventė 
Nepriklausomybės 10-metį, K. Babickas 
buvo apdovanotas Lietuvos nepriklau-
somybės ir Savanorių medaliais. Tačiau 

14 Iš U. Babickaitės laiško Antanui Leliui, 1955 11 08, 
Leningradas, LAA, p. 304.

15 Babickaitė U. Apie Balį Sruogą, ADL, p. 73.
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K. Babicko pasiekimai karo mokslų srityje nesibaigė, 1930 m. jis buvo pakeltas į 
majorus ir pradėjo lankyti Karininkų kursus. 1931 m., baigęs šiuos kursus, pradėjo 
dėstyti karo ryšių ir transmisijos mokslus Kauno karo mokykloje. Parašė knygas 
„Karo ryšiai ir transmisijos“ bei „Karo mokyklos vidaus tvarkos statutas“.

Iš 1931 m. yra išlikusių įdomių K. Babicko laiškų seseriai Unei, kurios jis 
prašo paskolinti pinigų, nes „įsivėliau į prakeiktą biznį – nupirkau stambią prekybos 
įmonę ir investavau į ją visą savo kruvinu prakaitu uždirbtą skatiką iki 30 000 litų“16. 
Tačiau sesuo Unė neturėjo santaupų jam padėti, nors Kazys išties bankrutavo, 
prarado pinigus, buvo labai nusiminęs, net, kaip pats prisipažino, kilo minčių 
baigti gyvenimą tragiškai... Unės laiškas nebuvo gailestingas, ji rašė: 

„Viskas praeina, viskas išnyksta, tik meilė Dievui amžina, tik Grožis, tik tobulybė lieka. 
Todėlei man baisiai liūdna buvo, kai atvažiavusi iš Naujojo Pasaulio aš radau Tave 
prisiekusiu Pinigo Riteriu. To niekingiausio dalyko mūsų žemėj...“17 

Toliau ji laiške pataria broliui pradėti gyvenimą iš naujo, sudvasinti, lipdyti kaip 
puikią mozaiką... Ir tikrai brolis Kazys atsiliepė: 

„Tavo laiškai sekė vienas paskui kitą ir tas mane nepaprastai sujaudino. Milijonai litų 
būtų mane taip nepaguodę, kaip tie laiškai. Kiek aukso minčių ten pareikšta! Aš Tavo 
laiškus laikau ant rašomojo stalo papkėje visada po ranka ir kasdien skaitau, tai mane 
prablaivo ir priduoda daug jėgų tolimesnei kovai už būvį...“18

K. Babicko karjera ir toliau puikiai klostėsi. 1934 m. jis buvo pakeltas į 
pulkininkus leitenantus, 1935 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu, 
1937 m. paskirtas Autorinktinės vadu. Tai buvo aukštos pareigos, dėl jų suteik-
tos geros gyvenimo sąlygos – Šančiuose paskirtas namas su sodu, automobilis, 
vairuotojas, apsauga. Marta ir Kazys Babickai augino du vaikus – sūnų ir dukrą. 
Duktė Gintra pamena, jog tuomet jų šeimai buvę geri, laimingi laikai – vaikš-
čiodavę su tėveliu iki Panemunės tilto, kalbėdavę apie ateitį... Tačiau 1940 m. 
vasarą sovietų okupacija gyvenimą pakeitė, iš šių aukštų pareigų Babicką išvarė 
kaip liaudies priešą ir išleido į atsargą. Iki 1944 m. abu Babickai – Kazys ir 
Marta mokytojavo suaugusiųjų gimnazijoje Vilniuje, tačiau tų metų spalio 9 d. 
Kazys su šeima ir brolis Petras Babickas pasitraukė į Vokietiją, nujausdami blogą 
ateitį grįžtant sovietų okupacijai. Palikti Lietuvą jie skausmingai gailėjo, tačiau 
visa širdimi tikėjo, jog traukiasi tik trumpam, jog galbūt net 1944 m. Kalėdas 
švęs Tėvynėje... Jų viltys žlugo po kelerių Vokietijoje pragyventų metų. 1949-ai-
siais K. Babickas su šeima pasiekė Ameriką, ilgainiui apsigyveno Čikagoje, po 
kurio laiko įsigijo maisto krautuvėlę. Kazys priklausė Savanorių kūrėjų drau-
gijai, bendravo su buvusiais Lietuvos 
karininkais, kurie iš Lietuvos buvo 
pasitraukę į Vakarus. 

