
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE

Įžanga *. — Ne tik lietuvių literatūros pradžia, bet ir toli
mesnė jos raida yra ankštai susijusi su religiniu gyvenimu. Nors 
religinę pradžią galime pastebėti ir kitų tautų literatūrose, bet 
religinio gyvenimo įtaka lietuvių literatūrai reiškėsi kur kas 
ilgiau vien dėl to, kad tos literatūros kūrėjai buvo daugiausia 
dvasininkai 1.

Bet lietuvių literatūroje pastebimas dar kitas būdingas jai 
reiškinys. Jeigu pirmieji lietuvių raštijos pavyzdžiai, pirmosios 
lietuvių knygos, kaip Mažvydo katekizmas, Širvydo Punktai 
ar 16-17 šimtmečio katekizmai ir giesmynai buvo grynai tikybinė 
literatūra, tai vėliau, ypač 19 šimtm., dėl nepaprastų politinių 
aplinkybių religinis pradas lietuvių literatūroj ima pintis su 
tautiniu. Iš tikrųjų tada pasirodo ir tikrosios literatūros užuo
mazga.

Pirmas žymusis lietuvių literatūros atstovas, Kristijonas 
Donelaitis (1714-1780), savo Metuose tautinę problemą, tiesa, 
dar sprendžia moraliniu mastu, bet juose apstu ir religinio ele
mento — nuolat ten minimas Dievas ir jo tėviškoji Apvaizda. 
Giliai linkęs į pietizmą, Donelaitis bodisi svetimųjų doriniu 
pakrikimu ir savo realistiniame veikale kai kur rodo, kad praeitis 
geresnė. Bet tik pasitikėjimas Dievo Apvaizda leidžia Done
laičiui nurimti dėl lietuvių likimo.

Panašaus atsparumo, remiamo dieviškų pastangų, randame 
ir kito žymesnio to meto poeto, Antano Strazdo (1763-1833),

* Šis darbas parašytas Maironio pirmųjų veikalų (Pavasario balsų, Terp 
skausmų į garbę, Kame išganymas) 70 metų (1895/96-1965/66) sukakties proga. 
Juo norėta prisidėti prie pagerbimo Maironio, kurio klausytoju autoriui teko 
būti Vytauto Didžiojo Universitete 1932 m.

1 Maironio raštai, Kaunas 1930, V t., 4 psl.
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kūryboje, čia jau nebe prūsų lietuviui tenka justi vokiškąją įtaką, 
bet lietuviui aukštaičiui skaitytis su svetimomis rusų bei lenkų 
kultūros formomis. Be to, tai Lietuvos politinės nepriklauso
mybės praradimo metas, truksiąs dar visą šimtmetį.

Tačiau, nors tautoj prasidėjo naujos vergijos žiema, Strazdas 
jau « pranašauja pavasarėlį », nes tokia esanti Dievo valia — savo 
giedojimu jis visur reiškiąs Aukščiausiojo ranką 2 3. Tad jau Strazdo 
poezijoj pirmą kartą pasigirsta, kad ir neryškiai, lietuvių tautos 
žadinimo reikalas, pasitikint antgamtinėm galiom. Savo populia
riąja giesme Pulkim ant kelių Strazdas moko lietuvių tautą pasi
tikėti Dievo Apvaizda, tuo Dievu, kurį vadina Aukščiausiu 
Tėvu. Tai pirmoji pamoka to dieviškojo pasitikėjimo, kurį taip 
išvystė Maironis savo kūryboj.

Svetimųjų priespaudą dar giliau jaučia Antanas Baranauskas, 
(1835-1902), po to sekęs dar stipresnės išraiškos poetas. Jo poe
zijoje jaučiamas įsakmus pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda, 
pasitikėjimas, nustelbiąs baimę dėl tautai daromos svetimųjų 
žalos :

Kad tu, gude, nesulauktum :
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori!3 *

Nors išsivadavimo pragiedrulių iš svetimųjų priespaudos dar 
nematyti ir poetas nieko kito dar negali pasiūlyti, kaip šventą 
kantrybę nešant svetimą jungą, tačiau sąmoningas Baranausko 
nusistatymas svetimųjų atžvilgiu, ypač kiek tai liečia kalbą, 
tautos būdą ir jos praeitį, giliai paveikia Maironį.

Religinio prado apstu to meto realistiniuose Motiejaus Valan
čiaus (1801-1875) raštuose, kuriais jis savo tautiečius auklėjo 
doriškai ir rodė jiems katalikų Bažnyčios reikšmę. Dėl to ir kitas 
to meto poetas, Antanas Vienažindys (1841-1892), žemėj tema
tydamas vien tamsą, žvilgsnį kelia dangop, kartu išreikšdamas 
intymų lietuvių dainos ir giesmės ilgesį :

2 Lietuvių poezijos antologija, red. .T. Aistis ir A. Vaičiulaitis, Chicaga 
1951, 166 psl.

3 Kelionė Peterburkan, žr. M. Biržiška, Iš Barono poezijos, Kaunas 1912,
18 psl.



3* RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE 135

Oigi gražus gražus tolimasis dangus,
Kada man pašauksi ten, Dievuliau brangus ?
Kada aštrius takus šios žemės pereisiu ?
Kada žvaigždėms grįstu keliu vaikštinėsiu ? 4

Praeina dar eilė apsiniaukimo ir fermentavimosi metų, kol 
1883 sušvinta Aušra, o su ja į tautos gelbėjimo areną išeina 
Maironis (Jonas Mačiulis, 1862-1932), apsiginklavęs tautos praei
ties kardu ir prisidengęs dieviškosios Apvaizdos skydu. Maironis 
tęsia savo pirmatakų tradicijas, yra ankštai suaugęs su religine 
lietuvių dvasia, bet pirmą kartą meta ryžtingą kovos šūkį ir ima 
uoliai smaigstyti tikėjimo ir vilties gaires, tautai dešimtmetis 
po dešimtmečio belaukiant laisvo rytojaus.

Visos Maironio kūrybos pagrindas — tėvynės meilė. Bet ir 
visa Maironio poezija taip perpinta religiniais motyvais, kaip 
tokiais pat motyvais perpinta M. K. Čiurlionio meno kūryba. 
Dėl to su literatūros kritiku galime tarti, kad Maironio pasaulio 
centre yra Dievas, kad tai teocentrinis pasaulis, kuriam taip 
priešingas vis labiau išryškėjąs šių dienų antropocentrinis pasau
lis, pirmenybę atiduodąs žmogui 5.

Religinio prado gausu ne tik Maironio lyrikoj, bet ir jo epinėj 
bei draminėj kūryboj. Kruopščiau panagrinėjus, randami tie 
patys bruožai kaip atskiruose žanruose, taip ir pavieniuose kūri
niuose, ir tatai rodo kūrybiškosios asmenybės vientisumą ir tapa
tumą. Gi visuose Maironio kūrybos motyvuose, ar tat būtų pa
triotinis, gamtinis, visuomeninis, ar asmeninis, religinis pradas 
reiškiamas taip, kad visa būtų suvesta į vieną pagrindinę for
mulę : į tėvynės meilę.

Pagaliau ir asmeniškai Maironis savo religija pasišventė tėvy
nės reikalui: metė pasaulinius mokslus ir pasaulinį gyvenimą, 
kad, kaip ir jo idealistinis pirmatakas Simanas Daukantas, uoliau 
galėtų pasišvęsti Lietuvos reikalui — mokslu, kūryba, pedagogine 
ir visuomenine veikla.

Tačiau religinis pradas Maironio kūryboj buvo atakuojamas 
nuo pat jos pradžios. Jau pirmoji spausdintoji Maironio poema

4 Lietuvių poezijos antologija, 239 psl.
5 J. Ambrazevičius, Lietuvių rašytojai, Kaunas 1938 (?), 120 psl. :

Maironio vieta lietuvių religinėj literatūroj.
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(pasirašyta St. Garnio slapyvardžiu) Terp skausmų į garbę (1895) 
dėl jos vadinamo klerikališkumo buvo Varpo pavadinta nerei
kalinga ir net žalinga 6.

Į šiuos priekaištus atsakė J. Tumas, tardamas, kad iš taria
mojo poemos klerikališkumo belieka katalikiškai krikščioniška 
dvasia, prigimta Lietuvos visuomenei ir visai nedirbtina. Dirbtina 
būtų ne tikėjimo «prikergimas », bet jo šalinimas, o tikėjimui 
mene, tad ir literatūroj, visada buvę ir būsią vietos 6 7.

Gal būt ta jaunoji karta tada tarėsi kurianti naują kultūrą, 
laisvą nuo religijos. Bet ji gal nežinojo ar buvo pamiršusi, kad jau 
Platonas buvo įspėjęs, jog kova su religija yra visuomenės pagrin
dų griovimas. O vėliau jai atsakė ir Pranas Dovydaitis, paste
bėdamas, kad žmogaus be Dievo absoliutiškai negali būti, nes, 
atmetęs tikrąjį Dievą, jis tik puola prieš aukso veršį ir smilko 
įvairiems stabams 8.

Maironiui kaip tik buvo svarbu išlaikyti sveikas tautos šaknis 
— nepažeistas religines tradicijas. Jis suprato, kad, tautą žadinant 
laisvės rytojui, ne laikas griauti patiems tuos pamatus, kurie 
laiko audrose davė jėgų ir vilties. Priešingai, tą pamatą kaip 
tik dar reikėjo stiprinti ir palaikyti. Jau vien svetimųjų prie
spaudoj poetas matė daug žalos tautos dorovei, nes įvairiausios 
ydos ir negerovės buvo tik «vaisiai nelemtos sunkios vergijos 
mūsų krašto »9.

Maironis gerai žinojo, kokie pavojai grėsė lietuvių mokslo 
jaunimui iš svetimųjų mokslo židinių, į kuriuos jie veržės siekti 
mokslo — ypač iš Varšuvos ir Maskvos. Kai pirmojoje pūtė mate
rialistinio pozityvizmo vėjai, tai antrojoje drumstėsi marksistinio 
materializmo vandenys. Prie to dar prisidėjo nuo carienės 
Kotrynos laikų rusų universitetuose įsigalėjusi laisvamanybė. 
Pasidavimas toms mados pasaulėžiūroms ne kartą grėsė nutautimo

6 S. [Dr. S. Matulaičio] recenzija, žr. Varpas, 1895 m., 8 nr. Tai nevy- 
kęs publicisto išsišokimas prieš poetą. Palygink M. Biržiška, Lietuvių tautos 
kelias, II t., 71-72 psl.

7 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, Kaunas 1924, 117 psl.
8 Pr. Dovydaitis, Trys pamatiniai klausimai, žr. Ateitis, 1911 m., 1 nr.,

12 psl.
9 Maironis, Mūsų vargai, Kaunas (b. d.), A. Petronio knygynas, 116

psl.
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pavojumi mūsų jaunajai mokslo kartai. Iš tiesų tauta daug to 
jaunimo prarado. Nedidelė saujelė atsparesniųjų grįžo dirbti 
pozityvaus tėvynės darbo.

Dėl to Maironis kūrė Jaunosios Lietuvos sąjūdį, skyrė jai 
savo to paties vardo poemą (pirma davęs jai net religiškai idea
listinį pavadinimą Terp skausmų į garbę), nes žinojo, kad tik 
tėvų tradicijose išsilaikiusi jaunoji vadų karta lengviau išves 
tėvynę į laisvą rytojų :

O, eina, artinas laikai !
Ištvers jų audroj ne vaikai,
Tik vyrai su gilia tikyba!...
Stiprėk ir auk gi, Lietuva,
Kad ta ateinanti kova 
Sūnums nebūtų per ankstyva10 .

Tačiau Maironis nėra religinis poetas. Jo religinės poezijos 
iš tikrųjų tėra nedaug. O ir toj poezijoj nėra šūkių ar raginimų 
tikėti, kaip kad to yra, pavyzdžiui, A. Jakšto poezijoj. «Jis 
neišrodinėja, kaip Jakštas, kad Dievas yra ir koks Jis yra ; jis 
nereflektuoja, kaip Vaitkus, Kristaus gyvenimo scenų ir nepiešia 
epiškų Jo kančios ar laimėjimų paveikslų; jis nepolemizuoja, 
kaip Baranauskas, kuri religija geresnė ; jis neragina kitų Dievą 
pažinti ir Jo dorybėmis pasekti, kaip tai mėgo šviečiamojo 
amžiaus įtakoje poezijos kūrėjai, kaip kad prasideda raginimu 
net garsioji Strazdelio Pulkim ant kelių»11. Iš tikrųjų Maironio 
tikėjimas yra tylus ir nuoširdus, ir visi Maironio poezijos šūkiai 
skirti tėvynės meilės jausmams kelti.

Dėl to ir tie, kurie buvo priešingi Maironiui kaip dvasininkui, 
jei tik norėjo gera Lietuvai, buvo priversti priimti tas pagrindines 
idėjas, kurias poetas pirmiausia skelbė — gimtosios kalbos, savo 
krašto ir papročių, savo žemės meilę. Ir Varpui buvo artima 
tai, kas kelia Lietuvos meilės ir jos gerovės reikalą. Ir nors jis 
pirmąją Maironio poemą pavadino «kapitalu, įmestu į purvą », 
bet vis tik kapitalu, tik dėl religinio jos atspalvio kai kam 10

10 Ten pat, 82 psl.
11 J. Ambrazevičius, Lietuvių rašytojai, 121 psl. : Maironio vieta

lietuvių religinėj literatūroj.
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nepriimtinu. Maironis, sakytume, perdaug talpus, perdaug uni
versalus, kad būtų buvę galima jį visiškai atmesti. J. Tumo 
teigimu, tie patys varpininkai, nors oficialiai Maironį peikė, 
bet slaptai nusirašinėjo, jo poezija gėrėjosi12. Vėliau ir pats Varpas, 
recenzuodamas Pavasario balsus, Maironiui pripažino talentą13.

Neatmestas liko Maironis ir šių dienų sovietinėj Lietuvoj, 
nors jo kelias į pripažinimą naujojoj santvarkoj ir nebuvo rožėtas. 
Tačiau, kovojant su religiniu pradu Maironio kūryboj, imtasi 
naujo metodo — pašalinti visus religinius ir kai kuriuos patrio
tinius eilėraščius ar išbraukti su religiniais bei patriotiniais moty
vais susijusias strofas ar, pagaliau, eilėraščius verčiant originalo 
mintį nusakyti kitaip, pritaikyti savo reikaluil4.

Šis darbas, vis dėlto, nėra toks lengvas, kaip gali iš karto 
atrodyti, cenzoriui raudoną pieštuką pasiėmus. Nėra aiški riba, kur 
tektų sustoti eiles bebraukant, nes, kaip minėta, religinis pradas 
yra kone kiaurai persunkęs visą Maironio poeziją. Imkim kad 
ir patį pirmąjį Aušroj atspausdintąjį Maironio eilėraštį Miškas 
ir lietuvis15. Eilėraštyje, rodos, nieko nėra specifiškai religiško. 
O vis dėlto jis rašytas su religine vizija ir nuojauta. Lietuva 
verkia savo didvyrių, kaip tos Lozoriaus seserys verkė savo 
mirusio brolio, kai jas aplankė Kristus. O po to jau daros aišku, 
kas padės mirusius prikelti: dieviškoji malonė, tos malonės 
įkvėptoji poeto lyra.

Tad ir turime sutikti su literatūros kritiko Maironio kūrybos 
apibūdinimu : «Apskritai Maironio kūryba yra paskoninta
religine dvasia. Tegul jis tik retai suminės tikėjimo žodį, tegul 
jo ir visai nesuminės, bet visuose veikaluose klausimus randi 
nušviestus taip, kaip reikalauja religiškai galvojąs ar bent 
jaučiąs žmogus. Jo ištartas žodis yra žodis asmenybės, sufor
muotos pagal religijos principus » 1B.

