


2 skyrius

18
88

–
18

93

Jei kiekviena tauta, nors ir  
nedaug temananti apie savo galybę, 
gali palikti savo kalbą, vartodama 
jų literatūroje, kaip Dievo duotą 
dalį, – ką gi besakyti apie lietuvių 
kalbą, kuri, sulyginus su kitomis, yra 
tikras milžinas, kurią tiesiai galime 
pavadinti visų mums žinomųjų 
kalbų sanskritu, kuri nuo šiolei ne 
vien lietuvių tautai, tikiuos, būsianti 
būtinai reikalinga Europos ir ne 
Europos šviesiųjų genčių mokslams.

Juozapas iš Popšutės

Lietuviškos kalbos svarbumas iš 

moksliško atžvilgio, Žemaičių ir 

Lietuvos apžvalga, Raštai, V tomas

12 13

Studiju metai,
18–

24 m
eta
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Per stojamąjį egzaminą į seminariją 

būsimas kunigas, paprašytas garsiai 

paskaityt lotynišką tekstą, atsisako. 

Jaunuolis žino, kad komisija, išgirdu-

si jo netaisyklingą tartį, supras, kad 

jis lotyniškai ne tik nemoka, bet ir 

nenutuokia, ką skaitąs. Į seminariją 

Juozas patenka pasinaudodamas su-

teikta teise nelaikyti stojamųjų egza-

minų.

Prasidėjus mokslo metams, jauna-

jam klierikui ir jo bendramoksliams 

didžiausiu iššūkiu tampa lotynų 

kalba. Vieną vakarą bandydamas 

lotyniškai skaityti istorijos vadovėlį, 

Juozas girdi kambario draugą po no-

simi murmant, jog bėgti iš semina-

rijos ruošiasi dėl tos nelemtos dievų 

kalbos.



Neilgai trukus užsispyręs jaunuolis 

lotyniškai jau skaito knygas. O dar 

pramokęs lenkiškai, pasineria į gro-

žinės literatūros pasaulį. Šis būsimą 

kunigą traukia labiau nei religiniai 

mokslai. 

Dar gimnazijoje supratęs lietuvių 

kalbos svarbą, Juozukas tobulina 

savo rašymo stilių versdamas į gim-

tąją kalbą L. Tolstojaus ir A. Puški-

no kūrinius. Pastangos atsiperka su 

kaupu. Iš 150 klierikų jaunasis Tu-

mas išrenkamas padėti rengiant lie-

tuvišką maldaknygę.

2 skyrius

14
18

88
–

18
93

Karštai įsidiskutavusiam jaunuolių 

būriui apie vakaro pabaigą primena 

tik vis per anksti suskambantis var-

pelis. Šie slapti susitikimai išauga į 

Lietuvos mylėtojų draugiją su detaliai 

aprašyta jos veiklos programa. Tačiau 

kažkuriam seminaristui įsibaiminus, 

kad dėl tos rašytinės programos vi-

siems gali baigtis liūdnai, vienbalsiai 

nusprendžiama įsteigti kitą. 

Vienas dievobaimingas draugijos 

narys labai žavisi šv. Kazimieru. Su-

žinojęs, kad iš šventojo kapo planuo-

jama paimti jo kaulų relikvijoms, 

nieko nelaukdamas jaunuolis išvyks-

ta į Vilnių. 

Nesitverdamas džiaugsmu jis kryže-

liais apdalina dešimt bičiulių – drau-

gijos narių. Tikėdamas Šventuoju 

Lietuvos globėju jaunuolis iškilmin-

gai paskelbia: „Mūsų draugija teesie 

Šv. Kazimiero draugija!“
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Seminarijos inspektorius, nutuokda-

mas apie slaptą draugiją, vieną dieną 

susikviečia įtariamuosius į salę ir 

bando įkrėsti jiems į galvas, kuri mei-

lė tėvynei eina koja kojon su religija, 

o kuri jai priešgyniauja.

2 skyrius

16
18

88
–

18
93

Juozo ir jo draugų idėjas dažnai stab-

do ne tik seminarijos vyresnybė, bet 

ir pajamų stygius. Žinia apie jaunųjų 

klierikų norą dirbti Lietuvai pasklin-

da už seminarijos sienų. Jaunuosius 

tautos šauklius pakviečia rengti lie-

tuviškų tekstų naujam laikraščiui 

„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Jau 

antrajame savo straipsnyje Juozapas 

iš Popšutės rašo, kad neužtenka vai-

kams tik maldų išmokti, reikia skie-

pyti meilę tėvynei, „…nes Dievas tą 

meilę įkvėpė į širdį…“

Jaunojo Tumo tautinę veiklą ir moks-

lus pristabdo sušlubavusi sveikata. 