Kazys artimai bendravo su broliu 
Petru, gyvenusiu Brazilijoje, susiraši-
nėjo, vienas kitą rėmė, padėjo Petrui 

16 Iš K. Babicko laiško U. Babickaitei, 1931 12 07, 
Kaunas, LAA, p. 152.

17 Iš U. Babickaitės laiško K. Babickui, 1932, prieš 
lapkričio 24 d., Paryžius, LAA, p. 162. 

18 Iš K. Babicko laiško U. Babickaitei, 1932, prieš 
lapkričio 24 d., Kaunas, LAA, p. 165.
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išleisti bei platinti jo knygas. P. Babicko knygų leidybai brolis Kazys rinkdavo 
aukas. Kazio šeima, ypač jo dukra Gintra, artimai bendravo su teta Une Babickaite. 
Be abejo, ryšiai buvo kelerius metus nutrūkę, tačiau kai Unė grįžo iš Sibiro, per 
vargus susirado brolius Kazį ir Petrą, su jais susirašinėjo, siuntė jiems knygas, 
ypač daug persiuntė iš brolio Petro bibliotekos, likusios Lietuvoje, o Kazys Unei 
siuntė vaistų, vitaminų ir drabužių, kuriuos ji parduodavo, kad pragyventų, kad 
pagelbėtų ir brolio Vytauto šeimai.

K. Babickas nesulaukė Lietuvos Nepriklausomybės, nors labai ilgai nebuvo 
praradęs vilties sugrįžti į laisvą Tėvynę, jiedu su broliu Petru buvo dideli opti-
mistai ir tikėjo, jog ateis diena, kai Lietuva bus išvaduota iš okupantų. 

Mirė Kazys Babickas 1968 m. spalio 18 d., palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Tėvo, dėdžių ir tetos Unės atminimo išsaugojimu ypač rūpinasi Kazio 
dukra Gintra Babickaitė-Narienė ir jos vaikai, gyvenantys JAV.

Petras Babickas (1903–1991)
Jauniausia Babickų šeimos atžala 

buvo Petras. Šiandieną jis įvardijamas 
kaip plataus profilio menininkas, turėjęs 
daug talentų, kurių galbūt iki galo ir 
neįkūnijęs, tačiau vis dėlto Lietuvos 
kultūroje palikęs plačią vagą. Petras 
Babickas – poetas, prozininkas, publi-
cistas, vertėjas, žurnalistas, fotografas, 
redaktorius, kino operatorius, radijo 
laidų organizatorius, pedagogas, dai-
lininkas, kraštotyrininkas, muziejinin-
kas, diplomatas, keliautojas. Šis žmogus 
buvo labai darbštus ir turėjo pagrindinę 
gyvenimo kryptį – tarnavimą Tėvynei. 

Gimė Petras 1903 m. gegužės 
12 d. Laukminiškių kaime. Vaikystėje, 
paauglystėje jaunylį brolį ypač globojo 
šešeriais metais vyresnė sesuo Unė. Ji 
padėjo Petrui materialiai, juodu siejo ir 
dvasinė bičiulystė, buvo vienas kitam 
labai artimi. Vaikinas pradžios mokslus 
ėjo Kupiškyje, vėliau – Šv. Kotrynos 
gimnazijoj Petrapily. Prisimindamas šį 
laikotarpį Broniui Kvikliui jis pasakojo: 

„Ten prasidėjo mano – klajūno – gyveni-
mas. Sesers Unės dėka pažinau gražiausio 
Rusijos miesto turtus – operą, dramą ir ano 
meto kultūrininkus: Balį Sruogą, Paulių 
Galaunę, Kazį Puidą, Juozą Zikarą...“19

19 „Nieko nėra mielesnio kaip darbas Lietuvai“, 
P. Babicko pokalbis su B. Kvikliu, Draugas, 1978, 
nr. 240.

