
Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo etapai  

Gimė 1893 m. sausio 6 d. Pilotiškių kaime (Prienų rajone). Buvo pirmagimis iš 9 vaikų.  

Gimė per Tris Karalius, tėvai Juozas ir Magdelena.  

Mokslai:  

1900 m. Putinas pradėjo lankyti Gudelių mokyklą.  

1902 m. pradėjo eiti į Marijampolės gimnaziją.  

1909 – 1915 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Į kunigus buvo įšventintas Minske 1915 m.  

1916 – 1917 m. mokėsi Petrogrado (Rusijoje) dvasinėje Romos katalikų seminarijoje.  

1918 – 1922 m. mokėsi Friburgo (Šveicarijoje) universitete. Čia rašė daktaro disertaciją ir apsigynė 

filosofijos mokslų daktaro laipsnį.  

Kaune:  

1923-1939 m. dirbo dėstytoju Kauno universitete (dabar Vytauto Didžiojo universitetas).  

1924-1932 m. žurnalo „Židinys“ vyriausiasis redaktorius; 1938 m. žurnalo „Dienovidis“ redaktorius.  

Latvijoje (Rygoje):  

1935 m. vedė Emiliją Kvedaraitę.  

Grįžimas į Kauną:  

1935 m. apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu.  

1936 m. Vilkaviškio Vyskupijos Tribunolo sprendimu buvo ekskomunikuotas ir degraduotas.  

1937 m. pasistatė namą Kaune, Vaižganto gatvėje.  

Gyvendamas Kaune kurį laiką buvo menininkų draugijos „Šatrija“ pirmininkas. Jo bute vykdavo meninės 

popietės, muzikiniai vakarai.  

Mykolaitis pasiėmė globoti seserį Magdeleną Mykolaitytę ir išleido į mokslus.  

Vilniuje:  

1940 m. atsikraustė ir Vilniuje ir pradėjo dėstyti Vilniaus universitete.  

1940 m. buvo išrinktas Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu ir Vilniaus universiteto Bičiulių draugijos 

valdybos nariu.  

Vabalninke:  

1944 m. susiklastojęs dokumentus ir pakeitęs išvaizdą, su žmona slapstėsi nuo nacių valdžios Vabalninko 

rajone, Gaižiūnų kaime.  

Grįžimas į Vilnių:  

Vilniuje globojo Emilijos Mykolaitienės dukterėčią Hortenziją Balčiūnaitę, glaudė Stanevičių šeimą.  

1947 m. pasiėmė globoti E. Mykolaitienės sūnėną Vytautą Balčiūną.  

1948-1955 m. globojo dukterėčią Janiną Mykolaitytę.  

1954 m. pasitraukė iš darbo universitete.  

1967.06.07 mirė Kačerginėje. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.  

 



Keletas įdomių faktų apie V. Mykolaitį-Putiną:  

• Jaunystėje mėgdavo piešti, drožinėti, eiti į bažnyčią.  

• Su nuoskauda prisimena žiaurų pradinių klasių mokytoją.  

• Jaunystėje lankė kelis chorus.  

• Įstojo į kunigų seminariją būdamas 17 metų.  

• Visą gyvenimą gvildeno pašaukimo klausimą – kunigas ar poetas?  

• Laikė save neoromantiku.  

• Artimai bendravo su Juozu Tumu-Vaižgantu, Vincu Krėve-Mickevičiumi, gerbė Maironį, artimai 

sutarė su Salomėja Nėrimi. Pradėjo rašyti dramą apie Žemaitę.  

• Buvo akademikas – universiteto dėstytojas, profesorius (jo studentai: A. Miškinis, V. Mačernis, 

A. Venclova, B. Krivickas, M. Indriliūnas,  V. Zaborskaitė ir kiti).  

• Draugijų narys („Lithuania“, „Šatrija“). „Šatrijiečiai“ rinkdavosi V. Mykolaičio-Putino namuose 

Kaune.  

• Vilniuje gyveno tame pačiame bute kaip ir Balys Sruoga, tik ne tuo pačiu laikotarpiu. Su B. 

Sruoga artimai sutarė pastarajam grįžus iš Štuthofo.  

• Šeimoje buvo dosnus, ramus, mandagus, turėjo gerą humoro jausmą, gerbė žmoną ir globotinius. 

Visus buities reikalus šeimoje tvarkė žmona ir globotinis V. Balčiūnas.  

• Nemėgo triukšmo ir vairuoti. Savo darbo kambaryje palaikė ypatingą tvarką, priimdavo svečius ir 

studentus.  

• Turėjo sukaupęs milžinišką biblioteką, leisdavo skolintis knygas.  

• Turėjo draugų intelektualų, su kuriais burdavosi ir bendraudavo.  

• Mėgo kultūrinius renginius: operą ir filharmoniją.  

• Skaudžiai išgyveno karo ir pokario realybę – artimųjų ir pažįstamų žūtis ir tremimus.   

• Jaunystėje mėgdavo keliauti, fotografuoti.  

• Mokėjo groti fortepijonu, fizharmonija ir vargonais.  

• Mokėjo 7 užsienio kalbas.  

• Vilniuje mėgdavo pasivaikščioti Neries pakrante, Sereikiškių ir Vingio parke.  

• Paskutinių eilėraščių rinkinių įkvepėja Putino studentė ir simpatija Irena Kostkevičiūtė.  

•  Kasmet poilsiaudavo Palangoje arba Valakampiuose, vėliau sodyboje Kačerginėje.  

• Anot žmonos E. Mykolaitienės, Putino devizas buvo: Gyvenk laimėje, galvok apie nelaimę.“ 

• Draugai ir studentai be galo gerbė V. Mykolaitį-Putiną.  

Žymiausi kūriniai:  

„Tarp dviejų aušrų“ (1927 m.), „Valdovas“ (1928 m.), „Altorių šešėly“ (1933 m.), „Krizė“ (1937 m.), 

„Rūsčios dienos“ (1944 m.), „Sukilėliai“ (1957 m.), „Būties valanda“ (1963 m.), „Langas“ (1966 m.).  


