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Studijų laikais visi mes, lituanistai, šį bei tą skaitėm iš Vaižganto kūrybos, iš dėstytojų girdėjome 

apie jį – mūsų kultūros fenomeną, bet tik po daugelio metų imame suvokti, kad Juozas Tumas 

Vaižgantas Lietuvos padangėje sužibo ir švytėjo kaip reta, vos ne mitinė, legendinė ir labai 

spalvinga, įdomi prieškario mūsų tautinės kultūros asmenybė. Tad jaunosios kartos tėvynainiai, 

įnikę į naujos epochos reiškinius ir įvykių sūkurį, tikriausiai gali mūsų klausti: o tai kuo gi tas 

Vaižgantas unikalus naujos kultūros reiškinių jūroje? 

Į tai atsako pati literatūros istorijos faktologija: Nepriklausomybės metais lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas parengė (Ilona Čiužauskaitė, L. Arnatkevičiūtė bei kt.), redagavo (V. 

Rakauskas ir kt., vyr. red. V.Vitkauskas) ir išleido 22 šio rašytojo ir publicisto raštų tomus. 

Prieš jį lietuvių literatūroje (prozoje) buvo žinomi savo romanais ar apysakomis tik keli lietuvių 

rašytojai: V. Pietaris su savo istoriniu romanu ,,Algimantas“, J. Lindė-Dobilas (realistinis romanas 

apie pirmąją Rusijos revoliuciją), I. Šeiniaus romanas ,,Kuprelis“ apie romantizuotą meilę. Savo 

recenzijose Vaižgantas iškėlė V. Pietarį už Lietuvos istorijos gvildenimą, jos dalyvių heroizavimą ir 

I. Šeinių – pastarąjį už kūrinio modernumą, nes autoriaus romano centre – žmogaus drama. Bet 

Vaižgantas smarkiai pakritikavo K. Puidos romaną ,,Žemės giesmė“. 

Ir štai pagaliau 1918 m. blykstelėjo patsai Vaižgantas, išleidęs sudėtingos problematikos kūrinį 

,,Pragiedruliai“, kuris jam atnešė tikrą rašytojo šlovę. Su ,,Pragiedruliais“ jis atsistoja šalia 

žinomiausių mūsų kultūros atstovų: kaip sakė V. Mykolaitis Putinas, jis – tikras deimančiukų 

gaudytojas. Kalbėdamas apie Vaižgantą, V. Krėvė jį pavadino ,,sprogstančiu optimistu“. Net 

kairuoliškasis. 

B. Pranskus rašė, kad Vaižgantas – tai, girdi, ,,buržuazinės visuomenės auksaburnis“. Kur kas 

atsainiau apie Vaižgantą atsiliepė komunistuojantis V. Kapsukas, rašęs, kad jis – besiblaškantis, bet 

čia pat pridūrė – nepailstantis žmogus. 

Kadangi apie mūsų aptariamą ,,auksaburnį“, kaip matyti, bylota įvairiai, net prieštaringai, savaime 

aplink jo galvą netrukus ėmė sklandyti nemaža įvairių paskalų, net anekdotų. Tam davė peno mūsų 

autoriaus gausi publicistika, plati visuomeninė veikla, susidūrimai su įvairiais visuomenės 

sluoksniais. Pagaliau ir pati jo kūryba buvo marga ir žanriniu požiūriu, todėl kai kam mįslinga, 

nevienareikšmiška. Kaip tik todėl reikėtų daugiau pasidomėti jo, kaip rašytojo, asmenybės 



paslaptimis, ne visiems žinomais jo gyvenimo ir veiklos aspektais bei jo santykiais, pvz., su 

oficialia valdžia, su bažnyčios hierarchais. 

Bet mes klauskime glausčiau: tai kas gi mus taip patraukia Vaižganto tekstuose ir kas sudarytų jo 

kūrybos įdomumo esmę? Čia beveik visi rašiusieji lyg ir sutaria: Vaižgantas visur visada ieškojo 

teisybės, teisingumo ir šias vertybes gynė, už jas kovojo visą savo gyvenimą. Su tuo siejasi jo 

nepaprastas sąžiningumas. Iš čia ir išvestini jo estetiniai reikalavimai, tautiniai ir kultūriniai 

aspektai, įkūnyti ir asmeninėje kūryboje. Tai kas, kad kai kurie jo amžininkai jo kūrybą buvo 

apvadinę ,,chaotiška“ ar net ,,bežanre“, o jį patį – ,,besvoriu“. 