Agota Graičiūnaitė-Babickienė, Unė Babickaitė, 
Petras ir Kazys Babickai Kaune. 1918 m.  
Kopija iš KEM
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Grįžęs į Lietuvą 1920–1923 m. Petras mokėsi Panevėžio berniukų gimna-
zijoje, buvo kūrybingai nusiteikęs, nes gimnazijoje veikė J. Lindės-Dobilo vado-
vaujama „Meno kuopa“, į kurios veiklą Petras įsitraukė ir vienu metu dalyvavo 
dailės, muzikos ir literatūros sekcijose. Sesuo Unė negailėjo Petrui pinigų, matė jį 
esant gabų literatūrai, dailei, svarstė, į kokius mokslus toliau leisti. Gyvendama 
Amerikoje Unė Petrui padėjo materialiai, siuntė jam pinigų, tačiau jiedu buvo ir 
bičiuliai, ne tik kraujo, bet ir dvasios broliai. Jaunasis Petras rašė seseriai laiškus 
ir džiaugėsi, kad jiedu abu tarnauja grožio idealams: 

„Une! Tu, rodos, išskaitei, kas buvo mano sieloj. Taip sutapti pažiūros – stebėtina. Toji 
grožio religija ir yra mano idealas, mano neįvykdoma svajonė. Aš noriu, kad būtų pasauly 
grožis, o su juo bus ir laimė. Tavo laiškas – tai ne paprastas laiškas, bet lotoso žiedas, 
pražydęs mano ūkanotoj palangėj...“20

Baigęs gimnaziją, motinos A. Babickienės prašomas, Petras stojo į Kauno 
kunigų seminariją, tačiau, neturėdamas pašaukimo, tyčia „susikirto“ per lietuvių 
kalbos egzaminą prieš patį Maironį. Tuomet jis pasirinko literatūrą bei istoriją ir 
1923–1930 m. studijavo Lietuvos univer-
siteto Humanitarinių mokslų fakultete 
Kaune. Studijų metais dirbo visokius 
darbus. Į įvairius savo veiklos barus 
Babickas pasinerdavo visa širdimi ir 
protu, dirbdavo kūrybingai ir novato-
riškai, tačiau ilgai vienoje srityje neuž-
sibūdavo – jam buvo įdomūs ieškojimai 
ir naujovės.

Pirmiausia Petrą Babicką reikia 
įvertinti kaip rašytoją – poetą, prozi-
ninką, publicistą. 

Nuo 1921 m. P. Babickas bendra-
darbiavo Lietuvos spaudoje, o kadangi 
sesuo Unė jau gyveno Amerikoje, Petras 
pradėjo savo straipsnelius ir fotografijas 
siuntinėti į užjūrio spaudą. Jo kores-
pondencijas ir nuotraukas spausdino 
„Vairas“, „Vienybė“, „Žiburėlis“, „Ži-
dinys“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, 
„Karys“, „Skautų aidas“ ir kt. O ir pats 
1936–1938 m. redagavo žurnalą „Mūsų 
Vilnius“, į jį rašė daug straipsnių. 

Universiteto absolventas 1930 m. 
išleido pirmąją knygą „Geltona ir juo-
da“ (temos suaugusiesiems, poezija). 
Pats ir iliustravo. P. Babickas buvo 
gan gabus dailininkas, nors ir nebaigė 

20 Iš P. Babicko laiško U. Babickaitei, 1924 05 05, 
Kaunas, LAA, p. 48–49.

Petras Babickas Kaune. Apie 1929 m. LTMKM



15

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA. PERSONALIJOS LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

jokių specialių mokslų. Ši poezijos knyga artima to laiko dvasiai, joje ryškios 
keturvėjininkų maištingos nuotaikos, grubi leksika, laisvas ritmas, ekspresionistinė 
maniera. Tačiau „Keturių vėjų“ sąjūdis jau buvo išblėsęs, knyga didesnio rezo-
nanso nesulaukė, nors jos stilistika buvo vientisa ir senojo pasaulio griovimas 
eilėraščiuose yra gan skandalingas. 

1934 m. išėjo antrasis Babicko poezijos rinkinys „Žmogaus remontas“, jo 
leidimą finansavo sesuo Unė, tada gyvenusi Paryžiuje. To meto literatūros kritikai 
šią knygą ir pagyrė, ir papeikė. Antai poetas Mykolas Vaitkus pripažino, kad 
Petras yra ryškaus talento poetas, o griežtasis kritikas Adomas Jakštas-Aleksandras 
Dambrauskas teigė, jog Babickas 

„tikros poezijos nemyli, kad tai esą naujoviškas ekstraktas iš čemeryčių, metylių, puplaiš-
kių ir panašių kartumynų, kad poetas Petras neįstengiąs atsipalaiduoti nuo savo pamiltų 
dekadentiškų manierų“21. 

Ši antroji knygelė, palyginti su pirmąja, ramesnė, tematika įvairesnė, tačiau joje 
taip pat nemažai plakatiškumo ir publicistinių intarpų, netrūksta manieringumo 
ir šokiruojančių vaizdų.