Religinis pradas yra persunkęs ne tik Maironio lyrinę poeziją,

12 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, Kaunas 1924, 113 psl.
13 Varpas, 1898 m., 1 nr. Cituota iš J. Ambrazevičius, Maironis ir visuo

menė, žr. Maironis, Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 288 psl.
14 A. Baltaragis, Numaironintas Maironis, žr. Maironis, Jo gimimo

šimtmečiui paminėti, Brooklynas 1963, 175-180 psl.
15 Aušra, 1885 m., 7-8 nr. Originale eilėraščio antraštė Lietuvos vargas.
16 J. Ambrazevičius. Lietuviu rašytojai, 117 psl. : Maironio vieta lietuvių

religinėj literatūroj.
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bet taip ir jo epinę ir draminę kūrybą. Jaunojoj Lietuvoj at
gimimą laiduoja kryžius, Mūsų varguose tautą į laisvę išveda 
Dievo Apvaizda, Raseinių Magdė svetimai kultūrai parsidavusi 
paties Dievo baudžiama, Z nad Biruty (Nuo Birutės kalno) gie
dama malda už tėvynės išlaisvinimą, Kame išganymas — ištisa 
religinė socialinio gyvenimo apologetika. Ir Maironio dramose tas 
pats religinis siūlas veria kiaurai — apgailestaujama, kad Kęstu
tis dėl klastos nebetapo krikščionimi, į jį patį sudedama daug 
krikščioniškų bruožų, Vytautas skundžiasi, kad tenka drumsti 
savo sielos rimtį santykiuose su kryžiuočiais, kai jo krikščio
niškasis uolumas skamba visoj Europoj. Pagaliau ir nekūrybi
niuose Maironio raštuose — Lietuvos praeityj ir Trumpoj visuo
tinės literatūros istorijoj — esama religinio prado : juk ir patį 
Maironio kūrybos branduolį sudaro tautos istorijos iliustracija.

Religinis pradas šiuose Maironio veikaluose išplaukia iš būto
vinio, istorinio konteksto. Kad to prado nebūtų — reiktų šalinti 
jo pagrindą, pačios tautos tikėjimą.

I. Veiksniai, padėję susiformuoti religiniam pradui

MAIRONIO KŪRYBOJE

Religiniam Maironio kūrybos pradui susiformuoti ypač padėjo 
trys veiksniai: gimtieji namai, dvasininko pašaukimas ir lite
ratūros pirmatakai.

Darni ir giliai religinga gimtųjų namų ir aplamai viso gimtojo 
krašto aplinka turėjo lemiamos reikšmės Maironio kaip dvasi
ninko kelio pasirinkimui. Kiti veiksniai tik stiprino ir palaikė 
tai, kas jau buvo iš mažumės įsigyta.

Tiems veiksniams atsekti pats Maironis yra davęs nemaža 
užuominų tiek savo poetiniuose, tiek proziniuose raštuose, bet 
daugiausia Jaunosios Lietuvos poemoj. Šalia to ne mažiau reikš
mingi ir kitų, poetui artimų, žmonių atsiliepimai.

1. Gimtieji namai. — Gimęs 1862 m. spalio 21 d. Pasandravio 
dvare, Raseinių apskr., netoli Šiluvos, Maironis augo ir brendo 
bene pačiais tamsiausiais Lietuvos laikais, rusams uždraudus 
lietuvišką spaudą, vos tik vaiko akys atsimerkė raštui. Gimęs 
trečiuoju iš eilės (kiti du vaikai vėliau mirę), Maironis lyg pačios
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Apvaizdos buvo skirtas, kaip tas pasakos brolis, palikti namus ir 
eiti į pasaulį ieškoti Dievo teisybės.

Maironio tėvas Aleksandras, kad ir ne bajoras, bet iš pasi
turinčių, vadinamų karališkųjų, valstiečių kilęs, su bajorais 
bendraudavęs, tik kalbėdamasis su jais laikydavęsis savo gimto
sios kalbos, nes, kaip sakoma Jaunojoj Lietuvoj, «pats Dievas, 
jam rodės, tokią kalbą paskyrė, taip kalbėjo tėvai»17.

Jaunojoj Lietuvoj Maironis savo tėvą pavaizdavo Rainio 
asmeny, ypač iškeldamas jo gerą širdį ir išmintį:

Ar pažinote Rainį, kurs Atkaičiuos gyveno ?
Dieve duoki jam dangų ! Nieks žmogaus nesutiko,
Kurs ant jo ką galėtų pasakyti piktai:
Patarimo reikėjo, ar paskolint skatiko, —
Kur daugiausia išminti, kaip ne Rainio takai ? 18

Maironio motina buvo Šiluvos maršalkos Kurmauskio duktė 
Ona, giliai religinga ir tikrai nuoširdi lietuvaitė. Ir ją Maironis su 
meile prisimena toj pačioj Jaunojoj Lietuvoj. Anksti linkęs į 
istoriją, ypač į šventąją istoriją, jau mokslus eidamas, Juozas 
Rainys (Maironis) pasakodavo seseriai Onytei ir motinėlei apie 
tuos senovės laikus, kai krikščionys ėję vaduoti Šventosios 
Žemės iš turkų nelaisvės. Tų pasakojimų veikiama, motinėlė 
tikėjosi, kad ir jos sūnus išeis į kunigus :

Apie šventąją Žemę ir Rainienė tankiausiai 
Dievobaimingai klausės, net jai ašaros krito ;
O paskui jai sapnavos, būk pamokslą gražiausiai 
Sako Juozas, o žmonės verkia vienas už kito 19.

Jaunasis Maironis, auklėjamas daugiausia Mačiulių giminaitės 
(Onos Pulkevičiūtės), kuri irgi pasižymėjo dideliu religingumu, 
anksti ėmė linkti į religinį gyvenimą. Turėjęs gerą atmintį ir 
atmintinai išmokęs giedoti «adynas». Tų ankstyvųjų šeimos 
maldų nuotaiką Maironis yra pavaizdavęs Žiemos ryto eilėse : * 11

17 Maironis [Jonas Mačiulis], Jaunoji Lietuva, 2 laida bent kiek patai
syta, Kaunas (b. d.), A. Petronio knygynas, 6 psl.

” Ten pat, 5 psl.
11 Ten pat, 9 psl.
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Bet ankstybi, be Dievo palaimos, darbai 
Neatneš, ko taip trokšta žmogus :
Kas per savaitę nori darbuotis sveikai,
Tenebūnie maldoj nerangus 20.

Mačiulių šeimoj giedama, meldžiamasi, skaitoma būdavę 
lietuviškai. Tik vėliau šeimoj prasidėjęs lenkybės periodas, ir 
vaikai turėję išmokti lenkiškai, o iš dalies ir sulenkėję. Į lietu
vybę Maironis grįžo Kauno seminarijoj.

Gal būt šventųjų gyvenimų lektūros paveiktas, jaunasis 
Maironis, sutvirtinimo atvežtas į Kauną pas vyskupą Valančių, 
pasirinko Stanislovo vardą (vėliau panaudojo prie Zvalionio ir 
Zanavyko slapyvardžių, pradžioj dar rašęsis ir St. Garniu, ir St. 
Maironiu). Jį bus žavėję šventieji, pasišventę kilniam idealui, 
mokslui. Gal dėl to ir vėliau gyvenime ir vardo dienai švęsti buvo 
pasirinkęs šv. Jono Kantiečio dieną21.

Dar vaikas būdamas, jaunasis Maironis bus svajojęs apie 
Šventąją Žemę ir apie tolimus kraštus, iš kur gali parvežti retų 
ir brangių dovanų. Kai kartą jį paklausę, kuo atsilyginsiąs savo 
gerajai auklei, sakė parvešiąs jai skarą ir rožinį iš tolimų kraštų 
(kaip toj Senovės dainoj, kur žadamos brangios dovanos trims 
sesutėms, kurių Maironis kaip tik tris ir turėjo)22.

Maironis jau anksti ruošėsi eiti į kunigus : jau ketvirtojoj 
Kauno gimnazijos klasėj būdamas, norėjęs stoti į kunigų semi
nariją. Bet nuo to sulaikęs tėvas, kurs nebuvęs apsisprendęs, ar 
sūnus turėtų būti kunigu ar inžinierium. Jaunojoj Lietuvoj Juozą 
Rainį nuo to sulaikė krikšto tėvas Juška : « Ir tėtušiui į mokslą 
leist aukščiau įkalbėjo, nes tada tas galėsiąs net vyskupu būti»23.

Apie Maironio besiformuojantį charakterį namų aplinkoj ir jo 
religinius nusiteikimus taip rašo J. Tumas: «Jonas iš pat mažens 
buvo labai pamaldus, dievotas, kuklus ir skaistus. Išpažinties

20 Maironis, Pavasario balsai, Vürzburgas 1947, 50 psl.
21 St. Yla, Maironis rektorius ir mokytojas, žr. Maironis, Jo gimimo 

šimtmečiui paminėti, 19 psl.
22 D. Augienė, Trijų Maironio seserų likimas, žr. Draugas, 1963.1.12, 

II d. 8 psl. ; Maironis, Jaunoji Lietuva, Kaunas (b. d.), A. Petronio kny
gynas, 45 psl. Plg. ir Maironis, Didysis Vytautas — Karalius, žr. Maironio 
raštai, Kaunas 1930, III t. 310 psl.

23 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 10 psl.
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rengdavos, duris nuo kitų užsidaręs. Bažnyčioje niekados nestojo 
žymioje vietoje, tarp durų, kur kiti jauni jo draugai ir diduomenė 
stojo, tik vis su tėvu km- nuošaliai, tarp žmonių. Su mergaitėmis 
nuo pat mažens nemėgo susidėti ; net į ganančią ir griaustinio 
bijančią seselę nesižadėdavo ateiti, jei su ja bus kitų mergaičių. 
Gimnazijoje gi su nieku nesidraugavo daugiausia dėl to, kad 
draugai bajorėliai buvo labai pasileidę ir ištvirkę, o Jonas visados 
moteris idealizavo »24.

Jaunojoj Lietuvoj Maironio bruožų randame Juozo Rainio ir 
Jono Glinskio (kun. Antano Vytarto) charakteriuose25. Rainio 
ir Glinskio būdai buvę priešingi, bet vėliau susipynę į darnų 
akordą. Pasižinę šeštojoj gimnazijos klasėj, abu svajoję stoti į 
seminariją. Tačiau, aplinkybėms kitaip susiklosčius, Juozas į 
kunigus nebeišeina, pasišvenčia lietuvybės darbui ir anksti miršta 
džiova.

Į Juozą Rainį sudėti visi tie bruožai, kuriuos galėjom atsek
ti jaunajame Maironyje : tai rimtas, pamaldus, apie seminariją 
irgi svajojąs vyras, kuriam pirmų pirmiausia rūpi mokslas ir 
savo charakterio tobulinimas :

Nuo mažens neturėdams prie žaislų palinkimo,
Savyje užsidaręs, su draugais maž broliavos ;
Jam nuobodžios išrodė linksmos dainos jaunimo ;
Vien tik mokslas rūpėjo, vienos knygos sapnavos26.

J. Tumas primena, kad vienu metu, bene šeštojoj gimnazijos 
klasėj būdamas, Maironis turėjęs ir «rimtų abejojimų dėl tikė
jimo », tačiau iš namų išsineštas tikėjimas tas abejones greit 
atsvėręs27. Po to jo tikėjimas jau buvo tiek stiprus, jog, 
patekęs į Kijevo universitetą ir radęs ten nepalankią dorinę 
ir religinę atmosferą. Maironis greit grįžo atgal į namus, dargi 
pasiryžęs stoti į seminariją.

Iš namų išsineštą tikėjimą, ypač Dievo Apvaizdos pajautimą 
ir tėviškei artimos Šiluvos Marijos kultą, vėliau Maironis panaudojo

24 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, Kaunas 1924, 25 psl.
25 Jonas Glinskis — kun. Antanas Vytartas (1863-1932).
26 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 8 psl.
27 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 22 psl.
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savo kūryboj kaip pagrindinę jos dalį. Dieviškoji Apvaizda tapo 
lemiamu veiksniu veikloj už tėvynės laisvę, Marijos himnas tapo 
visos tautos giedamu himnu tiek nepriklausomais laikais (menant 
kasdien žuvusius Karo Muziejaus sodely), tiek ir tremties dieno
mis, tautiečiams esant išblaškytiems po įvairias pasaulio šalis.

Dar tebeprisimindamas savo gimtųjų namų tikėjimą, Mai
ronis su visu nuoširdumu Jaunojoj Lietuvoj pavaizdavo žemaičių 
pamaldumą, ypač kai jie gieda Pulkim ant kelių ar Šventas 
Dieve, jog « dreba net sienos nuo balso ir griausmo»28 . Ne kartą 
prisimena ir sau artimą Šiluvą, ar nuo Šatrijos kalno ieškodamas 
jos bonių, ar pagaliau išgirsdamas, kaip šlama minios maldininkų- 
piligrimų, einančių lankyti «Panelės graudžios »29.

Raseinių Magdėj, parašytoj iš tėviškei artimų padavimų, 
Maironis kelia ne tik nutautimo, bet ir su juo susijusio ateizmo 
blogybes. Populiariojoj Dainoj (Už Raseinių, ant Dubysos) Mai
ronis šalia savo krašto ir papročių išsižadėjusios parodė giliai 
tikinčią ir skaistybę pamilusią lietuvaitę.

2. Dvasininko pašaukimas. — Baigęs «klesas », t. y. Kauno 
gimnaziją, Maironis 1883 m. išvyko į Kijevo universitetą studijuoti 
literatūros, tikėdamasis pasitobulinti poezijoj, į kurią jau buvo 
linkęs nuo šeštosios gimnazijos klasės ir jau spėjęs prirašyti 
nemaža eilių, daugiausia betgi lenkų kalba (vėliau jas sunai
kino) 30.

Tačiau literatūros studijomis universitete Maironis greit apsivy
lė, o prie to apsivylimo dar prisidėjo jam nepriimtinas religinis 
ir dorinis studentijos nusistatymas. Tad 1884 m. apsisprendė 
stoti į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1888 m. (į kunigus 
įsišventino bebaigdamas Petrapilio Dvasinę Akademiją 1892 m.).

Dvasininko pašaukimą Maironis, kaip minėta, buvo pajutęs 
anksti. Gal jį buvo kiek prislopinę abejonės stojimo į universitetą 
metu. Tą patraukimą ir reikalą dvasiai nusiraminti po abejonių

28 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 33 psl.
29 Pavasario balsai, Wütrzburgas 1947, 237 psl.
30 1831 m. dalis Vilniaus universiteto buvo perkelta į Kijevą, dalis į Char
kovą (su biblioteka) ; liko Vyriausioji Dvasinė Akademija, 1842 nukelta į

Petrapilį. Plg. Maironio raštai, IV t., 226 psl.
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ar blaškymos Maironis išsako Juozo Rainio žodžiais Jaunojoj 
Lietuvoj, kai jį ypatingai žavi «tas ramumas, kurs dvasiai tiek 
be žodžių pasako !»3l.

Juozas Rainys su savo draugu Jonu Glinskiu, belankydami 
Kauno apylinkes, Aleksoto šlaitus, gamtos prieglobstyje surado 
įkvėpimo pasišvęsti kilnesniam gyvenimo tikslui. Jų žodžiai 
rodo ne tik jaunuolišką idealizmą, bet ir rimtą dvasios subren
dimą :

Kiek tai pikta ant žemės ! Kaip čia klaidžios kelionės !
Žmonės ieško, svajoja ... randa laimę vien slidžią !
Ar tai vertos to triūso mūsų tuščios karionės ?
Juk verčiau pasiskirti tiesą aukštą ir didžią!
Šviesti žemės pakalnei žiburėliais žvaigždės !...
Vesti klystančius žmones į Dangaus karalystę ! ...
Ir kentėti ir vargti vien dėl Dievo garbės ...
O, kaip aukštą ir gražų siekį tur kunigystė !32

Po rimtų svarstymų Maironis pagaliau įsitikina, kad būdamas 
dvasininku galės geriau tarnauti ir tėvynei. Seminarijoj, kurioj 
viešpatauja lenkiška dvasia ir tevartojama lenkų kalba, Maironyje 
pabunda ryžtas prisiminti savo teises: kad esame lietuviai, kad 
esame Lietuvoj. Kaip Kristus apvalė bažnyčią nuo svetimo jai 
elemento — pirklių, taip Maironis valė Lietuvą — šventovę nuo 
svetimos kultūros įtakų. Šis motyvas raudonu siūlu tiesiasi per 
visą jo poeziją.

