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Pagal Mykoliuko-Dzidoriaus Artojo siužetinę liniją. 

 

Pirmiausia turėtume atsakyti į klausimą, kodėl Vaižgantui rūpėjo nemylimų vienišų dėdžių ir dėdienių 

dramatiškas gyvenimas pas juos išnaudojančius giminaičius. Mat jį domino atstumto, nesuprasto 

žmogaus likimas ir gilus vidinis pasaulis – dėl to rašytojui prigijo „deimančiukų ieškotojo“ vardas. 

Nors seniai išnyko dėdžių ir dėdienių socialinis sluoksnis, bet neįvertinto žmogaus problema ypač bado 

akis šiandien. 

Mes gyvename iškreiptų vertybių, kūno kulto epochoje, todėl pagyvenę žmonės atsiduria užribio 

erdvėje: garbūs senjorai nuasmeninti – turi bendrą vardą „pensininkai“. Todėl Mykoliukas mums 

artimas. Jis gyvena brolio šeimoje, už kurį atlieka lažą. Ir tijūnas Geišė, ir brolis Mykoliuką laiko 

pastumdėliu, išnaudoja, nuvertina. Vaikinas atrodo neįdomus, nes tylus, nekalbus, nedalyvauja jaunimo 

klegesy – visada vienas, kitų nepastebėtas. Žmonės net nenujaučia, kokia asmenybė šalia. Sekmadienio 

popietėmis jaunimas renkasi pašokti, padainuoti – Mykoliukas griežia. Pamažu gimsta meilė 

Severiutei, tačiau ją paveržia tijūnas Geišė. Toks pirmos apysakos dalies siužeto paviršius, kuriuo buvo 

„žaista“ sovietiniais laikais: Mykoliukas kaltas, nes nuolankus, nekovoja už meilę, kalta baudžiava. O 

reikėjo, atrodo, tiek nedaug – įžvelgti kūrinio potekstę, suvokti, kas yra nepavaldu, Vaižganto 

nuomone, laikui. Nepaviršutiniškas skaitytojas atranda tas gelmes, kurios slypi apysakos siužete. Visų 

pirma įdomus, savitas, paslaptingas menininko vidinis pasaulis, amžina meilės ir aistros priešprieša 

(kaip atskirti?). Įdomi šiandien ir pasiaukojimo problema, ir užribio žmogaus kelionė per materialų, 

godumo apimtą pasaulį, gebėjimas tapti asmenybe. 

Literatūros kūrinio gyvybę maitina autoriaus asmenybė, potekstė, metaforos, simboliai. Ypač svarbus 

punktyrinis vaizdavimo būdas – neišsisakymas, nutylėjimai. Skaitytojas tai perprasdamas priartėja prie 

kūrėjo statuso, nes autorius juo pasitiki. Mykoliuko, kaip menininko, vidinį pasaulį Vaižgantas 

atskleidžia punktyriškai, atsargiai, nes kūrėjas yra išskirtinė asmenybė, neretai kitų sunkiai 

perprantama, netgi keista. Taigi jaunas, gražus Mykoliukas kitiems tik nevertas dėmesio keistuolis, jie 

net neįtaria, kad vaikinas gyvena dviejuose pasauliuose – kasdieniškame ir vidiniame, į kurį nepatenka 

kiti. Po lažo dvare jis eina namo, kaip paprastai, ne būryje, o vienas ir šypsosi („kiksi“). Kam? Be 

abejo, tam kitam pasauliui – šviesiam, neregimam kitiems. Jo atverti nereikia – nesupras, pajuoks. Apie 

ką jaunuolis mąsto, autorius neatskleidžia – aišku viena – ten šviesu, nes jo širdis atvira gamtos grožiui, 



moka džiaugtis laisva akimirka. Ateis laikas, kai ta šviesa šildys ne tik jį. Taigi gal mintyse pinasi 

pasakos vingiai, dainos melodija – kas žino, lai lieka paslaptis... Akimirkų po darbo gerumas ištirpdo 

pastumdėlio kartėlį... Menininko prigimties neužgniauši lengvai, ji reikalauja išreikšti jausmus – jai ne 

žmonėms, tai gamtai. Ir štai Mykoliukas sumeistrauja smuikelį, ima griežti, savaime atsiranda 

melodija. Ją jaunuolis sekmadienio popietę išneša į laukus, pievą. Tegul išgirsta saulė, žiogas, gėlės – 

nebūtinai žmonės. Jaunimas išgirta ir atskuba pasišokti, pasilinksminti, bet griežėjo tarsi nemato. O 

Vaižgantas jį pelnytai vadina kaimo artistu, puošusiu kasdienybę, kurioje nebuvo tada nei radijo, nei... 

Tik liaudies dainos, pasakos, mįslės... Autorius poetizuoja Mykoliuko muzikavimą, palygindamas su 

gamtos brolio žiogo čirškimu (tokia žiogo prigimtis!). Abu dera, abu išreiškia save, jaunuolis visada 

sėdi veidu į saulę – tarsi susilieja su gamta, yra savas, reikalingas, nors žmonės to nesupranta. 