Visiškai kitoks poetas išeivijoje rašytuose eilėraščiuose. Liūdnas, nostalgiškas, 
su tremtinio neviltimi ir klajūno lazda. Kituose kraštuose išėjo kelios Babicko 
poezijos knygos. „Toli nuo Tėvynės“ (1945, Ravensburgas) išleista tik nutilus karo 
pabūklams, ir tai yra pati pirmoji egzodo knygelė, išspausdinta dar be lietuviškam 
raidynui būdingų ženklų. 

„Rinkinys „Toli nuo Tėvynės“ – pirmasis mūsų poetų eilėraščių rinkinys. Jis mūsų 
tremtinių bendruomenės buvo džiaugsmingai sutiktas. Jame mes randame ir daug šviesaus 
optimizmo, švelnaus jumoro. Visas rinkinys kupinas nuoširdžios tėvynės meilės...“ – rašė 
1946 m. žurnale „Mūsų kelias“ (Nr. 3) nežinomas autorius. 

Vėliau Babickas išleido eilėraščių rinkinius „Svetimoj padangėj“ (1947, Buenos 
Airės), „Dramblio kojos“ (1957, Čikaga), o paskutinio rinkinio „Dienos ir dainos“, 
parengto gyvenant Brazilijoje, autorius jau neišleido, neturėjo leidybai lėšų. Kazys 
Bradūnas, apžvelgdamas išeivijos literatūros istoriją, taip rašo: 

„Visame mūsų egzodo poezijos kelyje P. Babickas gal labiausiai tėvynės nostalgijai išti-
kimas poetas. Didelės daugumos jo eilėraščių kūrybinis takas temų ir įvaizdžių prasme 
veda į Lietuvą...“22

P. Babickas žinomas ir kaip prozininkas, kai kurie literatūros kritikai jo 
prozą vertino aukščiau nei poeziją. 1931 m. išleido apsakymų rinkinį „Vakar“, 
kurį dedikavo „Tiems, kurie myli Lietu-
vą“ ir iliustravo savo dokumentinėmis 
nuotraukomis – Vilniaus, karo lauko ir 
kelionių vaizdais. Knygos pagrindinė 
tema – kovos dėl Lietuvos nepriklau-

21 Iš A. Jakšto-Dambrausko laiško U. Babickaitei, 1934 
06 04, Kaunas, LAA, p. 207.

22 K. Bradūnas. Kiti Nepriklausomybės amžininkai 
poetai, Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990, Vilnius, 
1997, p. 137–138.
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somybės, Vilniaus atgavimo, pirmųjų kariuomenės pulkų organizavimas, karo 
frontas. Daug lietuviškos patriotinės romantikos ir pasiaukojimo, nevengiama 
amžinų meilės ir mirties temų. Už šį rinkinį autorius gavo Lietuvos šaulių sąjun-
gos 10 tūkstančių litų premiją ir savo jėgomis netoli Garliavos, Rinkūnų kaime, 
prie Jiesios upelio, geležinkelio pašonėje, pasistatė nedidelį namą. Dėl pirmosios 
bolševikų okupacijos liko nebaigtas spausdinti romanas „Viešnagė pas Karalių“, 
jo dalis publikuota 1944 m. „Žiburėlio“ žurnale.

P. Babickas parašė knygelių vaikams ir paaugliams: eilėraščių, pasakojimų; 
jas pats iliustravo piešiniais ir nuotraukomis. Kūryboje patraukia rimtas požiūris 
į vaiką, pokalbis su juo kaip su sau lygiu, žinoma, atsiranda ir didaktinių, au-
klėjamųjų momentų, dažniausiai patriotizmo temomis. 1930 m. išėjo „Nuostabi 
Jonuko kelionė“. Tai apskritai viena pirmųjų lietuviškų apysakų vaikams, pagrįsta 
kelionės ir nuotykių siužetu. Tais pačiais metais išleista eilėraščių knygelė „Tra-
ta-ta“, 1935 m. pasirodė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija 
įvertinta apysaka „Murziukas“, kurioje autorius kelia ir egzistencinius klausimus: 
kodėl žmogus būna liūdnas, kodėl laimingas... Daugiau knygų vaikams neišleido, 
tačiau dar daug kūrybos jis spausdino „Žiburėlio“ žurnale. 