Ateities nesukursi, nežiūrėdamas į praeitį. Jau pirmajame savo 
eilėraštyje Miškas ir lietuvis Maironis nusiskundė, kad tėvynė 
neprikelia didvyrių. Dėl to dar seminarijoje imasi rašyti Lietuvos 
istoriją, kur ne tik «prikelia» Lietuvos praeties didvyrius (Vy
tautą pirmasis pavadina Didžiuoju), bet pačiame istorijos vyksme 
įžiūri Dievo Apvaizdą.

Tai istorijai pailiustruoti, seminarijoj bebūdamas, Maironis 
rašo poemą Lietuvą, nusižiūrėjęs į Vincento Polio Piesni o ziemi 
naszej, kaip jo idealizuojamas seminarijos vicerektorius Antanas 
Baranauskas savo Šilelį kūrė, paskatintas Adomo Mickevičiaus 
Pono Tado.

31 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 9 psl.
Ten pat, 13 psl.32



Maironio Lietuvoj šalia gilaus patriotizmo reiškiasi ir gilus 
pamaldumas, ir pasitikėjimas Dievo Apvaizda — motyvai, ku
riuos galime rasti vėlesniuose Maironio raštuose. Vaizdai čia 
keičiasi kaip kaleidoskope — poetas džiaugiasi ne tik Baltija ir 
Birute, bet ir Kalvarijos atlaidais, ir Šiluva, ir kitomis bažny
čiomis, pagaliau pasigirsta šaukimasis į Aukščiausią gelbėti nuo 
neprašytų globėjų rusų :

Geriausias Dieve, atmink ant mūsų 
Ir tarp tamsybių parodyk kelią!
Išgelbėk, Tėve, iš globos rusų 
Ir duok išvysti šviesią saulelę ! 33

Maironio kaip dvasininko pašaukimas yra palikęs nemaža 
žymių jo kūryboj. Pirmas ir labiausiai į akį krintantis pažymys— 
maldos motyvas. Jeigu sutiksime su dainos tyrinėtojo pasakymu, 
kad lietuvių dainos turi maldos motyvo, tai Maironio poezija 
bus arčiausia dainos, nes joje to motyvo itin gausu34 35. Jo eilė
raštis dažnai priartėja prie liaudies dainos.

Nebūtinai turi būti grynai religinė poezija, kad pasigirstų 
maldos šauksmas, maldos kreipimasis į Aukščiausią. Eilės Kur 
bėga Šešupė, kur apstu plastinių Lietuvos gamtos vaizdų, isto
rinių refleksijų, baigiamos himnu tapusia malda :

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai!33
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Kitas ryškus Maironio poezijos bruožas — pasitikėjimas 
Dievo Apvaizda tiek asmeniniame gyvenime, tiek tėvynės vada
vimo darbe. Tai atsineštinė iš namų žymė, bet dar sustiprinta 
seminarijoj ir bene galutinai aprobuota A. Baranausko poezijos. 
Dėl to, atsidėkodamas už tikėjimo išlaikymą per gyvenimą,

33 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 95 psl.
34 U. Katzenelenbogen, The daina, Chicaga 1935, 27 psl.
35 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 54 psl.

10
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paskutiniojoj savo raštų laidoj (1927) Maironis pirmuoju eilė
raščiu deda padėkos himną — maldą :

Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas 
Sergėjai mano gyvenimo rytą —
Žūti neleido tik šventas tikėjimas,
Tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas36.

Bet Maironio Dievas yra ne vien Apvaizdos, bet ir Teisybės 
Dievas. Tatai artimai susiję su Maironio studijomis apie teisybę 
ir teisę, su jo disertacija De iustitia et iure, už kurią 1903 buvo 
laimėjęs teologijos daktaro laipsnį ir, Petrapilio Dvasinėj Aka
demijoj dėstydamas moralinę teologiją, buvo pasidaręs geriausiu 
tos srities žinovu visoj Rusijos imperijoj37.

To dieviško teisingumo pavyzdžiais galėtų eiti baladės Roma, 
Čičinskas, bet jo užuominų dažnai galime užtikti ir kituose lyri
niuose ir epiniuose Maironio kūriniuose. Kur materialistinės 
pasaulėžiūros atstovas temato vien gamtinį atsitiktinumą, Mai
ronis įžiūri aukštesnės galios veikmę pagal amžinąjį teisingumą:

Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą,
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos !
Mums teko per amžius dalis nelaiminga,
Bet niekas nežino rytojaus dienos38 .

Kovoj už tėvynės laisvę Maironis kaip dvasininkas vadovu 
pasirenka Dievą. Jis jaučia, kad ir poeto dovaną gavęs iš Dievo, 
kurs « dainiumi pašaukė savo malonėje ». Širdin įžiebęs « begalinę 
šalies meilę»39. Tik Aukščiausias stiprina jo verkiančią lyrą40.

Dvasininko pašaukimo poveikyje šalia kovos ir drąsos šūkių 
iš Maironio poezijos taip pat trykšta gilaus nusižeminimo ir širdies 
skausmo jausmai, kokių iš viso nedaug tėra lietuvių poezijoj :

36 Ten pat, 120 psl.
37 J. Gasiūnas, Religinė Maironio poezija, žr. Alguvos Baras, 1945, m., 

2 nr., 7 psl.
38 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 84 psl.
39 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 120 psl.
40 Ten pat, 331 psl.
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Ir kas ta garbė, giesmėmis apdainuota t? 
Šešėlis, kurs bėga greta !
Išnyko žmogus : ir svajota-sapnuota 
Išblyško, kaip ryto aušra !41

Daug motyvų, įvaizdžių Maironis savo poezijai, kaip matysim 
vėliau, sėmėsi iš Šv. Rašto. Ir ta pati tėvynės meilė, kurią išti
somis strofomis stengėsi įdiegti į jaunimo širdis, buvo pasiskolinta 
iš šv. Povilo apaštalo meilės apibrėžimo, jos apoteozavimo.

Iš tikrųjų apstu yra Maironio eilėraščių, daugiau ar mažiau 
susijusių su poeto kaip dvasininko pergyvenimu. Maironis bene 
pirmasis bus lietuvių poezijoj poeto misiją apibūdinęs kaip išga
nymą :

Raminas skurdžios jų krūtinės 
Balsais, kaip balsimo lašu :
Patsai ramumo nepažinęs,
Kitiems išganymą nešu 41 42.

Pagaliau Maironis savo kūryboj pasireiškia ir kaip dvasininkas 
pedagogas, kuriuo jis išbuvo ištisą 40 metų. Vien Kauno semi
narijos rektoriaus pareigose jis pasiliko nuo 1909 m. iki pat savo 
mirties 1932 m. birželio 28 d. Tautiškai religiniais pagrindais jis 
formavo naująją Lietuvos dvasininkų kartą, iš kurios išėjo gražus 
būrys ir jo kūrybinio darbo tęsėjų.

Ir patį Maironio pasiryžimą likti dvasininku pirmiausia akstino 
mūsų ano meto mokslus einančio jaunimo likimas, kaip tatai 
matyti iš jo pirmosios poemos Lietuvos:

Viltis gražiausia — jaunieji mūsų 
Bedievių moksle smertį sau geria,
Ar toli nyksta laukuose rusų,
Kur šiaurys sniegus ant kaulų beria43.

Ištisi Pavasario balsų posmai, Jaunoji Lietuva, Kame išgany
mas, Raseinių Magdė pirmiausia skirti jaunimui vesti, pamokyti, 
auklėti visu dvasininko pedagogo įžvalgumu. 

41 Ten pat, 103 psl.
42 Ten pat, 112 psl.

43 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 89 psl.
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3. Literatūros pirmatakai. — Savieji. Ne tik religiniam pradui 
pasireikšti, bet ir aplamai visai Maironio kūrybai svaresnės reikš
mės turėjo Baranausko poezija, Valančiaus raštai ir Donelaičio 
Metai. Žinoma jam buvo savo metu ir kitų dviejų kunigų — 
Strazdelio ir Vienažindžio — poezija.

Už visas stipresnė buvo vysk. Antano Baranausko įtaka 
Maironiui. Dar seminarijoj bebūdamas, Maironis savo Lietuvos 
poemą buvo dedikavęs Baranauskui, kurį vadino «mūsų tėvynės 
tėvu » ir gėrėjosi jo giesmėm ir Anykščių šileliu :

Tėve mūsų tėvynės !
Mūsų ryto žvaigždele !
Būk pagarbints pramynęs 
Mums kaip milžinas kelią!

Matau Jūrą ir Ventą :
Melsvos eina per pievas...
Girdžiu giesmę ten šventą,
Kurią laimina Dievas ! 44

Jaunojoj Lietuvoj šalia Donelaičio ir Valančiaus Maironis mini 
Baranauską kaip « vyrą širdies ir galvos » (tai yra kaip poetą ir 
kaip mokslininką kalbininką)45.

Stojęs aktyvistu į Lietuvos vadavimo frontą, Maironis ypač 
gėrėjos tais Baranausko poezijos posmais (ypač Kelionėj Peter- 
burkan), kur drąsiai buvo stojama prieš nežmonišką priespaudą 
ir pranašaujama, kad «nupuls kalnai, o slėneliai išsikels aukštybėn, 
visos galybės eis dulkėn, silpnumas galybėn»46. Panašios reli
ginės kilmės pranašystės giliai įsisunkė į Maironio kūrybą.

Teigiamai veikė Maironį ir tvirtas Baranausko pasitikėjimas 
Dievo Apvaizda :

Nesibijokim, nebėdavokim —
Dievas, ko reikia mums, žino:
Kad bus mums sunku, duot savo ranką 
Mums kožnam karte ketino 47.

44 Ten pat, 80 psl.
45 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 79 psl.
46 Kelionė Peterburkan, žr. M. Biržiška, Iš Barono poezijos, Kaunas 1912, 

20 psl.
47 Lietuvių poezijos antologija, 1951, 206 psl.
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Dievo Apvaizdos motyvą Maironis savo poezijoj kur kas labiau 
praplėtė ir juo net visą savo tėvynės laisvinimo veiklą pagrindė. 
Jau viename iš pirmųjų savo eilėraščių, Tu, girele, tu žalioji, 
Maironis parašė pranašingus žodžius : «Mainos rūbai margo 
svieto : silpnas kelias, tvirtas griūva », kurie artimi Baranausko 
giesmės žodžiams : «Visos galybės eis dulkėn, silpnumas galybėn», 
ir savo atramą turi evangelijoj.

Nors kai kurie Maironio posmai ir eilėdaros atžvilgiu artimi 
Baranauskui, tačiau Maironis mokėjo kai kada ir kritiškai vertinti 
Baranausko kūrybą. Tatai matyti ir iš Maironio atsiliepimo 
Trumpoj lietuvių rašliavos apžvalgoj apie Baranausko dainas: 
jos nesą tokios liaudiškos, kaip Strazdo ar Vienažindžio ir tokios 
meniškos, kaip kai kurių užsienio poetų 48. Tačiau kai kurias 
Baranausko giesmes liaudis giedojo gana nuoširdžiai.

Vysk. Motiejus Valančius, nors iš esmės daugiau prozininkas, 
Maironiui irgi turėjo nemažos reikšmės. Kaip matyti iš Trumpos 
lietuvių rašliavos apžvalgos, Maironis ypač vertino Valančiaus 
didaktinius beletristinius raštus, kaip Vaikų knygelę, kur rodomi 
geri ir pamaldūs, Dievo ir žmonių mylimi vaikai ir jų antipodai, 
ar Palangos Juzę, kur savo krašto papročių meile mokė doros, 
ar Antano Tretininko pasakojimus, kur kalbama istorinėm ir 
religinėm temom. Ypač Maironis brangino Valančiaus Žemaičių 
vyskupystę, kuria žadinąs jaunimą į mokslą ir tėvynės reikalų 
meilę. Esąs tai kapitalinis darbas ir vienintelis Lietuvos baž
nytinės praeities šaltinis49. Dėl to ir Valančių Maironis Jau
nojoj Lietuvoj priskyrė prie vyrų « širdies ir galvos », kurie skynė 
takus lietuvių literatūrai50.

Nors ir kritiškai, Maironis vertino ir vysk. Valančiaus bendra
darbio Simano Daukanto istorinius raštus, kurie esą «perimti 
viena nuolatine tėvynės meile»5l. Ne be pėdsakų ir Maironio 
kūryboj liko Daukanto raginimas mylėti ir gerbti tėvų kalbą, 
papročius ir priešintis bajorijai, kuri to brangiausio turto iš
sižada.

48 Pasinaudota : Maironis apie lietuvių rašytojus, žr. Aidai, 1962 m. 
7 nr., 319 psl.

49 Ten pat, 318 psl.
50 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 79 psl.
51 Maironis apie lietuvių rašytojus, žr. Aidai, 1962 m., 7 nr., 318 psl.
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Tačiau, kiek Maironis bebūtų buvęs paveiktas šių vyrų tau
tiniu ir religiniu atžvilgiu, jis jų idėjas anuo priešaušrio metu 
vadina nedrąsiomis, kaip apie juos atsiliepia Jaunojoj Lietuvoj :

Paskui Valančiauskas, ir Daukantas Simas,
Net pats Baranauckas jei maž betikėjos,
Kad tau užtekėtų kada atgimimas,
Nesmigo ir tau jų nedrąsios idėjos 52.

Tų nedrąsių idėjų kaip tik skatinamas į darbą, Maironis 
išeina į tautos žadinimo areną su religiškai suprastos galingos, 
dinamiškos meilės šūkiais :

Į darbą, vyrai! šalį jauną 
Prižadins meilės rytmetys ;
Galybė meilės viską griauna :
Žiemos ledus jis sutirpdys 53.

Dėl to ir Kristijono Donelaičio, žymiausio priešmaironinio 
lietuvių poeto, hegzametrais parašytus Metus tauta priėmusi 
klausydamos tik «kaip per miegą»54. Donelaitis, nors ir kaip 
Dievą mylįs ir savo būrus raginąs Jį mylėti, tautinio pabudimo 
problemų iš viso nekėlė; Prūsų Lietuvoj jos gal buvo kiek ir 
svetimos.

Tačiau Jaunojoj Lietuvoj Maironis Donelaitį rikiuoja į pir
mąsias gretas su vyrais « širdies ir galvos », kurie « plėšė pirmą
sias vargingas lietuvių raštijos vagas »55. Be svarių literatūrinių 
vertybių Maironis Donelaičio Metuose rado nuolankų ir nuoširdų 
pasitikėjimą Dievo Apvaizda. Apie Donelaičio kūrybą sako lite
ratūros istorikas : «Visų Donelaičio darbų, visų jo pamokymų, 
pabarimų ir pagyrimų pagrindinė mintis yra Dievo Apvaizdos ir 
galybės jutimas, prieš Dievo galybę nusižeminimas ir pagarba »56. 
Donelaičio kreipimasis į Dievą lieka tokiose pat tėvo ir sūnaus 
ribose, kaip vėlesnėj Maironio kūryboj :

52 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 71 psl.
53 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 44 psl.
54 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 71 psl. Metus pirmą kartą išleido L. Rėza 

Karaliaučiuj 1818 m.
55 Dėl Mažvydo plg. Maironio atsakymą Naujojoj Romuvoj, 1932 m., 39 nr.
56 P. Naujokaitis, Lietuvių literatūra, Tübingen 1948, 27 psl.
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Be tavęs tu, dangiškasis mūsų tėtuti!
Nieks negal mums tekt, ką miela vasara žada ...
Vislab bus niekai, ką veiksim argi pradėsim,
Kad žegnojanti rankelė tavo negelbės 57.