Rašytojas palieka spręsti skaitytojui, ką reiškia Mykoliuko dainos žodžiai („Kai noriu, rimtai dirbu, kai 

nenoriu – tinginiauju – rimta drylia, rimta drylia...). Pagalvoju: gamtoje jis jaučiasi laisvas, gyvena savo 

vidinį gyvenimą, nėra pastumdėlis. O gal ilgisi tokio gyvenimo, gal džiaugiasi Dievo pasauliu... Kas 

žino? Menininką visada gaubia paslaptis. Kaip ir kiekvieną dvasiškai turtingą žmogų – juk savo vidinio 

pasaulio neišversi kaip kailinių: kartais ten taip gražu, o žodžių išreikšti nėra. 

Meilės ir aistros linija apysakoje irgi aktuali šių dienų visuomenėje. Šiandien, deja, meilė trumpalaikė, 

ieškoma turtingų ir garsių – argi tai meilė... Todėl vis poros skiriasi, vėl ieško, vėl skiriasi – vis skuba 

patenkinti instinktus. O Mykoliukas, užribio žmogus, yra išskirtinis tuo, jog myli vieną kartą. 

Vaižgantas, talentingas psichologas, suprato, kas maitina meilę: pirmiausia dvasinis ryšys, sielų 

giminystė, ne išskaičiavimas. Severiutės ir Mykoliuko sielų giminystė skleidžiasi pamažu: vienas kitą 

pajunta, pamato, jiems gera kartu tylėti „tarsi žiedu pražydusiems gėlynams“. Severja vienintelė 

supranta Mykoliuką. Jų meilė dar tik krauna pumpurus. Bendrą ateitį sugriauna tijūnas Geišė – padorus 

žmogus, vyriškas, drąsus, atkakliai siekiantis Severiutės. Geišės meilė kitokia nei Mykoliuko, aistra 

išblėsta, o meilė – ne ( II dalyje Geišė, panaikinus baudžiavą, netenka tijūno vietos ir tampa veltėdžiu ir 

todėl jo broliui už du turi atidirbti Severja, kurios kadaise „geidė lyg alkanas duonos“). Jam reikia 

Severją turėti. Pasiimti. Rapolo vyriškumas, šmaikštumas pakeri merginą, gaivališkas vyro pasaulis 

užgožia Mykolo tylią meilę, sielų artumą. Vaižgantas veikėjus stebi iš šalies, pasakoja apie juos 

trečiuoju asmeniu. Tik vieną kartą Mykoliukas prabyla pats – sunkiausią akimirką, kai Geišė pasiperša. 

Jo skausmas išsiveržia tyra meilės daina: „Aš tau pačią saulę atiduosiu, nes tu man skaistesnė už saulę.“ 

Tą skausmą reikia išnešti į gamtą. Jaunuolio smuikelio raudą išgirsta Severja ir atbėga į pievą. Dingsta 

nedrąsa, abu kalbasi akimis, nesislėpdami – tai švelnus prisipažinimas. Bet realybė kieta, žiauri. 

Sovietiniais laikais šis meilės trikampis buvo aiškinamas banaliai: Mykoliuką literatūros kritikai kaltino 

neryžtingumu, nemokėjimu kovoti už laimę. Taigi kodėl jaunuolis atidavė mylimąją Geišei? Žinoma, 

jam gaila brolio šeimos, ypač vaikų, kuriuos nuskriaustų ūkio padalijimas. Jis nieko savo neturi – juk 

ūkio nevaldysi be arklio, padargų ir t.t. Tačiau svarbiausia priežastis nutylėta – kaip mėgsta autorius, jis 

pasitiki skaitytoju. Priežastis psichologinė: kartais geriau, teisingiau atiduoti, nusileisti, o ne kovoti. 

Potekstėje apysaką galima sieti su Kristaus mokymu – atsuk kitą skruostą... Kvailu kovingumo 

poetizavimu buvo pažymėta kone visa sovietinė literatūra. Vaižgantas ieškojo žmonių – deimančiukų. 

Jų rado tikrovėje, nes suvokė, jog kiekvienas žmogus – atskiras pasaulis: vienas renkasi, kas jam 

naudinga, kitas aukojasi, ne atima, o atiduoda. Vieni peržengs visas kliūtis, kad pasiektų tikslą, kiti 

instinktyviai jaučia ribas, kurių negali peržengti. Žinoma, jie kenčia, pralaimi, bet būtų dar 

nelaimingesni, jei peržengtų nusibrėžtas ribas. Lieka viena išeitis – pasiaukojimas dėl kito. Ką 



Mykoliukas galėjo pasiūlyti Severjai, kai jai pasitaikė proga susikurti bent jau sotų gyvenimą? Tik 

amžiną vargą, kuris be laiko pasendina, kuris palaužia žmogų ir sunaikina meilę. Geriau – jam vienam 

kentėti. 