1940 m., jau žygiuojant sovietų okupacinei kariuomenei į Kauną, pasiro-
dė jaunuomenei skirta publicistikos knyga „Gyvenimas – laimė“. Joje surinkti 
Babicko svarbesni straipsniai iš spaudos, keletas pasakytų radijo kalbų. Knygoje 
jis kvietė: „Daugiau drąsos, ryžto ir energijos gyventi, siekti, kovoti ir laimėti.“ Labai 
simboliška, jog prieš pat rusų kariuomenės invaziją, prieš pat Nepriklausomybės 
užsmaugimą autorius šios knygos įvadiniame tekste kreipėsi į jaunus skaityto-
jus: „Jaunuoli, įsidėmėk! Mes patys rašome istoriją! Mes – savo gyvenimu, savo valia, 
savo darbais!“ 

Iš kairės: Petras Babickas, Unė Babickaitė-Graičiūnienė ir Vytautas  
Andrius Graičiūnas. Kaunas. Apie 1938 m. LTMKM
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Vaikiškos P. Babicko knygos buvo įtaigios, patriotiškos, jas Švietimo minis-
terija pirkdavo Lietuvos mokyklų bibliotekoms. 

Bandė P. Babickas plunksną ir dramoje, parašė radijo vaidinimų, keletą 
scenos veikalų vaikams, kurie buvo pastatyti.

P. Babicko kūrybinėje biografijoje buvo įdomus, visai nežinomas faktas, išky-
lantis tik iš jo laiškų. 1948 m. Buenos Airėse jis išleido knygą „Lietuva bolševikų 
okupacijoj“ Jurgio Manto slapyvardžiu. Ši knyga yra didelė bibliografinė reteny-
bė, nes Lietuvos ji beveik nepasiekė, buvo per daug pavojinga. Autorius šiame 
leidinyje pirmuoju asmeniu pasakoja apie sovietų valdžią Lietuvoje nuo 1940 m. 
birželio 15 d., kai prasidėjo okupacija, kurią jis įvardija Tėvynės tragedijos pradžia. 
Knygoje pateikiama XX a. šmėklos – bolševizmo – istorija, kuri konkretinama 
šiurpiais Lietuvos įvykiais. Babickas remiasi skaičiais, dokumentais, pavardėmis, 
nukankintųjų fotografijomis, surinkta daug faktų ir autentiškos medžiagos. Iškyla 
kruvinasis teroras Rainiuose, Pravieniškėse, Petrašiūnuose ir kitose vietose. Pasa-
kojama apie trėmimus į Sibirą ir retoriškai klausiama – už ką? 

P. Babickas nekentė bolševizmo, į Tėvynę žadėjo grįžti tada, kai Lietuvos sienas 
saugos Lietuvos kareiviai ir Lietuvos muitinė. Kai mirė 1953 m. Stalinas, Babickas 
didžiausio Rio de Žaneiro dienraščio korespondentui nediplomatiškai leptelėjo, jog 
tai esanti maloni naujiena, ir pateko į pirmuosius oficialiosios spaudos puslapius.

Tačiau P. Babickas nebuvo tik literatūros, žodžio menininkas. Jis yra vienas 
žymiausių prieškario Lietuvos fotografų, vienas pirmųjų pradėjo spaudoje rengti 
fotoreportažus. Tapo ir meninės fotografijos vienu pradininkų. 1932 m. gruodžio 
18 d. Nepriklausomų dailininkų draugijos salone Kaune P. Babickas surengė pir-
mąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą, kurioje eksponavo per 300 
nuotraukų. Beveik visi darbai po parodos buvo išpirkti, o paroda sukėlė didelį 
susidomėjimą, apie ją plačiai rašė to meto spauda, pasisakė netgi J. Tumas-Vaiž-
gantas, P. Babicką pavadindamas vienu įkvėptųjų menininkų. 

Su kitais kolegomis P. Babickas 1933 m. sausio 15 d. įkūrė Lietuvos foto-
mėgėjų sąjungą, organizavo bendras fotografijos parodas. Įkūrė, redagavo ir leido 
žurnalą „Foto mėgėjas“ (1933 ir 1934 m. išleisti du numeriai), prisidėjo organizuo-
jant fotografijos žurnalo „Galerija“ leidimą. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje meno 
ir technikos parodoje už fotografijas Babickas pelnė aukso medalį. Ypatingą vertę 
turi Babicko žodžiu ir fotoaparatu užfiksuotas Vilniaus grąžinimas. Kai Lietuva 
atgavo Vilniaus kraštą, jis, kaip korespondentas, su pirmaisiais lietuvių kariuo-
menės daliniais įžengė į Vilnių 1939 m. spalio 29 d. Tą žygį jis įdomiai aprašė 
ir padarė puikių dokumentinių nuotraukų.