Apie Strazdelio ir kai kurias Vienažindžio giesmes Maironis 
palankiau buvo atsiliepęs savo lietuvių literatūros apžvalgoj58. 
Strazdelio Pulkim ant kelių, «tą giesmę, nekaip išgalvotą », Mai
ronis mini dviem atvejais — Jaunojoj Lietuvoj ir Pavasario bal
suose59 60 61 62 63. Kad ir nekaip išgalvota, ta giesmė įgyja reikšmės, kai 
ją užtraukia visa bažnyčia, « kad dreba net sienos ». Ji turi to
kios reikšmės, kokios subedievėjusiam Faustui turėjo velyki
niai varpai:

Kai ten prieš sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia « Pulkim ant kelių »,
Jausmai bedievio, vėl atsidarę,
Tikėti mokos nuo tų vaikelių60.

Svetimieji. Maironio poezijai kiek reikšmės turėjo ir ne lie
tuviai poetai — rusų Puškinas ir Lermontovas, lenkų Mickevičius 
ir Slovackis, vokiečių Goethe ir Šileris61. Nesvetimi jam buvo 
Dantės ir Šekspyro, Manzoni ir Chateaubriando vardai.

Puškinas, nors kai kieno ir vadinamas krikščioniškiausiu rusų 
poetu, Maironį daugiau veikė išviršine savo poezijos puse, bū
tent tonine eilėdara. Pats tos eilėdaros pritaikymas lietuvių 
kalbai — didelis Maironio nuopelnas. Tačiau dar neišaiškinta, 
kiek čia būta Puškino įtakos 62. Maironį žavėjo Puškino poezijos 
natūralumas ir švelnumas, nors jį labiau viliojo didesnis jėgos 
pasireiškimas Lermontovo kūryboj, kaip pasisako savo visuo
tinės literatūros istorijoj 63.

57 K. Donelaitis, Metai, Kaunas 1940, 175 psl.
58 Maironis apie lietuvių rašytojus, žr. Aidai, 1962 m., 7 nr., 319 psl.
59 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 33 psl.
60 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 58 psl.
61 M. Vaitkus, Viena diena su Maironiu Palangoje, žr. Aidai, 1952 m., 

5 nr., 213 psl.
62 A. Baltaragis, Numaironintas Maironis, žr. Maironis. Jo gimimo 

šimtmečiui paminėti, Brooklynas 1963, 158 psl.
63 Maironio raštai, V t., 241 psl.
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Lermontovo Angelo motyvas jau anksti pasirodo ir Maironio 
poezijoj. Kaip Lermontovo angelas skrido į žemę, nešdamas 
naują sielą, taip Maironio Poezijoj «padangiais skrido seravi
mas», nešdamas žemei poezijos palaimą. Tas pats motyvas pasi
kartoja ir kitose Pavasario balsų ir Jaunosios Lietuvos vietose, 
Bene anksčiausiai jis buvo išreikštas Lietuvos poemoj :

O kad aplieja naktis žvaigždėta 
Sidabru žemę ar kad pragysta 
Giesmė toli kur, širdies sudėta,
Lyg skaistus Angels padangiais skrysta64.

Lenkų romantikai, ypač tie, kurie turėjo ryšių su Lietuvos 
istorijos motyvais savo kūryboj kaip Mickevičius, Slovackis ir 
kiti, stipriai veikė Maironį. Adomas Mickevičius savo Poną Tadą 
pradeda malda į Aušros Vartų Mariją, į kurią savo giesmėmis 
pakartotinai kreipėsi ir Maironis. Religiniai Maironio sonetai 
parašyti Mickevičiaus sonetų eilėdara 65. Tačiau, nors Maironis 
pripažįsta Mickevičiui «didžią meilę ir prisirišimą prie Lietu
vos », bet apgailestauja, kad šis jos negalįs suprasti be lenkų64 * 66.

Maironis žavėjosi Juliaus Slovackio, Vilniuj išsimokslinusio 
ir savo kūrybai motyvų iš Lietuvos praeities ėmusio poeto, kūryba, 
pasižyminčia stipriu religiniu atspalviu. Kas galėjo ramus skai
tyti Slovackio Anhellį, kur su tokiu giliu jausmu pavaizduotos 
Sibiran ištremtųjų kančios 67.

Didesnio įspūdžio Maironiui darė Goethės poezija, jo baladės, 
ypač tokios, kaip Dievas ir bajadera, kur išreikšti kilnesnio pasau
lio jausmai. Esama, gal ir tik atsitiktinių, paralelių. Pavyzdžiui, 
Faustas ir Čičinskas yra velniui užrašę sielą, libretto Kame iš
ganymas ? Zonis pajunta religinę nuotaiką varpams suskambėjus, 
kaip kad pajuto Faustas Velykų rytą.

Kur kas artimesnis buvo Maironiui Šileris, kurį vadina ste
bėtinai skaidrios sielos poetu. Ypač brangino Šilerio Giesmę 

64 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 82 psl.
65 Dubysos ir Mickevičiaus Vilijos motyvas (žr. Jaunoji Lietuva, 2 laida, 

44 psl.).
66 Maironio raštai, Kaunas 1930, V t-, 254 psl.

67 Ten pat, 116 psl.
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apie varpą, kuri persunkta giliu pamaldumu. Ją vadino gražiau
siu literatūros perlu68. Mūsų varguose nusiskundžia, kad vokie
čiai per karo žiaurumus užmiršę, ko juos mokęs Šileris 69. Orleano 
Mergelės misiją vadina Dievo paskyrimu68 69 70.

Teisingumo jausmu persiėmusiam Maironiui Dantė negalėjo 
neimponuoti savo politinių priešų patalpinimu ten, kur jų vieta, 
kaip apie tai užsimena savo literatūros istorijoj71. Su Dante 
Maironis buvo ir arčiau susipažinęs : skaitė lietuviškai paskaitą 
apie Dantę Petrapilio Dvasinėj Akademijoj per pop. Leono XIII 
minėjimą.

Iš Šekspyro raštų Maironį daugiau domino ne tiek «kruvino
sios dramos », kiek tokios, kaip Henrikas V, kur išreikšti patrio
tiniai jausmai72. Vertindamas Šekspyro dramas, Maironis jas 
apsprendžia etiniu — sąžinės ir moralės — atžvilgiu, pasisako 
prieš neretai pasitaikančias dviprasmybes73. Tačiau kai kurie 
Šekspyro sonetai, jėzuitui Robertui Soutlmelliui e skatinant, 
buvo parašyti taip, kaip juos būtų parašęs katalikų poetas. 
Pavyzdžiui galėtume imti 146 soneto strofą :

Kodėl imi, trumpai tau išmokėtą
Tam namui, kurs jau griūva, didžią sumą ?
Ar kirminai, kurie paviršių ėda,
Kartu suės ir tavo nemarumą ? 74

Visiškai panašią mintį išreiškė ir Maironis savo Dienų siel
vartų strofoj :

Vargų našta ir veidas prakaituotas ...
Kad kūno alkanus pasotintų nasrus ?
Paskui gi kirminams karste pakeltų puotas ? 
Protingo kūrinio likimas per žiaurus !...75

68 Ten pat, 203 psl.
69 Mūsų vargai, Kaunas (b. d.), 122 psl.
70 Maironio raštai, V t., 204 psl.
71 Ten pat, 105 psl.
72 Ten pat, 145 psl.
73 Ten pat, 149 psl.
74 Šekspyro sonetai, Chicaga 1964, 162 pel.
75 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 161 psl.
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Artimesni Maironiui buvo tokie katalikų rašytojai, kaip 
prancūzų Chateaubriand su savo kilnios ir tragiškos meilės Atala, 
ar italų Manzoni su savo Sužadėtiniais, kur gyvenimo kliūtis 
įveikia sudvasinta meilė, kokią matome Maironio Jaunosios 
Lietuvos Juozo Rainio ir Jadvygos Goštautaitės atveju76.

Žavėjosi Maironis ir V. Hugo Odėmis ir baladėmis (viena jų 
turi lietuviškos dainos motto), bet pasmerkė jo Rudenio lapus, 
kai po 1831 m. Hugo atkrito nuo krikščionybės ir ėmė reikštis 
priešiškais raštais 77.

Pagaliau ir kai kurie Maironio vertimai, ypač iš Rigvedos, 
turi religinio prado. Tokios eilės, kaip Nežinomam Dievui ar 
Daiktų pradžia, visiškai artimos katalikiškajai sampratai.

II. Religinio prado išraiška Maironio kūryboje

1. Religinė poezija. — Maironio religinė poezija yra visos 
jo kūrybos išeities taškas. Ji, tiesa, nėra gausi, tesudaro maž
daug dešimtąją visos Maironio kūrybos dalį, tačiau savo pobū
džiu svari, reikšminga ir poetui ypač būdinga. Dėl to ir šį nagri
nėjimą pradedame nuo Maironio religinės poezijos.

Pats Maironis, ruošdamas spaudai savo poeziją, jos neskirstė 
atskirais motyvais. Tą vėliau padarė jo poezijos redaktoriai. Penki 
pirmieji Pavasario balsų leidimai būdavo pradedami patriotiniu 
eilėraščiu Taip niekas tavęs nemylės. Šeštasis Maironio poezijos 
leidimas (1927), pavadintas Lyrika, paties Maironio buvo pra
dėtas religinėm eilėm Ačiū Tau, Viešpatie. Tuo būdu Maironis 
visą savo poeziją kaip ir norėjo apvainikuoti religinės poezijos 
vainiku.

Pagal išraišką Maironio religinę poeziją sudaro religiniai asme
niniai eilėraščiai (Ačiū Tau, Viešpatie; Sunku gyventi, Dievo meilė, 
Prieš altorių), visuotiniai (Malda, Didysis šeštadienis, Suvargu- 
siems), marianiniai (Marija, Marija, Mylimoji Karaliene, Ne
apleiski mūsų, Pasiilgę Tavęs), proginiai (Kristui Karaliui giesmė).

Religinei poezijai priklauso ir vertimai iš Rigvedos (Malda į

76 Maironio raštai, V t., 85 psl.
77 Ten pat, 90 psl.
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Agnį, Daiktų pradžia, Nežinomam Dievui), iš rusų kalbos (Ale
liuja).

Nemaža religinių ir maldos strofų randame Maironio patrio
tinėj ir asmeninėj poezijoj. Religinei poezijai artimos ir kai ku
rios baladės (Roma, Čičinskas, Užkeiktas Skapiškio varpas).

Maironio religinė poezija ankštai susijusi su jo tikėjimu, jau 
suformuotu gimtuosiuose namuose, o subrandintu ir užgrūdintu 
seminarijoj ir gyvenime. Tai toks pat apaštališkasis tikėjimas, 
kokį Dantė išpažino šv. Petro akivaizdoj savo Dieviškosios kome
dijos rojuje78. Maironis tuo tvirtu tikėjimu grindė savo patrio
tinę lyriką, tikėjimas jam buvo tėvynės atgimimo laidas.

Apie Maironio tikėjimą rašo J. Tumas : «Aš nesu girdėjęs 
nė vieno žodžio, nė lengvos dviprasmės, kurie būtų atsidavę skep
ticizmu ar gryno proto diktuojama Biblijos ar dogmų kritika. 
Klierikams dėstė teologiją giliai įsitikinęs, net naiviai ortodok
siškai, su klierikais šventai tarnavo altoriui, su jais šeštadieniais 
atlikdavo išpažintį, mirti rengės irgi rimtai»79.

Pagal turinį Maironio religinę poeziją daugiausia sudaro mal
da. Tačiau ne kartą poetas pirma išdėsto savo ar tautos ar net 
visos žmonijos reikalus ir po to visa tai vainikuoja malda.

Maironio religinėj poezijoj randam pagrindines maldos rūšis : 
prašymą, permaldavimą, pagarbą. Tačiau prašymas, tiek asme
niniam, tiek visos tautos bei tėvynės labui, užima svarbiausią 
vietą.

Maldos prašymas suponuoja gyvenimo netobulumus, sun
kumus, vargus. Iš tiesų, viename iš nuoširdžiausių ir populia
riausių Maironio religinių eilėraščių, Sunku gyventi, poetas į gy
venimą žiūri realiai ir mato, kad iš tiesų žmogui sunku gyventi, 
kad visur tik vargas, vienos nelaimės, kad visa tai didžiai apkar
tina gyvenimą, čia poetas sutinka su Tomu Kempiečiu : Gyveni
mas žemėje yra kova 80.

Visą tą gyvenimo vargą Maironis sudeda akivaizdžiai į vieną 
eilėraščio strofą:

78 Dante Alighieri, Dieviškoji komedija, 24 giesmė.
79 Lietuvos Aidas, 1932 m., 149 nr. (Cituota iš J. Ambrazevičius, Lietu

vių rašytojai, 118 psl,).
80 T. Hemerken a Kempis, De imitatione Christi, I knyga, 13 skyrelis.
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Lopšy mes verkiam, saulę išvydę ;
Verkiame meilės pančius pažinę;
Veikiam nuo kelio tiesaus nuklydę;
Verkiame karstą sau prisiminę 81.

Dabartis sunki ir varginga, tad gal praeitis nuramins dienos 
varguose ? Bet, deja, nors ir «tarp atminimų ieškai ramumo, nieks 
nuraminti tavęs negali», kai žmogus neranda vietos, ėmus skaus
mui varginti jį.

Iškyla gyvenimo prasmės ir aplamai žmogaus buities proble
ma, kurią spręsdamas Maironis atsiremia į tą pačią tikėjimo 
tiesą, kurią po ilgo ieškojimo buvo suradęs didysis tiesos ieško
tojas šv. Augustinas : «Sau mus sutvėrei, Viešpatie, tad mano 
širdis bus nerami, kol nepasieks poilsio Tavyje»82.

Ir modernusis poetas Bainer Maria Rilke savo Duino elegi
jose, išreiškia tą pačią nostalgiją, beieškodamas atsakymo į žmo
gaus buities problemas. Po visų dvasios klaidžiojimų atsakymą 
pagaliau randa giedrame dvasios nurimime, kurį jam laiduoja 
visos buities Kūrėjas.

Maironis čia tiesesnis ir atviresnis, radęs atsakymą į viso gyve
nimo vargų problemą :

O Dieve didis ir Tėve brangus !
Pastiprink žmogų silpną ir menką,
Taip sutvarkyta, kad vien tik dangus
Jo begaliniams norams užtenka83.

Jeigu tik dangus tegali patenkinti žmogaus norus, kaip jo 
siektina ? čia susiduriame su Maironio Dievo samprata, su Jo 
išgyvenimu. Dievo Apvaizda ir pasitikėjimas ja Maironio poezijoj 
užima itin žymią vietą.

Maironio Dievas yra lietuviško Rūpintojėlio tipo Dievas, 
kai Jis rūpinasi savo kūriniais, kai laimina sėjamą grūdą, laimina 
vaisių. Tai tas meilingas Donelaičio tėtutis, kurs laimina darbą, 
kai jo pagalbos pasiprašoma, kai nesikeliama į puikybę, jog ir be 
jo viskas derės.

81 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 177 psl.
82 St. Augustinus, Confessiones, I knyga, I skyrelis.
83 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 177 psl.
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Tuo būdu, malda ir prašymu kreipdamasis į Dievą, kurį daž
niausiai vadina Aukščiausiuoju, Maironis laikosi tėvo ir sūnaus 
santykių plotmėje. Tik kartais sūnus tėvo nepaklausė, nuo jo 
nuklydo, ir jo likimas tuokart primena ano Šv. Rašto paklydusio 
sūnaus likimą. Bet savo kaltės supratimu, nusižeminimu ir nuo
lankumu sūnus gali tikėtis vėl atgauti savo Tėvo malonę.

