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JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS (1869–1933) 
Biografija.  Rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, 
visuomenės veikėjas, pedagogas. Gimė Malaišių 
kaime, Rokiškio apskrityje, ūkininko šeimoje. Juozas 
buvo dešimtas vaikas šeimoje. Studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje, buvo įšventintas kunigu. Tikroji pavardė – 
Juozas Tumas. Grožinius kūrinius daugiausia 
pasirašinėjo Vaižganto slapyvardžiu.  Mirė ir palaidotas 
Kaune. 
Gyvenimo ir kūrybos kelias. Vaižganto veikla 
nepaprastai plati ir įvairi. Jis buvo daugelio organizacijų 
nariu, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, 
politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės 
literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Dar 
studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje jis įsijungė į 
tautinį darbą. Palaikė ryšius su vietos knygnešiais, 
rūpinosi slapta jų draugija, gaudavo draudžiamos 

spaudos, ją platindavo, padėjo kurti slaptas lietuviškas mokyklas.  
1905 metais atgavus lietuvišką spaudą Vaižgantas daug rašė spaudai. 

Straipsniuose kėlė tautinio sąjūdžio ir nepriklausomos Lietuvos kūrimo, valstybės ir 
piliečių visuomenės ugdymo idėjas. Lankėsi Amerikoje, kurį laiką gyveno Rygoje, 
Petrapilyje (Sankt Peterburge).  
Kūrybos bruožai ir reikšmė lietuvių literatūros istorijai. Juozo Tumo-Vaižganto 
kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Grožinę literatūrą jis pradėjo 
spausdinti  nuo 1897 metų. Kūrinius daugiausia pasirašinėjo Juozapo iš Popšutės, 
Taučiaus, Vaižganto slapyvardžiais, literatūros istorijos ir kritikos darbus – pavarde.   

Pirmoji jo prozos knyga Vaizdeliai (1902). Po apsilankymo Amerikoje savo 
įspūdžius aprašė knygoje Ten gera, kur mūsų nėra (1912). Išleido dramų ir prozos 
kūrinių (Scenos vaizdai, Monologai ir dialogai, Karo vaizdai, 1915; Alegorijų vaizdai, 
Lietuvos žodis, Kvailių ašaros, Apie asilus, 1916). Paskelbė mišraus žanro kūrinį 
Pragiedruliai (1918–20), apysaką Dėdės ir dėdienės (1920–21), romaną Šeimos vėžiai 
(1929), apysakas Išgama (1929), Nebylys (1930), Žemaičių Robinzonas (1932).   

Viena pastebimiausių Vaižganto kūrybos ypatybių – publicistinis elementas. 
Tikriausiai nenuostabu, nes didžiąją jo raštų dalį sudaro įvairūs straipsniai, recenzijos, 
pasvarstymai. Grožiniuose kūriniuose Vaižgantas irgi mėgo įsiterpti, paaiškinti menines 
scenas, pakomentuoti.   

Kita būdinga Vaižganto kūrybos savybė – fragmentiškumas. Nors rašytojas yra 
parašęs didelės apimties kūrinių, juos dažniausiai sudaro trumpesni pasakojimai, 
vaizdai, kuriuos rašytojas bando sujungti siužetine linija ar savo komentarais, nors ne 
visada jam pasiseka. Tačiau pavieniai Vaižganto vaizdai neretai yra įkvėpti kūriniai, 
dažni šedevrai. 

Epopėjinio užmojo Vaižganto kūrinys ― Pragiedruliai. Veiksmo laikas – XIX 
amžiaus pabaiga ir XX amžiaus pradžia, lietuvių tautinės sąmonės ir kultūros 
pragiedrėjimas, suvokimas, kad esame lietuviai. Šiame kūrinyje Vaižgantas vaizduoja, 
kaip formuojasi moderni lietuvių tauta, 1918 metais atkursianti nepriklausomą valstybę. 

http://peterburgas/
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Kūrinyje nėra aiškaus siužeto, atskiras scenas vienija pasakotojas, kuriam rūpi 
atskleisti, kur slypi lietuvių tautos gyvybingumas. Tokia kompozicija ir sumanymas 
leidžia autoriui įsiterpti į pasakojimą, plačiai aprašyti kaimo darbus, šventes, tradicijas, 
kaimo žmonių elgesį, aplinką, papasakoti legendų ar padavimų, vaizdžiai aprašyti 
peizažus. Kai kuriuos intarpus Vaižgantas perteikia kaimo žmonių kalba, tokiu būdu 
atskleidžia jų psichologiją ir mąstymą tautos atgimimo atžvilgiu.  

