
Jonas Biliūnas.
(1879—1907).

Beširdė mirtis vėl amžinai užmigdė jauną, gabią mūsų 
literatišką spėką. Netekome Jono Biliūno.

Jis buvo anykštietis, ūkininkų sūnus. Kaip daugumas 
mūsų jaunimo, daug vargo yr prityręs mokslus beeidamas. 
Gimnaziją išėjo Liepojoje. Studentu išvytas iš Dorpato uni
versiteto dėl kilusių riaušių, kurį laiką mokės Leipzige ir 
Ciuriche. Bebadėdamas ir džiovą gavo. Bandė nuo jos gydytis 
Kryme, Kačergynėj, Zakopanuose, bet nebuvo lemta vargšui 
sveikatos susilaukti.

Nuo pat jaunystės jis mėgo knygą ir raštą. Ypač linko 
prie gamtos mokslo šakų—fizikos ir zoologijos. Kad ir buvo 
kurį laiką pasidavęs socializmo įtakai, tačiau, kaipo pla
tesnių pažiūrų žmogus, greit suprato, jog socializmas tegalįs 
pilnai patenkinti vien tik siaurapročius partijos fanatikus, 
nepratusius grynai moksliškai galvoti ir giliau į gyvenimą 
žiūrėti.
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Tatai metęs šiurkščią socializmo „kovą“, jis griebės pozi
tyvaus kūrybos darbo literatūros srityje, kur ir pasižymėjo 
kaipo tikrai talentingas apysakėlių rašytojas. Dalis jų yra 
išėjus atskiroj knygutėj („Įvairūs apsakymėliai“ 1907). Ge
riausi iš jų „Žvaigždė“, „Pakeleivingi“, „Nemunu“, „Tikė
jimas“.

Visuose tuose apsakymėliuose aprašo Biliūnas lietuvių 
gyvenimą, tokį, kokį pats matė, piešia ji dailiai artistiškai, 
rimtai, be jokios literatiškos šarlatanerijos, kurioje kai kurie 
jaunesnieji mūsų literatai tariasi radę naują pritinkamesnį 
dailei „rūbą“.

Biliūno apysakėlės parodo, jog autoriaus mokėta akylai 
žiūrėti į gyvenimą. Gaila tik, kad jo tetėmyta vien tamsesnės 
gyvenimo pusės. Iš čia, tur būt, ir eina tas faktas, jog maž 
ne visi Biliūno nupiešti vaizdeliai aptraukti lyg dūmais 
tylios melancholijos apsiaustu.

Rašymo darbe, matyt, jis ieškojo užmiršimo savo skausmų. 
To dėl rašė, kol galėjo. Dar prieš pat mirimą rinko medžiagą 
apysakai „Auštant“.

Kokios buvo Biliūno religinės pažiūros, mes nežinom. 
Tačiau įdėtas „Vilties“ 26 n-je 1907 m. Biliūno laiškas aiš
kiai parodo, kad jis rūpinosi susipažinti ir su katalikų tikė
jimu. To dėl p. A. J. pasakymas „Žarijoj“ (23-me n-ry), 
kad Biliūnas „gyveno šiuo svietu, o kas bus po to, nekrimto 
jo mintis ta“ — neatsako tiesai1).

1) „Draugija“ 12 n-ris, 1907!