Maironio Dievas taip pat kartais vadinamas Jehova, Galybių 
Viešpačiu, kurs sukūrė ir valdo didingą kosmosą, kurs žiūri mora
linės tvarkos žemėje ir skaudžiai baudžia savo tautos nukrypi
mus, bet baudžia teisingai, ir dėl to vadinamas Amžinąja Teisybe.

Dievas ir žmogus, galybė ir menkybė, baimė ir meilė sustato
ma antitezėmis, kurios juo stipriau veikia jausmus. Tokio anti
tezinio sustatymo ryškiausias pavyzdys — Dievo meilė:

Tu aukščiausias, skaisčiausias mano meilės šaltinis!
Tave myliu, kaip myli sūnus tėvą geriausią:
O tačiau, kaip tas lapas rudeniop paskutinis,
Štai drebu, nes per teismą mane menką užklausi.

Tu — Jehova, aš — menkas ! Aš menkesnis už menką.
Tu švenčiausių švenčiausias ! Aš vien nuodėmė-griekas.
Tu sutvėrei pasaulį, nors Savęs Tau užtenka,
Aš po žemės pakalnę besirangantis sliekas 84.

Šiose gana iškilmingose eilėse pasigirsta kad ir tolimesnis gar
siosios Deržavino odės Dievui aidas, daugiau objektyvus nei 
subjektyvus, nors ir kalbama pirmuoju asmeniu. Dėl to sako A. 
Jakštas: «Šitie Dievo meilės ir baimės jausmai, subjektyviai 
galėjo būti labai karšti, bet mums jie atrodo šaltoki, įkvėpti 
Senojo Įstatymo dvasios, kur viešpatavo principas : Initium sa- 
pientiae timor Domini »85. Geriau esą būtų buvę, jei poetas būtų 
ėmęsis Naujojo Įstatymo obalsių, kaip šv. Augustino (Ama Deum 
et fac quod vis), šv. Pranciškaus (Deus meus et omnia mea !) ar šv. 
Ignaco (Omnia ad majorem Dei gloriam). Nebuvusi plėsta nė 
išganymo idėja.

Be abejo, Jakšto pasiūlymas buvo kilnus, bet Maironio poe
zijos tikslas buvo kitas, ir jis nekėlė ir negvildeno teologinių

84 Ten pat, 182 psl.
85 A. Jakštas, Mūsų naujoji poezija (1904-1923), Kaunas 1923, 11., 24 psl.
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problemų, vien probėgom teužsimindamas apie tokius dalykus, 
kaip nuodėmė, paskutinis teismas, amžinasis gyvenimas. Tų temų 
nagrinėjimas priklauso religinei poezijai. Maironiui pirmų pir
miausia rūpėjo tautinės problemos, ir dėl tos priežasties jo reli
ginės poezijos tėra nedaug, o ir ta pati ne kartą bandoma sieti 
su tautiniais motyvais.

Tatai matyti ir iš Maironio marianinės poezijos. Jos tėra nedaug 
ir ji primena ištisą maldą, prašymą asmeniniais ir tautiniais rei
kalais. Joje ryškiau išreikštas Marijos kaip tarpininkės tarp Dievo 
ir žmogaus vaidmuo. Ir čia randame to paties antitezinio susta
tymo tarp žmogaus ir Dievo Motinos, kaip ir poezijoje apie Dievą.

Į Mariją poetas kreipiasi ne tik ją garbindamas, jos garbę 
apmąstydamas, kaip tat darė Baranauskas, kiek jai savo ir savo 
tautos vargus išdėstydamas. Vienas didžiausių tų tautinių vargų, 
vos nepriklausomybę atgavus, buvo Vilniaus netekimas dėl lenkų 
klastos :

Į Vilniaus brangią mums šventovę 
Taip trokštam pulti Tau po kojų ;
Bet svetimi, ten įsibrovę,
Lankyt Tave kelius pastojo.
Užtark pas Tėvą Visagalį,
Kad mums grąžintų Vilniaus šalį86.

Suminėjęs, kad Vilnius įkurtas Gedimino ir kad ten tautos 
Globėjo Kazimiero šventieji palaikai, Maironis Mariją vadina 
Motinėle, o tos pat giesmės variante — Lietuvos Motinėle. Tad 
ir čia pasiliekama motinos ir sūnaus plotmėje, kaip tat buvo 
tėvo ir sūnaus atveju.

Populiariojoj Maironio giesmėj Marija, Marija asmeniniai 
ir tautiniai prašymai taip susipynę, jog sunku juos beišskirti. Tai 
vienas iš visuotiniausių Maironio eilėraščių ir be jokio lokalinio 
kolorito, tad atrodo lyg būtų tarptautinis. Ši giesmė turi dvi 
melodijas, ir dabartinė jos melodija taip įsigalėjo, jog giedama lyg 
bažnytinis himnas87.

Pagrindinė Marija, Marija giesmės mintis yra prašymas gel

86 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 188 psl.
87 J. Žilevičius, Maironis garsuose, žr. Maironis, Jo gimimo šimtmečiui 

paminėti, Chicaga 1963, 74 psl. ; taipgi K. Senkus, Garbė Dievui, Castel- 
nuovo Don Bosco 1960, 114-116 psl.
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bėti nuo nuodėmės ir jos pavojų. Eilėraštis rašytas dar gana anksti 
(pirmajai Pavasario balsų laidai), ir neaiškumo čia gali būti dėl 
prašymo pagelbėti ne tautą, bet žmoniją. A. Jakštas dargi klausė 
savo recenzijoj, kas ta vergija, kas priešas baisus ?88

Be abejo, toks klausimas galėjo kilti dėl paties žodžio prasmės, 
bet teologine prasme aišku, kad čia eina kalba tik apie nuodėmę. 
Nuostabaus panašumo šis Maironio eilėraštis turi su indų poeto 
filosofo Šankaros Himnu Dievo Motinai ir eilėdaros ir turinio 
atžvilgiu. Abu maldauja pagalbos iš nuodėmės pančių89 *.

Panašaus visuotinumo ženklų turi dar vienas kitas Mai
ronio religinis eilėraštis. Tokia yra Malda, ne mažiau populiari 
už Marija, Marija. Tai, berods, vienintelis Maironio raginimas re
liginėj plotmėj, nes daugiau jis niekur neragina tikėti, kaip kad, 
priešingai, ragina tėvynę mylėti. Tik netikintiems ne kartą 
tenka skaudus žodis.

Visuotinumo žymių yra ir tokiuose proginiuose Maironio ei
lėraščiuose, kaip Didysis šeštadienis ir Kristui Karaliui giesmė. 
Jų parašymas susijęs su ypatingom progom: pirmajame poetas 
ragina žmoniją ramintis, nes Kristaus prisikėlimas jam mena ir 
tautų prisikėlimo laikus; antrajame primena, kad, nors Kristus 
mirtį ir nugalėjo, bet Jo bažnyčios priešų daug, neišskiriant nė 
paties poeto tėvynės.

Daugumoj savo eilėraščių kreipdamasis į Dievą kaip į Aukš
čiausiąjį ar Tėvą, Maironis šiuose dviejuose kreipiasi į Kristų 
kaip į Mesiją ir Karalių. Ir čia paaiškėja, kad Kristus yra amži
nosios tėvynės Karalius, žemės karalių ir valdovų paguoda, taikos 
ir meilės skelbėjas, amžinosios gyvatos šaltinis.

Poetas didžiai liūsta matydamas, kaip mažai bereiškia « Dievo 
Žodis antgamtinis », socialines problemas besprendžiant (Suvar- 
gusiems). Ne mažiau liūsta jis ir matydamas, kaip žmonėms stinga 
artimo meilės :

Kad Kristus šiandie iškilmingą 
Išgirstų aleliują čia,
Jisai prieš minią nuodėmingą 
Pravirktų ašara karčia 90.

88 Jakštas A., Mūsų naujoji poezija (1904-1923), I t., 25 psl
89 Šankara (Šankaracarya), 780-820, indų filosofas ir šventasis, Upani- 

šadų, Bhagavadgitos komentatorius, himnų Višnai, Devi autorius.
90 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 267 psl.
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Dėl to Mūsų vargų Done taip labai brangina Kristaus mokslą, 
kurs skelbia meilę visiems : ir suklydusiems, ir galiūnams, ir 
vargšams.

Daugiau proginės religinės poezijos Maironis nėra rašęs. Iš 
šventųjų dviejose marianinėse eilėse yra suminėjęs šv. Kazimierą, 
kaip Lietuvos Globėją. Kalėdų ir Velykų šventės rado atbalsio 
Pavasario balsuose ir Jaunojoj Lietuvoj 91.

2. Patriotinė poezija. — Maironis ne tik sukūrė pačią geriausią 
patriotinę lietuvių poeziją, bet ir nustatė tėvynės meilės pro
gramą 92. Ta programa buvo vadovautasi Lietuvos atgimimo 
priešaušryje, ji vėl darosi svarbi ir reikšminga, tėvynei nepri
klausomybę praradus.

Nors paprastai sakoma, kad Maironio poezija, susijusį su 
šūkiais ir raginimais tėvynę mylėti, teturi lygstamos vertės, bet 
iš tikrųjų vaizdinė ar emocinė tų šūkių išraiška padeda poezijai 
išsilaikyti. Bet ir be tų šūkių Maironio kūryboje gausu patrioti
nės poezijos, čia priklauso tokios eilės, kaip Miškas ir lietuvis, 
abi Senovės dainos, Taip niekas tavęs nemylės, Mano gimtinė, 
Daina, Nėbeužtvenksi upės, Jei po amžių kada, Jaunimo giesmė, 
Poeto noras, Vasaros naktis, Trakų pilis, Vilnius prieš aušrą, Kur 
bėga Šešupė, Lietuva brangi.

Daug gilios ir nuoširdžios Maironio patriotinės poezijos pri
barstyta jo poemose — Lietuvoj, Jaunojoj Lietuvoj, Raseinių Magdėj, 
Mūsų varguose, ir lenkiškai parašytoj Z nad Biruty.

Žvelgiant giliau aiškėja, kad Maironio tėvynės meilė yra reli
ginės kilmės. Tai meilė, kuri « visa nukenčia, visa tiki, visa ko 
viliasi, visa pakelia »93. Ji ir sankcionuota aukštesnės galios, nes 
pats Dievas poetą pašaukė « dainiumi savo malonėje, įžiebęs meilę 
šalies begalimąją »94.

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės,
Kaip tavo jausmingas poeta !
Nieks skausmo jau tiek niekados nekentės,
Kiek jis dėl tavęs, numylėta ! 95

9l Ten pat, 245 psl. ; Jaunoji Lietuva, 2 laida, 15 psl.
92 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 44 psl.
93 1 Korintiečiams 13, 7.
94 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 120 psl.
95 Ten pat, 27 psl.
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Šiais žodžiais Maironis pradėjo pirmąją savo Pavasario balsų 
laidą (1895), taip pradėdavo ir kitas vėlesnes, kol šeštąją laidą 
bepavadino Lyrika (1927) ir vietoj «jausmingo poeto » bepragydo 
«nuliūdęs poetas». Matydamas apsčiai blogybių pačioj nepri
klausomoj tėvynėj (daugiausia parsineštinių po pirmojo karo iš 
Rytų) ar jos išorės priešų spendžiamų, poetas linksmas būti nebe
galėjo.

Net ir pati žemiškoji poeto meilė pakeliama į aukštesnį laips
nį, transfigūruojama, pašvenčiama, sukilninama. Atsisakoma 
asmeninės laimės, gerovės, grįžtama prie savo kenčiančių ir 
vargstančių brolių laukti tėvynei šviesesnės dienos, žadinant ją 
poezijos posmais. Dėl to Maironio tėvynės meilė yra ne siaurai 
biologinė ar šovinistinė, bet pakelta į idealinę plotmę arba, 
kaip St. Šalkauskis sako, pagrįsta dorine pareiga 96.

Su tėvynės meilės programa — žadinti praeities, kalbos ir pa
pročių meilę — Maironis pirmiausia kreipiasi į jaunimą, sukur
damas jam vieną iš ugningiausių jaunimo himnų, Jaunimo giesmę, 
kur per ištisas strofas eina meilės, tėvynės meilės, apoteozavimas 
ir kuri gali drąsiai lenktyniauti su Mickevičiaus ir Šilerio himnais 
jaunimui.

Baranauskas nebuvo pataręs perdaug vertinti praeities, sa
kydamas : «Negrąžink senobės, ba nesugrąžinsi», nors tuoj pat 
pridėjo : « Bet neniekink jos paminklų, nekeik vakarykščio »97. 
Maironis, daugiau pasidavęs romantiniams idealams, iš praeities 
tikėjosi ir kai ko gero. Nebuvo lengva ir tada, bet, sako poetas, 
paklausk, jei nori, tėvučio seno, ar neina blogyn vis kasdieną:

Nebuvo laisvės, bet neregėta
Nei tiek be drausmės ištvirkimo;
Nebuvo rašto, bet negirdėta 
Nei tokio bedievių dūkimo98.

Dar daugiau reikšmės patriotiniam jausmui stiprinti turi 
gimtosios kalbos ir gimtojo krašto papročių ir jo gamtos grožio 96 97 *

96 St. Šalkauskis, Lietuvių tautos ugdymas, Kaunas 1932, 165 psl.
97 Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva, žr. Lietuvių poezijos antologija,

223 psl.
98 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 55 psl.
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meilė. Gimtąja kalba žmogus, kaip sako Vydūnas, apsireiškia visa 
savo esme. Svetimoji kalba jam būtų kaip pamotė. Dėl to ir Mai
ronio Jaunosios Lietuvos Rainys (tėvas) brangino gimtąją lie
tuvišką kalbą, nes « pats Dievas, jam rodės, tokią kalbą paskyrė »

Raseinių Magdės vyriausia veikėja paties Dievo baudžiama 
už savo gimtojo krašto papročių paniekinimą, jų išdavimą. 
Tojo pat poemoje kalbos ir papročių meilė sankcionuojama Dievo 
vardu, poetui raginant mylėti savo tėvynę:

Mylėk jos kalbą, senovės būdą,
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas ;
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą,
Žinai, jog vaisių palaimins Dievas 99 100.

Bet Dievas ne tik sankcionuoja visą tą tėvynės meilės pro
gramą, Jis padaromas ir visos kovos už tėvynės laisvę spiritus 
movens. Toj kovoj poetas pasirenka jį vadovu, duodančiu ne
žemiškų jėgų. Tuo vadovu Dievą turi pasirinkti ir jaunimas, ku
riam poetas rodo senųjų romėnų pavyzdį: dulce et decorum est 
pro patria mori. Stiprūs ir ryžtingi Maironio raginimai stoti į 
kovą už tėvynę, jos laisvę:

Kaip vyrai, be baimės mes stokim į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus 101.

Nors čia Maironis kovoj už tėvynės laisvę rodo senųjų pro
tėvių milžinų pavyzdį, bet pati kova, esant tautai suvaržytai 
ir beginklei, negalėjo būti fizinio ginklo kova. Iš tikrųjų tai kova 
dvasinėmis bei kultūrinėmis priemonėmis — mokslu, menu, 
visuomeniniu darbu. Jaunimo giesmėj tatai nusakoma kitais 
žodžiais : « Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu »102.

Kovoj už tėvynę ir jos laisvę Maironis laiko dvasinę kovą 
svarbesne už fizinę, evoliuciją svarbesne už revoliuciją. Tatai

99 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 6 psl.
100 Maironio raštai, II t., 129 psl.
101 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 25 psl.
102 Ten pat, 44 psl.
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pagrįsta poeto krikščioniškąja pasaulėžiūra. Čia pavyzdžiu jam 
ėjo evoliucinis krikščionybės įsigalėjimas pasauly, teisybės ir 
amžinosios tiesos triumfas. Čia jis rėmėsi ir Kristaus patarimu 
apaštalui Petrui dėti kardą atgal į makštis, nes ne juo iškovosiąs 
Kristaus tiesą:

Ne kumštė tevaldo pasaulį šiandieną,
Bet meilė, tikyba, šviesa ! 
Ne kardui abišaliam kalsime plieną:
Jo apmaudo galė — maža 103.