Vaižganto kūryboje svarbiausias vaidmuo skiriamas veikėjų likimams, etninės 
bendruomenės psichologijai, tautos tradicijoms. Dažnai socialinio gyvenimo fone iškyla 
amžina, bet visada skirtinga žmogaus lemties ir meilės tema. Vienas tokių kūrinių, 
Vaižganto kūrybos viršūnė, yra apysaka „Dėdės ir dėdienės“ (išleista 1929 metais).  
Kūrinio laikas – baudžiavos pabaiga ir jos panaikinimas. Tačiau dėmesys apysakoje 
sutelktas ne į baudžiavos vaizdus ar pakitusio gyvenimo socialines ir kultūrines 
problemas, o į žmogaus vidų, į charakterių gilumą, jų ryšį su gamta, su pasauliu, kitu 
žmogumi.   

Apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ iškeliama dėdžių tradicija: dar prieš baudžiavos 
panaikinimą, nenorint dalinti ūkių ir žemės, likdavo šeimos nesukūrusių brolių ir seserų, 
kurie taip ir buvo vadinami – dėdėmis ir dėdienėmis. Šis pavadinimas reiškė ne 
giminystės ryšį, bet santykį tarp ūkį paveldėjusių šeimininkų ir čia pasilikusių dirbti  
„dėdžių“. Jie dirbdavo be atlyginimo, dažniausiai tik už pavalgymą ir drabužį.  Tokie yra 
svarbiausi šio kūrinio veikėjai: Mykolas, visų švelniai vadinamas Mykoliuku, ir Severiutė. 
Dažnai nepastebimi kasdieniniame gyvenime, Vaižganto kūrinyje jie sugeba jautriai 
išgyventi supančią aplinką, stebėti ir suvokti save, patirti aukščiausias žmogaus būties 
akimirkas.  

Mykoliukas, arti trisdešimties metų vyras, visų mėgstamas ir mylimas, turintis 
menininko gyslelę. Savadarbiu smuikeliu jis džiugina žmones. Supratęs, kad jam labai 
patinka Severiutė, Mykoliukas mąsto, kaip reikėtų jiems gyventi, nes jis yra beturtis. 
Severiutei Mykoliukas irgi patinka, tačiau ją įsižiūri senas dvaro tijūnas Rapolas ir vėliau 
ją veda. Atrodytų, kad įsimylėjusių Mykolo ir Severiutės gyvenimai turėtų virsti kančia, 
nes jie negali vienas kito atvirai mylėti, tačiau Vaižgantui svarbiau yra pati jausmo galia, 
paženklinanti tolesnį gyvenimą, veikėjų elgesį ir mąstymą. Pakviestas į Severiutės 
vestuves muzikantu, Mykolas sutrauko smuiko stygas. Patirtos meilės jausmas jam 
išlieka kaip šventenybė ir atrama gyvenimo negandoms. Ištekėjusi Severiutė, skirtingai 
nei Mykolas, negali paguodos ieškoti ištikimybėje. Ji patiria daug įvairių išbandymų, o 
mirus vyrui Rapolui, virsta dėdiene, tačiau niekuo nesiskundžia, likimą priima kaip 
neišvengiamą dalyką.    