Autorius atskleidžia, koks nenuspėjamas, paslaptingas Dievo kūrinys – žmogus. Ne socialinė padėtis, 

ne išsilavinimas yra dieviškumo apraiška, o sielos grožis, gebėjimas kitą mylėti labiau už save. Todėl 

Mykoliukas renkasi auką. Kai Severja ateina atsisveikinti, jie apsikabina kaip du mylintys žmonės, 

„laidodami į šaltą žemelę tai, kas jiems buvo brangiausia“. Kai Severja ima jį bučiuoti, Mykoliukas 

„atsiliepia visa savo būtybe – lyg dangus būtų prasivėręs. Kaip jis paskui buvo per visą amžių 

laimingas, kad tų rūmų neišmainė ant ko nors pigiau“. Vaižgantas jų sielų draugystę apibūdina taip: 

„Severjai nuo Geišės akys temo, nuo Mykoliuko šviesiau darės. Dievas buvo juos besurenkąs, tik 

gyvenimas išskyrė“. Taigi Mykoliukas meilę suvokia ne tik kaip džiaugsmą, bet ir kaip pasiaukojimą, 

kančią. Geišei meilė reiškia fizinę trauką. Mykoliukas paskutinį kartą griežia Severjos vestuvėse. 

Mylimąją amžinai primins nutrūkusios stygos ir jos padovanotas tautinių spalvų šalikas. Daugiau 

nepaims smuikelio į rankas – nes greta nėra tos, kuri vienintelė jį suprato, įvertino. 

Antroje apysakos dalyje – veikėjų gyvenimas po 30 metų, jau panaikinus baudžiavą. Kodėl Vaižgantas 

ją parašė? Juk Severja prarasta, menininko kibirkštis užgniaužta. Severjos jis neieškos – leis eiti savo 

keliu. Autoriui rūpėjo dar kelios problemos: kaip gyvena, už ko laikosi užribio žmogus godumo 

apimtoje, gerokai praturtėjusioje visuomenėje. Kodėl daugelis ne tik nemoka aukotis, bet ir nejaučia 

dėkingumo, negerbia nei savęs , nei kito. 

Po 30 m. Mykolo padėtis brolio vaikų šeimoje nepakito. Jis, kaip ir anksčiau, atstumtasis, netgi 

pašiepiamas ypač prie svetimų – mat Mykolas „priekvailis“, todėl pašaipų nesupras. Mykolui skirtas 

kambarėlis tarpsienyje, kur laikomi padargai, pakinktai. Jam priklauso tik viena siena, prie kurios stovi 

stalelis, lova. Ant tos sienos kabo smuikelis nutrūkusiomis stygomis ir Severjos dovanotas šalikas. 

Mykolas pašiepiamai vadinamas Dzidoriumi Artoju, „juk tinkamas tik žemei arti“. Mykolas skaudžiai 

išgyvena savo likimą – juk dabar neturi nei vieno artimo žmogaus pasaulyje, todėl savo skundą išsako 

gamtai, jaučiams – nuo jo balso skamba laukai. Tačiau sekmadieniais geba būti laimingas. Pasirodo, jis 

senatvėje, kaip ir jaunystėje, gyvena dviejuose pasauliuose, subręsta kaip asmenybė. Nors brolio vaikai 

neįvertino jo aukos, Mykolas savo skausmo nepaverčia pagieža, nejaučia neapykantos jį pašiepiantiems 

nedėkingiems giminaičiams, nekerštauja, nereiškia pretenzijų. Jis intuityviai jaučia – pyktis sunaikintų 

tą kitą pasaulį, kuriame jis gyvena vienas, ne tarp žmonių. Sunaikintų jį patį. Mykolo stiprybės kolonos 

– gamta, darbas, tikėjimas ir patirta meilė. Ariantį Mykolą, apšviestą saulės, Vaižgantas palygina su 

M.K.Čiurlionio paveikslu „Ožiaragis“. Jo asmenybės branda ypač atsiskleidžia bažnyčioje: meldžiasi 

nuoširdžiai, su meile Dievui, o pasimeldęs pakelia galvą, išsitiesina, tampa orus. Žmonės tai pastebi, 

puola sveikintis, Mykolas atsakinėja oriai, jausdamas savo vertę. Grįžęs namo, pakabina Severjos 

dovanotą šaliką prie smuikelio, o prieš eidamas miegoti ilgai meldžiasi ir dėkoja Dievui, kad leido 

patirti meilę – mylėjo ir buvo mylimas... Potekstėje iškyla dar viena bendražmogiška problema, aktuali 

ir šiandien: kodėl žmogus neįvertina to, ką turi, kodėl nemoka džiaugtis gyvenimu – vis siekia užimti 

pirmas vietas, lipti per kitų galvas... 



Argi gali pasenti Vaižganto kūriniai, ar gali nublankti jo asmenybės šviesa? Ne! Manau, labai svarbu, 

kad Vaižgantas, apmąstydamas dramatišką žmogaus gyvenimą, klystkelius, žadina optimizmą. 

Privalome neišduoti vertybių, atsilaikyti, nepalūžti. Mes privalome ir galime. 