Tačiau klystume, jeigu manytume, kad Maironis buvo toks 
pacifistas, kurs, kaip tie Bertos Suttner romanų didvyriai, pa
deda ginklus ir, priešui pagrasinus, jį į kraštą be niekur nieko 
įsileidžia. Kai 1920 m. lenkai klasta užėmė Vilnių ir visai Lietuvai 
grėsė pavojus, Maironis nebeiškentęs ragino visą Lietuvą gink
luotis ir stoti kovon, pasitikint Dievo pagalba:

Gana lietuviškos kantrybės !
Ginkluota kelkis, Lietuva !
Dienelė laukia nelengva,
Bet gelbės dangiškos galybės,
Ir paskutinė bus kova !104

Pavergtai tautai teko vaduotis ne fiziniu ginklu, bet tikėjimu- 
kryžiumi. Tikėjimas Dievo Apvaizda ir atpildas už kentėjimą bei 
kryžių yra svarbiausi Maironio patriotinės kūrybos akstinai.

Nors Dievo Apvaizdos idėją Maironis išsinešė jau iš gimtųjų 
namų, bet ją dar labiau sustiprino teologinės studijos ir dogma
tikos dėstymas Kauno seminarijoj 1892-1894 m. Tuo metu ar 
tuoj po to parašyta nemaža eilių, kuriose minima Dievo Apvaizda. 
Čia Maironis kaip tik atitiko lietuvių tautos aspiracijas, nes ti
kėjimas Dievo Apvaizda yra vienas būdingiausių lietuvių tautos 
tikėjimo bruožų, pasireiškusių net tautodailėj105.

103 Ten pat, 26 psl. ; panašiai Bismarko kumštė, Maironis, Mūsų vargai, 
Kaunas (b. d.), 122 psl.

104 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 68 psl.
105 J. Ambrazevičius, Lietuvių rašytojai, 123 psl. : Maironio vieta lietuvių

religinėj literatūroj.
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Iš visų Dievo atributų savo patriotinėj poezijoj Maironis dau
giausia iškėlė Dievo Apvaizdą su jos gerumu, meile ir teisingu
mu. Dėl to ir patriotinės poezijos maldose kreipiamasi į Dievą 
kaip į Tėvą, kurio tėviška malonė daug gali suvargusiems tėvynės 
vaikams. Tai tas Viešpats, kurs tėviškai glaudžia į save už tėvynę 
kritusių karių dvasią (Senovės daina). Tai Dievas, kurs tėviška 
budria akimi sergsti tėvynės laukus ir jų derlių (Žiemos rytas), 
kurs duoda galingo ryžto kovojantiems už jos laisvę (Jau slaviai 
sukilo)106.

Tačiau labiausiai Maironis pasitiki Dievo Apvaizdos teisin
gumu. Tai pagrindinis jo patriotinės poezijos bruožas, susijęs su 
religiniu pradu. Jis turi ryšio su jo mokslinėm studijom apie tei
singumą ir teisę 107.

Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš aukštos paslapties !
Kas bijo šešėlio — šešėlius temato,
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato108.

Tas Dievas, kurs mus plakė, išties ir paguodžiančią ranką. 
Už iškentėtas kančias vertai galima tikėtis paguodos ir palaimos. 
Mano gimtinėje poetas sakosi su savo Nemuno broliais iškentėjęs 
visas kančias, kurių dieviškoji Apvaizda niekad neužmiršta.

Pasitikėdamas Apvaizdos teisingumu, Maironis tiki, kad Die
vas neapleis tautos, kuri yra tokia religinga, kuri taip karštai 
gieda Šventas Dieve ir Pulkim ant kelių. Pasitikėjimas Dievo Ap
vaizda buvo svarbiausia lietuvio atspara išlikti svetimųjų prie
spaudoj. Danutės (t. y. pačios Lietuvos) rauda Mūsų varguose 
primena, kad tikėjimas lietuviui nelaisvėje buvo viskas ir kad 
jo netekti reiškia visko netekti109.

Pačiame pirmajame Maironio eilėraštyje Lietuvos vargas gir
dėjome poeto skundą : kas prikels tautos didvyrius, kas prikels

106 Pavasario balsai, Würzburgas 1947 ; 18 ir 50 psl. ; Jaunoji Lietu
va, 2 laida, 84 ir 100 psl.

107 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 90 psl. : « Švenčiausios teisybės ir tiesos pa
mintos ».

108 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 25 psl.
109 Mūsų vargai, Kaunas (b. d.), 118 psl.
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pavergtą tėvynę ? Atsakymą duoda Didžiojo Šeštadienio apmąs
tymas : Kristus paskelbė atgimimo laikus ir tautoms, jo kryžius 
laiduoja ir tautinį atgimimą.

Dėl to ir Jaunoji Lietuva pradedama įžanga, kurioj primenama, 
kad ir Lietuvai lemta per kryžių atgimti, naujam gyvenimui 
prisikelti:

O vienok Lietuva 
Juk atbus gi kada :
Neveltui ji tiek iškentėjo !
Kanklių balsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs ;
Nes Kryžius gyvatą žadėjo110 .

Dėl to ir eilėse Nepriklausomybę atgavus įsitikinama, kad 
nepriklausomybės malonė teko iš Dievo rankų tik todėl, kad už 
kitus « daugiau kentėjom » 111.

Tačiau šalia ryžto, viltingumo ir pasitikėjimo Dievo Apvaizda 
būta ir nevilties kelyje tamsią sielos naktį į Karmelio kalną — į 
tautos laisvę, jog «rodos, Dievas užmiršo »112. Tad ir Maironis 
giliai išgyveno maldos paslaptį. Iš vos pasireiškusios nevilties 
greit sugebėdavo iškopti, ryžtingai pareikšdamas, jog, « ar mums 
audros užkauks, ar kas kelią užstos, Aukščiausias, tarnaujame 
Tau »113.

Religinis pradas Maironio patriotinei lyrikai duoda daugiau 
emocinio iškilmingumo, papuošia ją lyg kokia aureole, o svar
biausia — išreiškia giliausias tautos aspiracijas.

3. Asmeninė poezija. — Maironio asmeninė poezija kartu 
su patriotine sudaro patį svarbiausią jo kūrybos branduolį, kuriam 
skirta išlikti neribotam laikui kaip ir kitų tautų poetų nemarie
siems kūriniams, čia iš tikrųjų Maironis pasireiškia visas pačia 
giliausia savo esme.

Tačiau ir asmeninėj Maironio poezijoj pasitaiko kitų motyvų 
prado, o religinis pradas ją yra kone kiaurai persunkęs jei ne te

110 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 4 psl.
111 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 65 psl.
112 Ten pat, 46 psl.
113 Ten pat.
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matinės, tai bent stilistinės išraiškos prasme. Tuo būdu asmeninė 
Maironio poezija būtų arčiausia jo religinės poezijos, ir gal dėl 
tos priežasties kai kurie literatūros istorikai tas abi poezijos rūšis 
sulieja į vieną. Pavyzdžiui, eilėse Ačiū Tau, Viešpatie, yra tiek 
pat religinio elemento, kiek ir asmeninio.

Maironio asmeninės poezijos turinį sudaro idealo ir tikrovės, 
pareigos ir širdies susidūrimas (Ko siekiu ir alkstu, Aš nežinau, 
Slenka debesys pilkos, Kam širdį davei ? Širdis ir protas, Sudiev, 
Išvažiuojant, Taip atsilyginta), savo galios ir Dievo paramos 
pajutimas (Nenoriu sapnų, Pasitikėjimas savimi, Kas tas paslap
tis, Jei žemė širdį viliojo, Ačiū Tau, Viešpatie), savo negalės paju
timas ir rūpestis dėl amžinybės (Išnyksiu kaip dūmas, Skur
džioj valandoj, Senatvė, Nejaugi laikas, Taip maža paramos, 
Draugo liūdesys, Varpai).

Dar yra eilė kitų Maironio asmeninės lyrikos posmų, kurie ar
timi religinei nuotaikai ar kuriuose išreikštas idealistinis poeto 
pasaulėvaizdis.

Nors Maironis eilėse Poetui mirus ir būgštavo, kad kritikai 
neišneštų aikštėn poeto paslapčių, jo jausmų, tačiau tie jausmai, 
kad ir pirmuoju asmeniu išsakyti, per poeto meninę prizmę per
leisti, lieka bendruoju meno turtu. Tai, anot J. Aisčio, tie gro
žio perlai, kuriuos žvejai-poetai išgriebė iš tamsiųjų marių gelmių.

Jeigu sakoma, kad Goethe kiekvieną daiktą ir reiškinį mokėjo 
supoetinti, tai apie Maironį tektų pasakyti, kad jis kiekvieną 
jausmą perleido per savo sielos religinę prizmę. Dėl to religinis 
pradas Maironio asmeninėj poezijoj yra jos neatjungiamoji dalis. 
Ir gal būt dėl to kai kas, to jausmo nesupratęs, nenorėjo 
suprasti ir visos Maironio poezijos.

Kas sudaro Maironio asmeninės poezijos pagrindą ? Tai pir
miausia proto ir širdies kova, pareigos ir vilionės susidūrimas, pasi
tikėjimas savimi ir savo negalės ir išnykimo pajutimas. Tai gana 
plati skalė tarp dviejų kraštutinumų, kuriuos poetui tenka su
derinti, išlyginti.

« Daug nenoriu ! ... O tiek noriu ! » 114 Štai Maironio asmeninės 
poezijos motto. Iš vienos pusės tai paprasti, kasdieniniai ir siauri 
reikalai, iš kitos begaliniai ir neriboti — iki aukščiausios Dievo 
meilės.

114 Ten pat, 100 psl.
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Maironio siela, kaip matyti iš jo asmeninės poezijos, gili ir 
audringa, nuskaistėjusi giedru dangum ir vėl apniunkianti 
tamsiu debesimi. Gyvenime jai tenka banguoti tarp tų dviejų 
kraštutinumų. Tokia yra poeto siela, bet, giliau į ją įsižiūrėjęs, 
joje ne vienas galės ir savo atspindį rasti. Tikroji poezija nėra 
autobiografija.

Dažnas Maironio asmeninės poezijos motyvas — kūno ir dva
sios, tikrovės ir idealo interesų susigrūmimas. Kova nelengva, li
kimas tragiškas, ir čia tik gelbsti dieviškoji malonė :

Veltui ilgis, nerimsta iškentėjus dvasia;
Nor padangėmis skleisti sparnus; —
Kūnas riša ją pančiais, ir nedora valia 
Nekalčiausius apskundžia sapnus 115.

Tokiais atvejais eilėraštis paprastai baigiamas malda, malda į 
angelą sargą, į Aukščiausią, į Mariją.

Maironio asmeninei poezijai būdingas aukšto idealo, kilnu
mo siekimas. Tačiau poeto kelionė į tą idealą sunki. Dėl to kan
čios valandą poetas meldžia Aukščiausią:

Išplėšk man širdį kruvinai,
Kad jos negundintų ta žemė,
Kur vienos kovos, kur sapnai 
Galų gale tik kančią lemia 116.

Jis taip pat žino, kad ir kiti poetai po jo ieškos to idealo įkvė
pimo, tos žvaigždės, kuri iš tolo graži, bet ji ir juos apvils, nes 
liks nepasiekiama. Dėl to pasitikėjimas vien savo jėgomis kelyje 
į idealą nėra tikras. Turi būti rasta satisfakcija ne idealo pasieki
me — jis nebeliktų idealas — bet pačiame siekime, kančias ir 
apsivylimus aukojant Tam, kurs tai gali suprasti.

Tikrovės ir idealo, dangaus ir žemės susidūrimą Maironis 
geriausiai yra išreiškęs eilėse Jei žėmė širdį viliojo, kur lygstamas 
žemės kovas sustato priešpriešiais su nelygstama dangaus pa
laima, su Aukščiausiuoju:

111 Ten pat, 106 psl.
112 Ten pat, 123 psl.
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Jei žemė man širdį kada ir viliojo,
Tai jos neišpildė maldos :
Tarp žemės sapnų ji ko kito ieškojo,
Ko čia neatras niekados.

O taip, neatras ! Jeigu tuo netikėjau,
Jei klydau, kaip daugel kitų,
Tai galvą aukštai iki galo mokėjau 
Nešioti, neliesdams purvų. —

Aukščiausias, davei širdį man begalinę 
Ją vienas suprasti gali ;
Tu vienas gali atgaivinti krūtinę,
Kad kryžkeliais žūna baili.

Tu vienas esi nemeluota gražybė,
Kurs amžiais be vakaro švies !
Ir Tau tik vienam, Amžinoji Teisybe,
Visi pajautimai širdies !117

Tai — Dievas mano ir viskas mano, tai tas šv. Pranciškaus 
obalsis, kurio Maironio poezijoj buvo pasigedęs A. Jakštas. Tai 
asmeninės poezijos posmai, kurių vieta pačioj geriausioj religi
nėj poezijoj.

Iš šito Dievo « suradimo » plaukia poeto pasitikėjimas ir savo 
jėgomis žemės kovose, plaukia jo ryžtas kariauti, ne rezignuoti, 
nepaisant ar tai bus kova su savo širdies palinkimais ar su tė
vynės priešais :

Dabar ne mirties, aš gyvatos prašau:
Aš noriu gyventi, kariauti !
Man suteikė jėgas Aukščiausias, žinau,
Ne ašaroms veidą beplauti.

Nelenkdams pečių po naštos sunkumu,
Kaip milžinas stosiu į kovą.
Pavargti už brangią tėvynę — gražu !
Aukščiausią turėti vadovą !118

Turėdamas prieš akis savo gyvenimo tikslą, savo aukščiausią 
pareigą — mylėti Dievą ir tėvynę — Maironis prašo Aukščiau-

117 Ten pat, 101-102 psl.
118 Ten pat, 96-97 psl.
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šią stiprinti jo «verkiančią lyrą », giedant tėvynės meilę, prašo 
angelą sargą būti jam keleivio vadovu, jei tarp «šių žemiškų 
kovų » tenka nupulti ar suklysti.

Poetas, dieviškajai malonei padedant, sugebėjo moters meilę 
subordinuoti dvasininko pašaukimui, pakelti ją į aukštesnį lygį, 
sudvasinti, pakeisti ją tėvynės meile.

Jeigu nėra sunkesnio daikto už atsisveikinimą bei atsiskyrimą, 
kaip sako Rilkė Atsisveikinime, tai iš tiesų didžiai valingas 
turėjo būti poetas, kurs galėjo pasakyti:

Širdis man verkia ; tavo sielą 
Suprasti vienas aš galiu,
Bet skirta eit man, mano miela,
Kitu gyvenimo keliu 119.

Tai pareigos kelias, kelias iš nusigalėjimo, iš meilės, sankcio
nuotas aukštesnės galios. Dėl to neatsisakoma poezijos, nes ji 
yra Dievo dovana, bet iškyla problema poeto, kuriam vadovauja 
jausmas, ir dvasininko, kurs savo tikėjimą yra pagrindęs proto 
primatu. Bet tikėjimas yra stipresnis, jam palenkiama poezija, 
nors ir kaip sunkus tat uždavinys :

Bet Tu, o Viešpatie, man kelią 
Parodęs, uždraudei sapnus,
Ir aš, pažinęs šventą valią,
Einu Apvaizdai paklusnus.

Einu, nors skundžiasi krūtinė 
Ir trykšta ašara baili,
O Tu man valią geležinę 
Užtat mylėdamas kali 120.

Dėl to Maironis išliko skaidriu pavyzdžiu savo pašaukimo kely, 
jo nesukarikatūrinęs, kaip tatai padarė vienas kitas iš jaunes
niųjų, turėjusių panašią kūrybos dovaną.