 

Ištrauka iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“ ― apie Mykoliuką: 
Tijūnas Rapolas, geroką bizūną nusitvėręs, rūsčiai ir rimtai vaikčiojo dvare aplink ūkio 
trobas ir lauke aplink darbininkus. Tvarkė, barės, bizūnu pliaukšėjo ir - nuolat pypkę 
rūkė. Kur tik jis pasisuko, visur girdėjai: 
    -Mykoliuk šen, Mykoliuk ten. 
    Reikia grėbti: 
    - Mykoliuk, veskis mergas! 
    Reikia vežti: 
    - Mykoliuk, vežimų krautų! 
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    Reikia kimšti: 
    - Mykoliuk, į galą! 
    Taip per kiaurą dieną, per kiaurus metus, per nemaža metų. 
    O Mykoliukas - jau visas Mykolas. Jam arti trijų dešimtų. Jis gražiai išaugęs, storas 
juosmenyje, pečiuitas, daugiau kaip vidutinio ūgio ir pagali.  Šieno plakais, grūdų 
maišais jis žaiste žaidžia, visą vežimą tik vilpš už galo, jei užkliuvo. Uostai šepečiu 
panosėje, nes karpė nuo burnos, kad nelįstų į šaukštą valgant. 
    Mykoliukas visur šoka, bėga, nė neviptelėjęs, mažiausiu žodeliu nepaprieštaravęs, 
nepasiteisinęs, niekam, nė namiegams, nepasiskundęs. Dirbo tylomis, kalbėjo tik kas 
reikia. Vis dėlto jis nebuvo paniuręs, nuobodžius. Viską taisė mėlynos jo akys, tokios 
ramios ir lipšnios, jog už vienas jas negalima buvo jo kitaip šaukti kaip malonėjamu 
žodžiu: Mykoliuk. 
    Tylus tylus buvo Mykoliukas, o visiems matės, jog jis šneka. Bent nori kažką pasakyti. 
Lūpos atsičiaupusios ir taip sudarytos, lyg tuoj štai pasakys, ką jis gera yra sugalvojęs 
ar atminęs. Mykoliukas kažin kuo džiaugės, kažin kam šypsojos. <…> 
    Dienos darbus padirbęs, namo savo kaiman žingsniavo pats vienas, tolėliau atsilikęs 
nuo kitų. Gal jo kaimas nekentė? Kur tau! Visam kaimui, kaip ir dvarui, jis buvo tikras 
Mykoliukas. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kad Mykoliukas bet kada su bet kuriuo 
būtų nesutikęs, susigynęs ir išsipravardžiavęs. <…> 
    Mykoliukas šypsosi kitam pasauliui, su kuriuo jis bendrauja kitiems neregimu būdu; 
kam jis pritaria, kas jam atsiliepia. Viena tebuvo aišku: tame pasaulyje negalėjo būti 
žmonių, nes žmonių Mykoliukas nebuvo reikalingas. O kad jo žmonės buvo reikalingi, 
tai visai kas kita, tai jau jų dalykas, jie susidaro savo pasaulius. <…> 
    Kai tijūnas nevaro į dvarą, brolis jį varo į savo dirvą, į savo pievą, į savo klojimą. Ligi 
tik pasirodė pirkioje, tuoj brolienė užkorė jam ant rankų vaiką ar pristatė prie lopšio supti 
klykiantį. Ir Mykoliukas ėmės tų "darbų" lygiai meiliai ir švelniai šypsodamos, kaip ir 
vežimų krauti. <…> Vaikelį ėmė minkštai, moteriškai, prabildamas gražius maloninamus 
žodžius, glaudė į save abiem didelėm kaip vėtyklės saujom už pakalio ir už nugarėlės. 
Jis myli savo brolio vaikus, su jais žaidžia, iš laukų jiems nešioja paukščiukus, kiškiukus, 
iš miesto riestainius. 
    Tačiau niekas to nepamato, niekas jam už tai ačiū nepasako, niekuo neatlygina, jokio 
gardėsio jam nepakiša. Bene nuopelno - "dėdės", seno, bevaikio jaunikio, kurs 
džiaugias svetima šeima, savo neturėdamas; taigi sau daros malonu, ne kitam. <…> 
Nei savo lovos, nei šiaip jau jam skiriamos ypatingos vietos gulėti, nei ko pašonėn 
pasimesti, nei kuo užsikloti jis neturi. Kur liko vietos, vaikams sugulus, ten jam gulti; ką 