Nebaigęs antro kurso Juozukas at-

gauti jėgų grįžta į gimtinę. Kasdie-

niai darbai ir išvykos po apylinkes 

gryname ore ligonį kaipmat pastato 

ant kojų.

Baigiamieji paskutinių kursų Juozo 

rašiniai įvertinami aukščiausiais pa-

žymiais. Savikritiškas jaunuolis yra 

nepatenkintas savo darbais ir grįžęs 

į seminariją nusprendžia susitelkti 

tik į mokslus, o publicistinę veiklą 

pristabdyti.

1893 m. būdamas dvidešimt ketverių 

Juozas Tumas sėkmingai užbaigia 

mokslus seminarijoje ir yra įšventi-

namas į kunigus.
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Tautine veikla ir kuryba
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Vaižganto kuriniai, kuriuos galima rasti
bibliotekose ar knygynuose ir perskaityti

Vaižganto kuryba

61

Daugiau apie Vaižganta

Knygose

Aleksandras Merkelis 

Juozas Tumas Vaižgantas

Aldona Vaitiekūnienė 

Vaižgantas

Algimantas Radzevičius 

Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse

Alfas Pakėnas 

Neužmirštamas Vaižgantas

Vytautas Bagdonas 

Nusilenkime Vaižganto žemei

Vytautas Bagdonas 

Tumų Juozuko vaikystės pasaka

Nijolė Lietuvninkaitė 

Skaitantis Vaižgantas

Jurgita Žana Raškevičiūtė, 

Aistė Kučinskienė 

Iš širdies ir tikru reikalu…

Juozo Tumo Vaižganto šeimyninė 

korespondencija

Muziejuose

Juozo Tumo-Vaižganto 

butas-muziejus

Juozo Tumo-Vaižganto 

ir knygnešių muziejus

Svėdasų krašto 

(J. Tumo-Vaižganto) muziejus

Irašuose 

Filmas Tumo kodeksas

Daugiau apie Vaižganta



62. 63

Leidinyje iliustracijoms panaudotos 
nuotraukos yra iš:

Maironio lietuvių literatūros muziejaus,  
p. 7, 11, 38 (viršuje), 41 (apačioje), 42 (kairė-
je), 49, 52, 58 (dešinėje), 59;
Aleksandro Merkelio knygos Juozas Tumas 
Vaižgantas, p. 13, 19, 39, 58 (kairėje);

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, p. 17, 23, 29, 35, 36, 38 (apačio-
je), 40 (viršuje), 44 (apačioje);
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, p. 26;
Lietuvos nacionalinio muziejaus, p. 40 
(apačioje);
LMA Vrublevskių bibliotekos, p. 41 (kairėje);
Internet archive, p. 41 (dešinėje);
Lietuvos albumo, p. 42 (dešinėje).

Žodynelis
.



Knygoje „Iliustruota Vaižganto gyvenimo ir kūrybos istorija“ teksto autorė Lina Mickutė 

kartu su dailininke Birute Bikelyte pasakoja apie vieno reikšmingiausio lietuvių rašytojo – 

Vaižganto, t. y. Juozo Tumo (1869–1933), gyvenimą ir kūrybą.

Išskirtiniais literatūriniais gabumais pasižymėjęs berniukas pasirenka kunigo kelią. Būsi-

mas dvasininkas dar po seminarijos skliautais pradeda sėkmingą publicisto karjerą viena-

me didžiausių slaptų laikraščių. Nuo jaunų dienų dėl tautinės veiklos Bažnyčios vadovybei 

kliūvantis jaunasis tautos šauklys mėtomas iš vienos parapijos į kitą, visą gyvenimą jau-

čiasi kaip tremtyje. Tai ne tik nesustabdo Juozo Tumo kovos už Lietuvos spaudos laisvę, o 

vėliau – ir valstybingumą, bet dovanoja draugystę su pirmuoju Lietuvos prezidentu Antanu 

Smetona, kurį tenka vaduoti iš kalėjimo ir pačiam gauti namų arešto, kelionę per Atlanto 

vandenyną į Niujorką, ne vieną ordiną ir produktyviausio lietuvių literato titulą istorijoje.