Dėl to savo eilėse Ačiū Tau, Viešpatie, nors ir rašytose ne 
visai gyvenimo pabaigoj, Maironis su nuolankiu nuoširdumu

119 Ten pat, 116 psl.
120 Ten pat, 127-128 psl.
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dėkoja dieviškajai Apvaizdai už pagalbą išsilaikyti savo pašau
kimo aukštumoje, kartu prašydamas atlaidumo, jei «skamban
čią giesmę ir širdį jausmingąją » būsiąs kryžkeliais eikvojęs 121. 
Čia poetas bus turėjęs minty tuos aštresnius pasisakymus, ypač 
satyrose, kuriais prabilo į tautos (kartu ir savo paties) priešus.

Čia ir glūdi poeto kančia, nes, turėdamas jausmingą širdį, jis 
negali nereaguoti ir į tuos gyvenimo reiškinius, kurie eina krei
vais keliais. Kartą savęs klausia: Ar ne geriau «nuo žmonių 
užrakinus duris, į pasaulį užmerkti akis » 121 122 ? Kitą kartą dar 
skaudžiau pasisako :

Kam man Tu, Viešpatie, davei 
Tą karštą širdį vien kentėti ?
Kodėl aš negaliu blaiviai 
Šaltai, kaip dauguma, žiūrėti ? 123

Iš tikrųjų, ar ne laimingesnis būtų poetas, jei jis galėtų ramiai 
pamoti į tėvynės žadinimą atgimimui, į inteligentijos bedievė
jimą ir nukrikščionėjimą, į visuomenės santykių betvarkę, žo
džiu, jei galėtų su tuo savo satyros (Ašaros tarp juokų) « didvy
riu » pasakyti:

Kas man darbo, jog tėvynę 
Spaudžia sopuliai,
Jog piktieji, ją pamynę,
Žudo taip baisiai.

Kas man darbo, jog Bažnyčia 
Verkia kruvinai,
Jog ją žeidžia tarsi tyčia
Patys jos vaikai.

Kas man darbo, jogei vargšo 
Niekas neužstos,
Jog lopais iš tolo barkšo,
Miršta be plutos ...124

121 Ten pat, 120 psl.
122 Ten pat, 114 psl.
123 Ten pat, 123 psl.
124 Ten pat, 209-210 psl.
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Su visom tom gyvenimo negerovėm bekovojant, poetui tenka 
žvilgsnį nukrepti ir į paskutiniuosius gyvenimo klausimus. Šalia 
ryžtingo jaunatviško entuziazmo tenka pajusti ir visiško nusi
vylimo ir negalės jausmus. Vėl grįžta anas «sunku gyventi» mo
tyvas, kuriuo buvo pradėjęs savo religinę poeziją. Vėl pasigirsta 
Pelenų dienos motyvas : « Išnyksiu, kaip dūmas, neblaškomas 
vėjo ». Vėl suskamba varpai, kad kapai naują auką paviliojo, 
ir kiekvienas turi pamąstyti dėl to paties likimo :

Irgi ant mano kapo duobės,
Gal neužilgo, gal netikėtai 
Requiem liūdną varpas kalbės,
Sergėt paliepęs nakčiai žvaigždėtai125 *.

Poetas ne tiek susirūpinęs tuo, «ar atsikvėpę vėl krūtine, 
kelsis kūnais kaulai subirę », kiek tuo, kaip teks atsakyti pasku
tiniajame teisme, kaip buvo praleistas gyvenimas, ar jis nebuvo 
be žymės, kaip «tų paukščių iš mėlyno oro »125 126. Panašių minčių 
randi ir moderniojoj poezijoj (T. S. Eliot).

Non omnis moriar sakė romėnų poetas, svarstydamas amžiny
bę. Liks kūryba, geri darbai, geras vardas. Deja, Maironiui gal 
kaip retai kam daug teko kentėti dėl to gero vardo, nors jo meilė 
Dievui ir tėvynei niekad nebuvo sukrėsta :

Kad šmeižė iš apmaudo priešų minia 
Man brangųjį vardą gandais nekaltai,
Nustebęs pečius vien betraukiau tiktai,
O meile negęstančia, dar veiklesne,
Bažnyčią, tėvynę mylėjau 127.

Tokių pat skaudžių minčių randame ir Skausmo skunde, po 
mirties spausdintame Maironio eilėraštyje (« be garbės ir be vardo 
aš parblokštas ir vienas »)128. Tačiau tie skundai blanksta Mai
ronio darbų šešėlyje.

Ir motyvų ir poetinės išraiškos atžvilgiu Maironio asmeninė 
poezija stovi aukštai. Religinis pradas jai duoda to emocionalumo

125 Ten pat, 134 psl.
126 Ten pat, 109 psl.
127 Ten pat, 139 psl.
128 Ten pat, 141 psl.
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ir tų poetinių priemonių, kurių mažiau kitose Maironio poezijos 
rūšyse. Asmenine poezija Maironis pirmas save plačiausiai apreiškė 
lietuvių poezijoj, pradėdamas maironinę erą.

4. Visuomeninė poezija. — Visuomeninės, ypač klasių nely
gybės ir kovos, problemos jau anksti judino Maironį, tačiau poe
tiškai jos buvo išreikštos bemaž tuo pačiu metu, kai ir moksliškai 
buvo pradėtos tyrinėti. Į gilesnį socialinių problemų sprendimą 
Maironis įsitraukė persikėlęs profesoriauti į Petrapilio Dvasinę 
Akademiją 1894 m.

1896 m. Tėvynės Sarge Maironis atspausdino keturių aktų 
libretto Kame išganymas 129. Tai socialinio turinio veikalas, skir
tas spręsti to meto degančioms visuomeninėms problemoms, 
ypač ateizmo ir klasių kovos problemoms, čia jau pasireiškia 
Maironis poetas ir pilietis. Dėl to ir J. Tumas pastebi: « Kunigas, 
teologijos daktaras, profesorius moralistas maitinasi ir kitus 
maitina pilietinėmis temomis ; net ir poezijai jam tinka politinė 
ekonomija, ateizmas, visuomenės srovės ir partijos »130.

Klasių kovos ir žmonių lygybės bei laisvės problemas Mairo
nis sprendžia krikščionybės mokslo šviesoj. Kame išganymas 
pavyzdžiais aiškiai rodo, kad nei žemiškoji meilė, nei mokslas, 
nei garsūs lygybės ir brolybės šūkiai žmogui laimės duoti negali, 
visuomeninių problemų neišsprendžia. Vyriausias veikėjas Zonis, 
pakliuvęs į ateizmo pinkles, susinarplioja ir visuomeninėse pro
blemose. Kaltę dėl socialinių negalių Jis norėtų suversti Dievui.

Gal Dievas yra, bet apleido jis žmones !
Jis didis, nerūpi Jam mūsų karionės :
Ant žemės tiek ašarų ir sopulių!
Ir tiek be paguodos širdies geidulių !
Ant žemės vien pragaras ; Dievas patsai 
Pagelbėt nenori ar rasit negali !131

Kad Dievas aukštai, o karalius toli vargšo skundams paleng
vinti, tai jau buvo pasakęs ir Dionizo Poškos mužikas, kuriam

129 Maironis, Kame išganymas ? žr. Tėvynės Sargas, 1896 m., 11 ir 12 nr.
130 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 77 psl.
131 Kame išganymas? žr. Maironio raštai, III t., 32 psl.
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taip prabilti buvo liepęs šviečiamosios, deistinės gadynės adep
tas 132. Gi Dievo «negalė» pagelbėti tėra eilinė ateistinė blasfe
mija. Pagaliau deizmas ir netiki kuriamąja Dievo Apvaizda, 
kuri taip pabrėžtinai iškelta Maironio poezijoj.

Į Zonio rezignaciją atsakoma Pranciškono žodžiais :

Be Dievo visur vien tik pragaras bus !
Brolystė, lygybė — tie gražūs ryšiai 
(Žmonijai juos paskelbė Kristus seniai)
Tik amžiais per Dievą sutaikins visus 133.

Tuo būdu žmonijos išganymas tėra ne kame kitame, kaip 
vien tikėjime. Dėl to čia pastebi A. Jakštas : « Žmonijos išganyti, 
išlaikyti gyva ir sveika neįstengs nei į padanges keliamoji kul
tūros pažanga, nei abstraktūs mokslai, nei modernūs komunizmai 
bei bolševizmai; išganyti tegali vien Dievas, jos leidėjas, jei tik 
žmogus gera valia į jį kreipsis. Gera valia sako : Aš noriu Tavo 
valią pildyti. Bloga valia : Aš Tau netarnausiu, veiksiu vienas, 
be Tavęs, prieš Tave » 134. 135

1903 m. išspausdintoj lotyniškai parašytoj disertacijoj Praelec- 
tiones de iustitia et iure Maironis užgriebė ir to meto socialines 
problemas, pavyzdžiui, patį socializmą ar Markso komunizmą. 
« Mokslo vyras, sako J. Tumas, ieško pats sau atsakymo į naująsias 
pačias sopamąsias socialines problemas, kurių toje pat tėvynėje 
Lietuvoje vis daugiau randasi, vis aiškiau jos iškyla, vis brutaliau 
ima kiekvieną inteligentą veikėją už krūtų, kad stačiai nesvy
ruodamas atsakytų į ius distributivum ir kitus klausimus»135.

Po daugelio studijų metų šiame veikale Maironis buvo priėjęs 
išvados, kad socializmas «iki kraštutinumo išvystytas veda tiesiai 
į komunizmą, anarchizmą, galop į nihilizmą» («socialismus ad 
extrema evolutus recta via ad communismum, anarchismum, tandem 
nihilismum ducit »)136.

Čia Maironis kalba apie kraštutinį socializmą, dabar vadinamą

132 D. Poška, Mužikas Žemaičių ir Lietuvos, žr. Lietuvių poezijos anto
logija, 158 psl. Plg. Maironio raštai, Kaunas 1926, II t., 138 psl.

133 Kame išganymas ? žr. Maironio Raštai, III t., 32 psl.
134 A. Jakštas, Mūsų naujoji poezija (1904-1923), I t., 69 psl.
135 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, Kaunas 1924, 77 psl.
134 Ten pat.
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mokslinį marksistinį socializmą, kurs su Markso ir Engelso komu
nistiniu manifestu ypač po 1880 m. ėmė reikštis karingai. Kur 
kas artimesnis jam galėjo būti utopinis krikščioniškasis ar bent 
demokratinis socializmas su teisingumo jausmu, su privatinės 
nuosavybės neliečiamumo idėja.

Maironis pripažino visuomenės santvarkos gerinimo bei taisymo 
reikalingumą ir nesitenkino vien socializmo bei to meto komunizmo 
kritika. Tačiau juos labiausiai kaltino dvasinio elemento ir 
praeities pažinimo stoka.

«Autorius, sako prof. B. Česnys, atsidėjęs kritikuoja socializmo 
doktriną, įrodinėja jos priešingumą dieviškam ir gamtos įstatymui, 
jos pragaištingumą žmonijos ir tautų gerovei ir klestėjimui ir t.t. 
Bet jis nesitenkina vien socializmo ir komunizmo nupeikimu. 
Jis pripažįsta, kad dabartinė žmonių visuomenės santvarka nėra 
tobula, kad joje atsirado daug ydų (pavyzdžiui, turtų suplaukimas 
į nedaugelio rankas, o daugumui — nedalia, vargas ir priespauda). 
Jis neužmerkia akių į daromas proletarams skriaudas. Sykiu jis 
visiškai pritaria, kaip žmoniškumo ir krikščioniško teisingumo bei 
meilės išraiškai, pastangoms tų, kurie be revoliucijų teisėtomis ir 
doromis priemonėmis, ypač įstatymdavystės keliu, rūpinasi page
rinti būklę darbininkų luomo ir bendrai pakelti gerbūvį visų 
nuskriaustųjų »137.

Tuo pat metu Maironis kreipiasi į lietuviškąjį jaunimą, kurs 
daugiausia mokslo sėmėsi Rusijoj, kad nebandytų spręsti socia
linių problemų be Kristaus paskelbtosios artimo meilės, kartu 
ir be tėvynės meilės :

Ir tu, jaunime, kursai į šiaurę 
Išalkęs mokslo badu keliauji,
O ten, neturto išgėręs taurę,
Paskui už Marksą rūsčiai kariauji,
Paliauk gyvenęs sapnais kaimynų,
Sugrįžk į savo tėvučių šalį! —
Mylėk, kas amžiais brangu ir dora,
Neskelbk tarp luomų prakeikto karo !
Net lenkomaną mylėk bajorą,
O meilės žodžiai stebuklus daro138.

137 Bl. Čėsnys, Maironis kaip teologas, žr. Naujoji Romuva, 1932 m.,
45 nr., 962 psl.

138 Maironis, Raseinių, Magdė, žr. Maironio raštai, II t., 130 psl.



43* RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE 175

« Taip prakalbėjo, sako J. Tumas, krikščionybės kunigas. Jis 
kitaip ir negali kalbėti. Ne galą skelbti, tik net artimiausiam priešui 
dovanoti yra jam įsakyta. Jis čia teologinės moralybės profe
sorius » 139 .

Į krikščionybei žalingas kuriamas naujas gyvenimo formas 
tenka reaguoti ne vien poetiniu žodžiu. Ta prasme Maironis buvo 
įsileidęs ir į visuomeniškai politinį veikimą, net kūrybos sąskaiton. 
1907 m. jis su profesoriais A. Dambrausku-Jakštu ir P. Būčių 
paruošė Lietuvių Krikščionių Demokratų Susivienijimo programos 
projektą. Po dviejų metų su profesoriais J. Matulaičiu (dabar 
Dievo Tarnu) ir P. Būčių Kaune surengė sociologinius kursus. 
Daug rašė ir spaudoj socialinėmis problemomis, pavyzdžiui, apie 
tada pagarsėjusią pop. Leono XIII encikliką 139 140 141.

Bet šiuo metu poetiškai išreikštos socialinės mintys ir kitu 
atžvilgiu yra svarbios ir reikšmingos. Raseinių Magdės poemoj 
jis poetine intuicija atspėjo rusų 1917 m. revoliuciją, kaip 
kad Jaunojoj Lietuvoj buvo išpranašavęs Lietuvos atgimimą. 
«Maironis, sako J. Tumas, dažnai pakyla ligi pranašo rolės, 
tampa tikru vates — wieszcz. Bet kaip šitas jo pramatymas 
aiškus, tai tik stebėtis reikia. 1909 metais, teturint 1905 m. 
revoliucijos šešėlį, tik poetas savo intuicija galėjo atspėti 
didžiąją rusų revoliuciją — naikintoją bolševizmą ir jo įtaką 
pasauliui; be ko kita, Lietuvai, kada teks jai formuoti nauji 
socialiai santykiai: ji, matome, šluoja nebereikalingą dvasiai 
bajoriją, nors ji ir būtų dar reikalinga — ekonomijai »l41.

Čia dar reikia pridėti, kad Maironiui priklauso ir trečioji 
pranašystė, kurią jis išreiškė satyroj Tautos pabėgėliams, kur 
pasakyta, kad Lietuvą užplūs ateiviai «nuo Volgos », nustum
dami nuo žemės mūsų žmones «pečiais». Naują laisvės dieną 
pramato iš Vakarų :

Pamatysim daug ašarų, kraujo,
Iki metai sutvarkymo naujo 
Iš saulėleidžio rausti pradės 142.

139 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 169 psl.
140 J. Maculevičius, Krikščioniškas socialės tvarkos mokslas pagal 

Leono XIII encykliką, žr. Draugija, 1909 m., 31-32 nr., 282-301 psl.
141 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 168 psl.

142 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 201 psl. ir Raseinių Magdė, žr.
Maironio raštai, II t., 154 psl.
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Socialines negeroves Maironis ypač stipriai plaka savo satyrose. 
Čia meilės vietą žada užimti «rūstybės skaudulys ». Tie žodžiai 
pirmiausia skirti tiems, kurie, dėl visuomeninių negerovių atsa
kingi, mažai tuo rūpinasi, kurie dėl visų negerovių teatsako « kas 
man darbo». Čia poetas įspėja, kad Dievas yra teisingas, bet 
nemaršus :

Kas vargdienį žmogų beturtį priglaus,
Kad rūmams paskirta žibėti ?
Kas širdį parodys dėl vargšo tamsaus,
Kad nėra už tai kam mokėti ? —
Išgirs tik vaitojimą Viešpats Dangaus,
Bus gobšui skaudi jo rūstybė113.