apsidairęs pasergėjo kitų nuliekamą, tai pasikloti, jei troboje teko gulėti. O dažniausiai 
nakvojo daržinėje šiene ar šiauduose, o kad ne, tai arklidėje - ten šilčiau ir nuo vagies 
sargyba. <…> 
    Kasdienis prastas valgis, truputis audimo ir kailių gėdai prisidengti kitam būtų buvę 
mažoka už tokį trūsą. Mykoliukui užteko. Ak jis tik - Mykoliukas, ne Mykolas, tai ir 
reikalai jo maži. <…>   
    Taip Mykolas Šiukšta pamažu pamažu virto "dėde", tuo senovės šeimos žmogum 
ašvieniu, kurs aria, akėja, viską dirba, dvarą atlieka, namie berną atstoja, tuo būtinuoju 
ūkio inventorium, be kurio ūkis būtų ne ūkis ir šeimininkas gautų išeiti elgetautų.  
<…> 
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Severja, dabar jau marti, užrišo Mykoliukui pačią gražiąją juostą šaliką, žalią žalią, 
geltonais, raudonais kvietkais kaip Aužbikų pieva. Tai už muziką. 
    Nė valandėlei jos nepadėdamas nuo kaklo, nors tai buvo vasara, Mykoliukas 
namelyje už grūstuvės užsiglaudęs, kad jo šokikai ir svečiai nestumdytų, griežė griežė 
savąją melodiją: "Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu, tinginiauju". Žmonės mainės, šoko, 
valgė, ilsėjos, lidikas rūkė, žaidė kieme. Jis ir vienas palikęs vis griežė nepaliaudamas. 
Prašė ir jį valgyti - nėjo, griežė. Lyg norėdamas tą dieną atsiskripkuot visam savo 
amžiui. Griežė ne vestuvininkams - jai griežė. Griežė lig išnaktų. Tad ūmai pasigirdo 
svečiams skaudus balsas - brrm, ir suprato, jog skripkuotojas savo stygas perdilino. 
Mykoliuko skripkelės trūko stygos. 
    Išvirtę į namelį, svečiai neberado Mykoliuko savo vietoje. 
Ištrauka iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“― apie Severiutę: 
<…> 
    Ramybė ryto, tylumas, nors su savo sąžine šnekėkis: niekas nekliudė Dievui tos 
šnekos iš pačių aukštybių klausyti. Kaimas tebemiegojo pačiu tvirtuoju įmygiu. Žemės 
knisiai žmonės tebesidžiaugė, sulaukę sekmos poilsio dienos, tebeknarkė, tebeilsino 
darbu sustingintus savo narius. Net gyvuliai liovė savo gramą gromuloję, balsu atrijinėję 
ir dūsavę, ir jie dabar snaudė. Dėl namų sargų, šunelių, galėjai visas klėtis išplėšt ir 
išvežt. Visa visa įmigina priešaušris. <…> 
    Severją pasveikino tas vienas šnekutis švilpikas, išlindęs iš senos kiemelio liepos. 
Išlindo iš uokso, pasipurtė, apsidairė, jog dar per anksti, sušvilpė savo pasveikinimą 
dienai ir vėl dingo gūžtelėje. 
    Severiutę buvo bepagaunąs tuščias pasididžiavimas. Štai visame kaime ji ta viena 
gyva būtybė. Ims dabar, niekam nejuntant, apsiruoš, apsižygiuos, bepalikdama motutei 
tik valgyt išvirt. Tik tuoj susigriebė maža tegalėsianti padaryti, neprižadindama 
mergaičių. Be to, paskum dar pasivėluos krembliaut ir nebesuskubs sugrįžti tuo laiku, 
kada visi pasileidžia miestelio link, nors lig votyvos, atseit dešimtos valandos, jai rodės 
begalės laiko. 
    Tai ėmė pati praustis, gražiai, kaip į bažnyčią, kad, iš miško sugrįžus, nebereiktų 
gaišt, tik papusryčiauti greituoju ir tekinai į kelionę: ar tai juokai - keturi varstai nusispirti! 
Pasileido plaukus, ilgus, tankius, geltonus kaip vašką, išsitraukė iš už balkio šerinį 