Kol P. Babickas gyveno Lietuvoje, viena jo mylimiausių vietų buvo Bal-
tijos pajūris, Neringa. Buvo tiesiog įsimylėjęs šį žavų Tėvynės kampelį, dažnai 
jame lankydavosi, ieškodavo įkvėpimo, rašė ir labai daug fotografavo. Išleido 
apybraižų knygas su puikiomis nuotraukomis „Gintaro krantas“ (1932, II leid. – 
1938), „Marių pasakos“ (1933). Jis ketino per keletą metų parengti apie Lietuvą 
visą pluoštą sąsiuvinių, kurie ilgainiui būtų sudarę vieną didelį tomą. Išeivijoje 
1958 m. „Gintaro krantą“ su gausybe meninių ir dokumentinių Lietuvos pajūrio 
nuotraukų išleido trečią kartą. Tai buvo ypač gražus, solidus leidinys, virpinantis 
išeivijos lietuvių širdis...
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Šalia pomėgio fotografuoti galima prisiminti P. Babicką ir kaip įdomų dai-
lininką, tik šio talento jis neišlavino, nors namiškiai, ypač sesuo Unė, dar nuo 
Peterburgo gimnazijos laikų manė jį tapsiant dailininku. Petras visą gyvenimą 
piešė, vertino savo dailės darbelius, apie juos laiške rašė broliui Kaziui ir prisi-
pažino, kad į dailės darbus įdedąs daug sielos. Sunkiu gyvenimo periodu, kai 
P. Babicką vargino skurdas ir skolos, jis piešdavo, siųsdavo piešinėlius į Ameriką 
pažįstamiems ar broliui Kaziui, kad parduotų, gaudavo už juos po penkis dole-
rius. Jo dailės darbelių turinys gana įvairus – nuo žmonių iki gamtos abstrakcijų.

P. Babickas buvo vienas pirmųjų puoselėjusių ir įgyvendinusių lietuviškojo 
kinematografo idėjas, jis ir dokumentinių filmų pradininkas, sukūręs mokomuosius 
filmus apie Martyną Jankų, Joną Šliūpą, Adomą Jakštą-Dambrauską, Gabrielę Pet-
kevičaitę-Bitę. 1931–1934 m. stažavosi Maskvos kino institute, todėl pažino Sovietų 
Sąjungos gyvenimą, apie kurį vėliau yra užrašęs prisiminimų.

Kita svarbi šio žmogaus veiklos ir darbo sritis buvo Lietuvos radijas, P. Ba-
bickas stovėjo prie jo ištakų. Kuriantis Kauno radiofonui, nuo 1926 m. užsidegė 
šiuo darbu, buvo pirmasis pranešėjas, vaikų valandėlių organizatorius, švelniai ir 
pagarbiai tituluojamas Radijo dėde. Jis turėjo malonų balsą, gražiai skaitė, išraiš-
kingai deklamavo. Apie šią veiklą 1961 m. pats rašė atsiminimus Bostono lietuvių 
enciklopedijai: 

„Radijo darbininku aš pasidariau visiškai netikėtai. 1925/26 m. mokytojavau Jurbarko 
gimnazijoj. Draugai mokytojai pritarė mano sumanymui nusipirkti radijo aparatą, kurį 
mes ir įsigijom už bene 2 000 litų... <...> staiga išgirdome Kauną, perduodantį ELTOS 
žinias. Man suvirpėjo širdis iš džiaugsmo ir... nesmagumo, nes kalbėtojas labai neteisingai 
tarė svetimas pavardes, jas negailestingai iškraipydamas. Nuvažiavęs atostogų į Kauną, 
aš tuoj nuėjau į radijo stotį pasveikinti inž. Alfonsą Jurskį su lietuvišku žodžiu etery 
ir reklamuoti dėl lietuvių kalbos. A. Jurskio reakcija buvo staigi: „Tai pakalbėk Tamsta 
geriau.“ <...> Sutikau.“23 

P. Babickui buvo suteikta neribota laisvė, jis pirmiausia rūpinosi vaikų valandė-
lėmis, kvietė vaikus į tiesioginį eterį, jie čia vaidindavo ir improvizuodavo. Už-
mezgė ryšį su Valstybės teatru, pradėtos transliuoti operos, kurias girdėdavo net 
Portugalijoje. Susirūpinta ir pamaldomis bažnyčiose, kurios sklido po lietuvišką 
kaimą. P. Babickas surado muzikos, sveikatos, technikos patarėjus, kurie padėjo 
ruošti medžiagą. 1931 m. jis iš pastovaus darbo Radiofone pasitraukė, tačiau nuo 
šios srities nenutolo ir toliau liko aktyvus Lietuvos radijo bendradarbis, o vokiečių 
okupacijos metais buvo Kauno radijo direktorius. 