Bet tik pažvelkim į jį ir jo kūrybą istoriškai. Sakykim, Vaižgantas susitapatino su tautininkais, o 

kodėl jis gelbėjo iš kalėjimo į kairę nukrypusį K. Korsaką ir net suvedė jį su krikdemu A. Jakštu? 

Kodėl jis, būdamas dar jaunas kunigas, taip dažnai bažnytinės vyresnybės buvo labai dažnai 

kilnojamas iš vienos parapijos į kitą? 

Kodėl jis nepabijodavo net viešai užsipulti kokį aukštą tuometės valdžios atstovą (pvz., ministrą) ir 

viešai anam išdėstyti didesnius šio nusidėjimus at net nusikaltimus? Kodėl net kai kurie vyskupai 

jam pažerdavo priekaištų už tariamus Vaižganto nukrypimus nuo bažnytinės tvarkos reikalavimų? 

Nors dažnokai gaudavo pylos už užkulisinius pramanus (skundai). Kaip jau sakėm, čia visur slypėjo 

viena: šis žmogus nepakentė melo... 

Neseniai keli įvairių mokslo barų akademikai Vilniuje viešai aptarė Vaižganto kūrinį ,,Dėdės ir 

dėdienės“ (1920–1921). Ir proga buvo reta: pažymime šio rašytojo gimimo 150-metį. Diskusijos 

dalyviai konstatavo, kad šis autorius ir sau buvęs itin kritiškas (citata): ,,Aš nieko daugiau 

nenorėjau, jokio kito uždavinio nenujaučiau, kaip leisti per save, per kultūrintą sielą ir protą 

primityvųjį savo giminės būdą ir padaryti jį aukštesnei kultūrai paruoštą, kaip sliekai kad paruošia 

bergždią žemę dirvožemiui“. Štai kodėl keli Mokslų akademijos nariai (R. Janonienė, R. Palekas, R. 

Petrauskas, V. Daujotytė-Pakerienė ir J. Sprindytė sutartinai pabrėžė, jog Vaižgantas yra viena iš 

pačių didžiausių kultūros inicijacijų, nes mąstė plačiau negu buvo įpareigotas prigimtinių duotybių. 

J. Sprindytė dar pridūrė: ,,Gal Vaižgantas rašė galvodamas, kaip trūksta asmenybių: juk ,,Dėdėse ir 

dėdienėse“ vyrauja pasyvumo izotopija – juk pasiduoda Mykoliukas, o visos apysakos kūnas ir siela 

yra Severija – kaip visų įvykių liudytoja“. Be to, sakė jinai, „gal Mykoliuko charakteris yra 

slepiamas paties Vaižganto paveikslas“... Užbaigdama savo mintijimą, akademikė J. Sprindytė 

pasakė, kad ,,Lietuvis turi gėrybių rinkimo geną, suvokia gamtos galias ir susitapatina su jos 

ritmais“. Anot jos, ir pačiam Vaižgantui gamta darosi iškalbesnė nei žodžiai. 

Kiti diskusijos dalyviai kalbėjo, kad Vaižgantas visad iškelia dvasinę meilę kaip aukščiausiąją, nes 

kūniškoji miršta. Taigi, minėtoji apysaka parašyta remiantis krikščioniškos meilės suvokimu: mat 

pasaulis – nedalomas Dievo kūrinijos matymas, nes tikrasis žmogus sąmoningai atsisako laimės, 

aukojasi. Neveltui pabaigoje R. Janonienė pridėjo: ,,Lietuvių dvasia – Vaižganto Mykoliukas 

lygintinas su Rūpintojėliu (užslėpta kančia ir mąslumas). 

Apžvelgus mūsų akademikų požiūrius į tą vienintelę ,,Dėdžių ir dėdienių“ apysaką, skaitytojams 

belieka tik palinkėti: „Negalima Vaižganto ,,perkrimsti“ vienu prisėdimu: į šio rašytojo – Vaižganto 

– fenomeną reikia labai ir labai įsigilinti, suvokti ir apmąstyti. 