šepetį sakuotu kotu, nusistebėjo, kaip jis gražiai, sumaningai ir tvirtai storais siūlais 
apipintas, ir ėmė juo šukuotis. Plaukai - ne nuobraukos, buvo jauna, tai nepiga buvo 
išpešti. Džiaugės, kad dar nesmunka, ir šukavos, braukinėjo per juos, atsisėdus ant 
slenksčio, ir visai užsimiršo, ką bedaranti. Jaunos mintys vėl pasileido į tą pačią 
paslapčių sritį, kur buvo buvusios naktį, kietai įmigus. Įstrigo dabar jai įspėti, ką gi reiškia 
matytieji sapnai, bent susekti, kaipgi ten viskas buvo, kokia ten istorija buvo jai 
išsidėsčiusi. Tada būtų lengviau ir štikti, ką gi ji norėjo pasakyti. Ir kankinosi, veltui 
bandydama sumegzt į vieną protingą eilę visa, kas, kur, kaip. 
    Pagaliau susigriebė ir šoko pintis bizus. Į galus įsipynė paprastus kasdienius pilkus 
raištelius, tik susiprato tai šiandie kažin kodėl nederėsiant. Šoko tad į skrynią visai 
naujų, raudonų. Ir visa kita, ką tik dėjos ant savęs, šiandie rodės jai vis netinkama, vis 
reikėjo ko kita griebtis ir vis gaišti. Pagaliau pusėje tualeto, pamiršusi pačius 
reikalingiausius anais laikais apdaro dalykus, prikaištį ir skarelę, vienaplaukė, basakoja, 
užtat baltutelaičiais marškiniais ir stikluotu sijonu bei tokia pat striuke, nei klėtelės 
neužšovusi, pasileido kaip stirna šokinėdama per atšlaimo ir kluonų tvoras. Bėgo 
pakluonėmis į pakalnę, į girią; ne kiauliarisčiu, tik žengdama, kaip per lenktynes, 
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stengdamasi, anot to, aplenkti savo šešėlį. Taip tebėga tie, kuriems rūpi praeitis užmiršt 
ar ateičiai užbėgt už akių. 
Ištrauka iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“― apie Rapolą: 
    Rapolas užtiko tikrąjį savo pašaukimą - tijūnauti. Taigi tijūnavo tokiuo atsidėjimu, 
kokio sunku buvo iš jo laukti: nematytu teisingumu ir ištikimybe Pats-Pamarneckui. Ir vis 
už tai, kad dabar jis buvo sočiai prišeriamas ir gerai apvelkamas be jokio rūpesčio tais 
dalykais. Laimingas gyveno tos tik dienos rūpesčiais, kad visi iš jo nuovados būtų laiku 
atėję į darbus, stovėtų savo vietose, bent ponų akyse. O jiems girdint, ypač smarkiai 
rėkavo pabariais ir rimbu pliaukšėjo, nors šiaip jau vis tasia jam buvo, kiek lažininkai 
pripelnys, kokie paskučiausieji bus metų kampanijos vaisiai. Taigi nedūko, nesikeikė, 
ypač niekas nebūtų pasakęs, kad Rapolas bent ką perliejo savo rimbu, kuriuo nuolat 
pliaukšėjo ar tik mojavo. 
    Rapolas, per savo tingėjimą teatlyžęs nuo kaimo darbų, nėmaž nebuvo atlyžęs nuo 
paties kaimo ir kaimiečių, kurie vieni temokėjo jį pagerbti neveidmainiškai. Gerbė jį, 
mylėjo ir net prieš kitus dvarus didžiavosi turį tokį tijūną, kurs net "šlekteri" po truputį. 
Visas Rapolo sudvariškėjimas reiškėsi tuo, kad į savo kalbą mokėjo ir mėgo įmaišyti 
keletą nelietuviškų saviškai perkreiptų žodžių, lyg savo kalbos pertarmę.  <…>  
    Tipingas ramus kavalierius rodės kaip tik skirtas vienišu pragyventi amželį. Moterų jis 
ne tik nebuvo papiktinęs, nė nematęs. Mergų darbininkių visai neskyrė nuo bernų 
darbininkų. Visus vienodai muštravo ir kvailiais vadino; visi jautė tai iš pertarmės, ne iš 
pažeminimo ir niekinimo. Doras, švarus, skaistus vyriškis nei ką žemino, nei aukštino, 
nei dviprasmiais žodžiais moterų kibino. 
 