„Radiofonas išplukdė mane į plačius visuomeninius veiklos vandenis. Nebuvo žymesnio 
asmens Lietuvoje, kurio nebūčiau pažinęs, nes dauguma jų ir radijo programose dalyvavo. 
Vienintelis (pradžioje) pranešėjo pareigose turėjau kalbėti apie viską: nuo silkių marina-
vimo būdo iki tarpplanetinių skridimų.“24

Vėliau, jau gyvendamas Brazilijo-
je, P. Babickas vėl sugrįžo prie radijo 

23 Iš P. Babicko atsiminimų, mašinraštis, 1961.
24 „Nieko nėra mielesnio kaip darbas Lietuvai“, 
P. Babicko pokalbis su B. Kvikliu.
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bangų, kurios lyg jūra traukė jį visą gyvenimą. Nuo 1958 m. rudens ilgiau nei 
dešimtmetį vedė radijo valandėlę Rio de Žaneire „Atvirlaiškis. VOZ da Lituania“ 
(„Lietuvos balsas“) portugalų kalba. Kalbėjo tolimo krašto žmonėms apie savo 
Tėvynę ir jos laisvės siekius. Ši savaitinė radijo valandėlė, kurioje rašytojas buvo 
ir kalbėtojas, ir redaktorius, ir vedėjas, ir finansinis rėmėjas, dar jungė jį su akty-
viu gyvenimu, suteikė prasmę ir buvo bent menka dirva, kurią jis galėjo purenti 
lietuvybės labui maždaug iki 1970 m. 

P. Babickas buvo ir kraštotyrininkas, ir muziejininkas. Studijuodamas Kauno uni - 
versitete, mokytojaudamas Jurbarke, važinėjo po kaimus, dažniausiai dviračiu, užra-
šinėjo tautosaką ir rinko iš valstiečių liaudies meną – juostas, drožinius, gintaro dirbi - 
nius, smulkius buities reikmenis, senas fotografijas. Jau buvo visko sukaupęs gana daug,  
namuose Garliavoje turėjo įkūręs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus, savo 
muziejaus rinkinį paliko globoti seseriai Unei, kuri maždaug 1957–1958 m. sugebėjo iš 
Lietuvos persiųsti trylika dėžių eksponatų į JAV brolio Kazio šeimai, o iš ten Petras 
viską parsivežė į Rio de Žaneirą ir prie Lietuvos pasiuntinybės įkūrė muziejėlį. Deja, 
muziejus ateities neturėjo, nes neteko patalpų. P. Babickas susirūpino, kad vertingi 
eksponatai drėgname Brazilijos klimate gali sunykti, o po jo mirties ir pražūti, tad 
ėmė juos siuntinėti Amerikon kolekcininkams Broniui Kvikliui, Stasiui Balzekui. 

Yra P. Babicko biografijoje ir kitas muziejinis puslapis. 1941 m. jo iniciaty-
va Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, įkurta Raudonojo teroro ekspozicija, 
kurios eksponatai vaizdžiai pasakojo apie NKVD piktadarystes pirmosios okupa-
cijos metais, apie bėgusios iš Lietuvos sovietų armijos nusikaltimus. Ekspozicija 
buvo aktyviai lankoma, mokytojai vesdavo moksleivių ekskursijas. Antrosios rusų 
okupacijos metais viskas buvo skubiai išdraskyta. Ir jeigu P. Babickas nebūtų 
pasitraukęs į Vakarus, jau vien už darbą prie šios raudonųjų nusikaltimų eks-
pozicijos būtų arba nukankintas, arba gavęs dvidešimt penkerius metus lagerio. 
Tad suprantama, kad 1944 m. grįžtant sovietų armijai, suvokdamas pavojingą 
situaciją, su didžiąja emigrantų banga P. Babickas traukiasi Vokietijon. Tačiau 
būdamas keliautojas ir klajūnas, Petras iš Vokietijos pasuka į Italiją, o 1946 m. 
jau pasiekia Braziliją, iš ten nukeliauja į Kanadą, čia sunkiai suserga, patiria kojų 
paralyžių, atlaiko operaciją, prieš kurią parašo raštelį artimiesiems tuo atveju, jei 
„aš nueičiau Anapus“, kuriame išvardytos skolos, o pabaiga lakoniška ir netikėta: 
„Ačiū visiems. Atsiprašau. Lietuva bus laisva! Petras Babickas.“ 