Klausimai: 
1. Perskaitykite ištrauką iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“ apie Mykoliuką.  Aptarkite šio 
veikėjo išvaizdą ir būdą. Paaiškinkite, kaip jūs suprantate šį sakinį: „Mykoliukas šypsosi 
kitam pasauliui, su kuriuo jis bendrauja kitiems neregimu būdu; kam jis pritaria, kas jam 
atsiliepia“. Kaip vidinė jo būsena atsispindi išvaizdoje? 
2. Perskaitykite paskutinį ištraukos apie Mykoliuką paragrafą. Tai yra jo mylimosios 
Severiutės vestuvių scena. Pasvarstykite, kodėl Mykoliukas atėjo į šias vestuves?  
Kokios mintys galėjo suktis jo galvoje?  Ką reiškia sugadintas instrumentas? 
3. Perskaitykite ištrauką iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“ apie Severiutę.  Raskite šioje 
ištraukoje gamtos aprašymą, paanalizuokite jį plačiau. Kuo svarbi ši scena Severiutės 
charakteriui atskleisti?  
4. Perskaitę ištrauką apie Severiutę, papasakokite kokį vaizdinį apie ją susikūrėte?   
5. Perskaitę ištrauką apie Rapolą, papasakokite šio apysakos veikėjo būdą.  Ar galime 
teigti, kad šis charakteris yra neigiamas? Atsakymą pagrįskite. 
Žodynėlis: 
publicistinis: ► publicistika: žurnalistikos šaka, nagrinėjanti politikos ir visuomenės 
gyvenimo aktualijas; publicist writing; social and political journalism 
fragmentiškumas: neišsamus, ne pilnas, ne visas, sudurstytas iš teksto gabalų; 
fragmentary 
epopėjinis: ►epas: pasakojamoji literatūra (skiriant nuo dramos ir lyrikos); didelis 
epinis veikalas; epos 
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užmojis: veikimo apimtis, užsimojimas; scope, range 
pragiedruliai: ►giedrėti: eiti giedryn, šviesėti, būti giedram; to clear up, to lighten up 
sąmonė: suvokimas, supratimas, pažiūros; consciousness 
gyvybingumas: kupinas gyvybės; vitality 
etninis: susijęs su tauta, gentimi, su priklausymu jai; ethnic 
bendruomenė: grupė žmonių, kuriuos sieja bendri interesai; community, society 
baudžiava: visiškas valstiečio darbo, turto ir asmens prievartinis priklausymas feodalui; 
priverstinis valstiečio darbas feodalui, lažas; serfdom 
tijūnas: dvaro paskirtas valstiečių prižiūrėtojas; steward 
bizūnas: botagas, rimbas; whip 
troba: namas; house 
plakas: glėbys, pluoštas; armful 
uostai: ūsai; moustache 
namiegas: namiškis, šeimos narys; family member, household 
pasergėti: pastebėti, pamatyti; to notice 
ašvienis: darbinis arklys; workhorse 
kvietkas: gėlė; flower 
skripkuoti: groti smuiku; to play violin 
knisys: kiaulės nosis, šnipas; tas, kuris knisasi; snout; someone who  nuzzles 
sekmas: septintas; seventh 
krembliauti: grybauti; to go mushroom picking 
votyva: katalikų ankstyvos mišios; early Mass 
štikti: įspėti; to guess 
bizas: kasa, pynė; braid 
atlyžti: netekti noro, atprasti; to withdraw 
pertarmė: nuolat iš įpratimo kartojamas žodis ar posakis; byword 
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