Iš Kanados P. Babickas visam gyvenimui grįžo į Braziliją, tik kartais lanky-
davosi Čikagoje pas brolį Kazį. 1950–1965 m. jis dirbo Lietuvos atstovybėje Rio de 
Žaneire sekretoriumu, kultūros ir spaudos atašė. Petro kultūrinė veikla Brazilijoje 
yra tikrai ženkli ir turininga. Visko būta – literatūros vakarų, parodų. Parengė 
ir išleido informacinių leidinių apie Lietuvą: „Lituano antigna“ (1947, ispanų k.), 
„O Baltico“ (1947, portugalų k.) ir „Lituania Ilustrada“ (1951, 1954, portugalų k.), 
„Gražioji Lietuva“ (1958, lietuvių, anglų, ispanų kalbomis). P. Babickas keliavo po 
Braziliją, labai daug fotografavo, išleido knygą „Brazilija“ (1951), parengė antrąją 
dalį „Brazilijos vaizdai“, kuriai medžiagos rinkti važiavo į Amazonės džiungles, 
tačiau dėl lėšų stygiaus išleisti nepavyko.

Gyvendamas Brazilijoje P. Babickas bendradarbiavo spaudoje – „Aiduose“, 
„Drauge“, „Mūsų pastogėje“, rašė straipsnius Bostono lietuvių enciklopedijai apie 
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portugalų ir brazilų literatūrą, iš šių kalbų yra išvertęs poezijos. Viena verstųjų 
autorių buvo brazilė Rachela Portella-Audenis. 

Paskutinį gyvenimo dešimtmetį neįvyko nieko svarbaus. Valandų valandas 
mėgo stebėti garsiuosius Brazilijos karnavalus... Jaunystėje degęs darbais, idėjomis, 
skubėjęs, tarnavęs, labai daug keliavęs, senatvėje P. Babickas nurimo, galynėjosi 
su sunkiomis ligomis, mažai galėjo vaikščioti. Visą gyvenimą sielojosi dėl Tėvy-
nės, ja gyveno. Liko Lietuvos pilietis, mirė nepriėmęs Brazilijos pilietybės, todėl 
senatvėje negavo šios šalies pensijos, labai skurdo, netgi badavo. Tačiau buvo 
didis optimistas, niekada nekeikė likimo ir gyvenimo. Sulaukęs 88 metų, 1991 m. 
rugpjūčio 27 d. iškeliavo pas Praamžių tikėdamasis geresnio gyvenimo. Nes štai 
viename laiške jis rašė: 

„Vakar gavau Martos laiškelį, pranešantį, kad sausio 29 d. miręs mūsų brolis Vytautas... 
Man rodos, kad mes – žmonės, kurie esame Dievo Visagalio vaikai, labai nemandagiai 
elgiamės su Tėvu. Neturėtume liūdėti, kada Jis pašaukia mus pas save NAUJAM GYVE-
NIMUI... Esu tikras, kad visi, taigi ir mūsų tėveliai, ir Unė, ir Vytautas, ir aš bei tu, kai 
ateis kelionės diena, būsime ten daug laimingesni ir būtis ten bus daug prasmingesnė.“25

Į mylimą Lietuvą P. Babicko palaikai pargabenti ir perlaidoti Kauno Petra-
šiūnų kapinėse 2006 m. birželio 9 d. 

Babickai yra pavyzdys šeimos, kurioje tarp artimųjų buvo puoselėjamos 
moralinės vertybės, siekiama grožio ir gėrio, neapleidžiami dvasiniai dalykai ir 
svarbiausia, jog šios šeimos nariai suprato vienas kitą, padėjo, mylėjo, rėmė, 
globojo ir vertino, o tai ir yra didžiausia vertybė žemėje. Visi keturi Babickų 
vaikai be galo mylėjo Tėvynę Lietuvą, kiek galėdami jai dirbo ir tarnavo.

25 Iš P. Babicko laiško broliui Kaziui, 1964 03 04 
(Brazilija). 

Petro Babicko palaikų 
perlaidojimas Kaune. 
2006 m. birželio 9 d. 
A. Jonušytės nuotr. 
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