Kita, šalia socialinės nelygybės, Maironio iškelta problema 
— tikėjimo užslopinimas proletariate. Jau Kame išganymas 
cinikas Marys teigė abejojančiam Zoniui: « Kam ieškai Dangaus, 
kai be jo mums gerai ? »143 144. Tad dangus turėtų būti žemėje. 
Įspėdamas, kad nerasi be Dievo žmogaus, Maironis į tai atsako : 
«Tik vieno Jisai — karalystėj Dangaus, o kito — po žemę 
replena»145. Tai aukso veršio garbinimas, ekonominės gerovės 
kūrimas be Dievo. Tad tam, kurs proletarui norėtų atimti tikėjimą, 
Maironis meta skaudžius žodžius:

Prakeiktas, kurs pragaro juodo nuodais 
Jam tikinčią šaldo krūtinę !
Prakeiktas piktasis, kurs velnio nagais 
Jam viltį išplėš paskutinę !146

Lietuvis, kurio pagrindinė charakterio žymė yra lygsvara ir 
moderuotumas, tikrajam ateizmui niekad nėra pasidavęs ir tikrai 
rimtų ateistų Lietuvoj nėra buvę, bent tokių, kaip tokiose didelėse 
tautose, kurios metėsi į milžiniškus kraštutinumus. Pagal Mai
ronį Dievą nebetiki tie, kurie pasidavė svetimybėms, tai tie, 
kurie

Doros nesekdami tėvų,
Nulipdė sau nemaž dievų,
Tik vieno Dievo nebemato,
Nes knistis dumbluose papratoI47.

143 Ten. pat, 229-230 psl.
144 Maironio raštai, III t., 8 psl.
145 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 80 psl.
146 Pavasario balsai, Würzbnrgas 1947, 230 psl.
147 Ten pat, 215 psl.



Užtenka tokiam bedieviui, kaip tam Goethės Faustui ar Mai
ronio Zoniui, išgirsti vaikystės tikėjimo varpus, kad jis vėl grįžtų 
dievop. Užtenka išgirsti graudaus Pulkim ant kelių garsus ir 
«jausmai bedievio, vėl atsidarę, tikėti mokos nuo tų vaikelių »148.

Lygiai taip pat ir Mūsų vargų Brazda, buvęs socialistas ir 
nuo tikėjimo atkritęs, religingos ir patriotingos lietuvaitės Donės 
veikiamas, vėl susiranda išblėsusį tikėjimo židinį, pasiryžęs 
pasimatyti su Šv. Tėvo atstovu, nes

Ten jo dabar visa viltis,
Ten jo tikybos paslaptis,
Pradės stebuklams ten tikėti149.

Tai vienas iš tų busimosios laisvosios, nepriklausomosios 
Lietuvos vadų, apie kuriuos poetas buvo jau užsiminęs savo 
pačioj pirmojoj poemoj Terp skausmų į garbę, sakydamas, kad 
« mums reikia didvyrių, ką Lietuvą myli, ką Dievui savęs nepa
vydžia », ir kad Lietuvą išgelbės «vyrai su gilia tikyba »150.

Maironio visuomeninė poezija pasilieka daugiausia jo epinės 
kūrybos ribose. Įsileidęs į visuomeninę veiklą, poetas nerimęs, 
kad jo kūryba nukenčianti. Bet ir rašydamas visuomeninę poeziją, 
Maironis nebegalėjo pakilti į tikrosios poezijos viršūnes. Tai jau 
daugiau reikalo, dienos būtinybės padiktuota poezija. «Poetu 
visuomenininku Maironis tapo ne iš malonumo, bet iš reikalo, 
ne iš noro save išsakyti, bet iš reikalo kitiems pasakyti»151.

Ir A. Jakštas tokį visuomeninį kūrinį, kaip Kame išganymas, 
vadina kad ir vienu iš giliausių, bet ne meniškiausių152. Tik kai 
kuriose satyrose Maironis yra pasiekęs deramos poetinės išraiškos, 
tuo tarpu kai kitose nepaisė, jei ir tektų peržengti įprasto 
etiketo ribą.

Tačiau religinis pradas Maironio visuomeninėj poezijoj yra 
bene giliausiai įleidęs šaknis. Tai jo krikščioniškosios pasaulėžiūros
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148 Ten pat, 58 psl.
149 Maironio raštai, II t., 289 psl.
150 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 105 psl. ; Maironis, Mūsų 

vargai, 82 psl.
151 J. Ambrazevičius, Maironio lyrikos sociologija, žr. Židinys, XVI

(1932), 103 psl.
152 A. Jakštas, Mūsų naujoji poezija (1904-1923), I t., 70 psl.
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credo. Tai pagrindinis jo ramstis, kuriuo remdamasis kovojo už 
tėvynės laisvę ir jos gerovę.

5. Gamtinė poezija. — Lietuvos gamta ir jos grožis kėlė Mai
ronyje ne tik tėvynės, bet ir Dievo meilę. Per gamtą poetas geriau 
pažino ir patį jos Kūrėją, gamtos byla leido jam nugirsti jos prasmę 
ir tikslą. Dėl to Maironio gamtos poezija vietomis tiesiog eksta
tiška. Jo susižavėjimas gamta primena maldą Aukščiausiajam.

Su gamta susijusių eilių gausu ne tik Maironio Pavasario 
balsuose, bet nemaža gamtos vaizdų yra ir jo poemose, ypač 
Jaunojoj Lietuvoj, kur, pagal Donelaičio pavyzdį, giesmė pra
dedama gamtos pavaizdavimu.

Metų laikai, saulėtekis ar saulėleidis, žvaigždėtas dangus, 
Baltijos jūra, Lietuvos upės ir ežerai, miškai ir kalnai, gėlių ir 
paukščių pasaulis veikė poeto jausmus vienaip ar kitaip, vertė 
susimąstyti ir pasisakyti dėl jų Kūrėjo.

Taip pat ir kitų kraštų, kaip Šveicarijos, Italijos, gamtos 
grožis Maironį veikė ta pačia linkme. Bet svetimam grožiui jis 
nepasidavė, kad ir kaip juo gėrėjosi, nevertino jo labiau už savo 
gimtojo krašto grožį. Besižavėdamas kur nuostabiais Alpių kalnais, 
mintimis skrisdavo paukščių žvaigždėtu keliu «į tolimąsias, į 
numylėtas tėvelių šalis » 153.

Gamta mus žavi ir sukrečia savo stichine didybe, pavyzdžiui, 
jūros audra, kuri, rodos, verčia užmiršti likusį pasaulį. Tokį jausmą 
Maironis išgyvena ant Birutės kalno Palangoj, Baltijai audrojant. 
Tačiau ir tokioj audroj poetas nejaučia «užmiršimo ramaus ».

Gamtiškai nenuraminus širdies troškimų, jūra betgi poetui 
diegia kitą jausmą — jų didingumas jam primena Dievo galybę, 
nes virš jūrų, Genezės žodžiais tariant, plazda Dievo dvasia :

Jūrės, jūs plačios, jūs begalinės !
Gilios, kaip jausmai poeto gilūs,
Ar kad tėvynės verkia atminęs,
Ar kad užgieda dvasiai sušilus !

Jūrių platybę Dievas sutvėręs,
Ant jų išspaudė galybės žymę ;
Kas jas išvydo, akis atvėręs,
Pažino Dievą naujame Ryme 154.

153 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 83 psl.
154 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 82 psl.
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Jūra poetui turi dar ir kitą reikšmę. Ginče su materialistinės 
ir ateistinės pasaulėžiūros atstovu tai buvo vienas iš Dievo 
buvimo įrodymų. Kame išganymas Pranciškonas ragina klaustis 
nuo tikėjimo nutolusį Zonį, kas judina pasaulį:

O, klauskis pasaulio, ar marių vilnies,
Kad ji tau po kojų blaiviai išsities,
Kas judina marių platybę ? 155 156

Tebūnie tai graikų Poseidonas, kurs savo trišakiu valdo marias, 
tebūnie tai Baltijos dieviška Jūratė, kurios skaistybę nuo žmo
gaus taip uoliai saugo Perkūnas, bet tie dievaičiai tėra tik jau 
gatavo kūrinio prižiūrėtojai. Yra aukštesnis, kurs kuria ir judina 
marių platybę.

Poeto jausmus dievybės link kreipia ir kalnai. Juk kalnuose, 
skaidriajame eterio bangavime, lengviau gali pajusti šventąją 
atsimainymo paslaptį, kurią buvo išgyvenę Tabore apaštalai 
šalia Kristaus.

Lietuvos kalnai, kad ir neaukšti, kad ir neūžaugos palyginti 
su Šveicarijos kalnais milžinais, poetui leidžia pamatyti tą šventąją 
Lietuvą, kurią aprašyt skirta «Lietuvos dailininkui plunksna 
auksine»156. Šit nuo Žemaičių Medvėgalio kalno «keturiolika 
bažnyčių aiškiai užmatai »157. Gal ne tiek daug nuo garsiosios 
Šatrijos, kurios viršūnę ne vienas keleivis tik su malda tedrįsta 
pasiekti. Bet greit bauginantis fantomas dingsta, kai poetas 
pamato,

Kaip į atlaidus eina būriai,
Šlama girios aplinkui dievotai158.

Tai tie Lietuvos piligrimai, kurie traukia į garsiąją Šiluvą, į 
tą šventovę, kurios naująją koplyčią pašventino pats Maironis 
1913 m.

Kaip religinėse eilėse Dievo meilė poetas prieš Jehovą jautėsi 
tik menkas padaras, taip dabar savo trapumą jaučia išvydęs

155 Maironio raštai, III t., 30 psl.
156 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 237 psl.
157 Ten pat, 252 psl.
158 Ten pat, 237 psl.
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Dievo kūrinį — didingas Alpių viršūnes. Tiems kalnams poetas 
pavydi šaltumo, pastovumo, silpnybių neturėjimo, pripažįsta 
Dievo ranką, kuri išvedė juos į saulės šviesą:

O jos be jausmo, be silpnybių,
Vienodos amžiais nuo aušros,
Kad liepė Viešpats iš tamsybių 
Išeit ant saulės atviros 159.

Užkopęs Šveicarijos Rigi Kulmo viršūnę, poetas skundžiasi 
negalįs užmatyti Lietuvos, kaip kadai skundėsi Adomas Micke
vičius Krimo sonetuose (Akermano tyrai) negalįs išgirsti gando 
iš Lietuvos. Bet vėl raminasi gamtos rimtimi, kuri jam primena 
gimtojo krašto šventadienio rimtį ir auką Dievui:

Nuo kaskadų baltų, lyg bažnyčių smalka,
Kyla Viešpačio garbei ūkai;
Dievui tinka gamtos nekaltoji auka ;
Laumės juostos ją puošia lankai 16°.

Gamtos harmonijoj poetas mato dievišką, palaimą ir ramybę 
nešančią, veiklą : šit Neapolio įlankos saulėleidyje saldų ramumą 
neša angelas iš dangaus, vakare ant Keturių Kantonų ežero Liu
cernos varpai Dievui aukoja žmogaus ir gamtos darbusl61.

Religinės nuotaikos Maironio metų laikotarpių vaizdavime 
turi ryšio su donelaitišku pietizmu. Pavasarį poetas norėtų 
«apimti pasaulį, priglaust prie širdies, su meile saldžiai pabučiuoti». 
Tai ta pati nuotaika, kurią poetas jaučia vasaros naktį:

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą aukščiausią ;
Noris pasiekti amžiną grožį!162

Net ir rudenį, kai padangėm slenka pilki debesys, kai sielą 
užplūsta juodos mintys, poetas pajunta įkvėpimą « visą žmoniją

159 Ten pat, 88 psl.
160 Ten pat, 79 psl.
161 Ten pat, 83 psl.
162 Ten pat, 87 psl.
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meile apglėbti, ją pamylėti skaisčiau »163. Pagaliau ir žiema poetui 
primena, kad, kaip su Dievo palaima pakils pavasarį pasėliai, 
taip ir pavergta tėvynė turės pabusti pagal teisingojo Dievo planą.

Religinės giesmės žodžiais Maironis sveikina saulėtekį, tą 
mūsų linksmybę, kuri neša dieną (Saulei tekant). Aušra yra dažnas 
Maironio poezijos įvaizdis, nes ji jam primena tą naują pasaulį, 
apie kurį kalba šv. Jonas Patmo salos regėjime. Maironiui tatai 
duoda pagrindo susikurti naujosios tėvynės Lietuvos viziją.

Poetui liūdna saulėleidyje, nes jam rodos, kad su juo palydi 
savo paskutinę maldą :

Taip liūdna man kartais ant saulės laidos !
Tarytum šviesos spinduliuos
Palydžiu sapnus paskutinės maldos 164.

Bet naktį jis vėl raminasi, išvydęs žvaigždę danguos ir žino
damas, kad «uždegė ją Dievas», o ir ne vien šiaip sau pasigro
žėti, bet ir svarbiam tikslui — būti keleivio vadove tamsią naktį 
į jo tikslą — į laisvą tėvynę 165.

Nusigręžęs į gėlių pasaulį gamtoj, poetas daug ko randa, kuo 
gali paveikti jaunimo jausmus pamilti dorybėms. Kaip dvasininkui 
ir pedagogui, Maironiui ypač rūpėjo Lietuvos jaunimo tikėjimas 
ir dora. Tai jaunimas tos Lietuvos, kuriai Kristaus kryžius paža
dėjo gyvenimą.

Gerai įsiklausęs į liaudies dainas, Maironis pakartotinai krei
piasi į jauną lietuvaitę labiau pamilti jos nekaltybės ir skaistybės 
simbolį — rūtelę, kuri įgauna sakrališkai religinės reikšmės jau
nystės amžiuje. Rožė nepalyginti gražesnė, bet ji nėra skaistybės 
simbolis, priešingai, ji net pavojinga ir gundanti, ir Duete poetas 
įspėja nesegti sau rožės prie kasų, nes ji « širdį jauną pavilios »166. 
Jei mergaitei dar tiktų kitas žiedas, tai būtų tik neužmiršuolė, 
nekalta, « kaip aukštas dangus »167.

Dažnai Maironis prisimena Dubysos pakrantes su jo apdai

163 Ten pat, 122 psl.
164 Ton pat, 85 psl.
165 Ten pat, 80 psl.

166 Ten pat, 183 psl. ; taipgi žr. Jaunoji Lietuva, 2 laida, 45 psl.
167 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 151 psl.
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nuotom lietuvaitėm, kurios, «kaip lelijos, baltos ir aukštos, 
dangų pamylėjo, blaivią jo skaistybę»168. Net ir tolimuose 
kraštuose jis pasiilgsta « Dubysos atkrančių žalių », kur lietuvai
tėm « rūta dabina kasas nuo mažens »169.

Pagaliau ir į paukščių pasaulio pavaizdavimą Maironis įpina 
religinio prado. Našlaitė, išgirdusi, kad gegutė jai pagal liaudies 
įsitikinimą iškukavo dar trejus metus gyventi, išgieda eiles, kurios 
yra ne tik viso eilėraščio auksinė karūna, bet ir nuoširdžiausios 
religinės poezijos pavyzdys :

Trejybei pavesiu pirmuosius metus,
O Kūdikiui Jėzui antrieji tebus !
O Tau, Motinėle, treti!
Tu melstis į Dievą mane mokinai,
Marija, Tave aš taip myliu karštai !
Privesi prie Dievo pati.

« Garbė Jėzui Kristui» ištarsiu priėjus ;
Aukščiausias, paglostęs, šauks aukso dirbėjus 
Ir lieps man prisegti sparnus.
Tada, kaip kregždelė, į Dangų nuskrisiu,
O žemę lankydama žmones mokysiu 
Užjausti našlaičius mažus 170.

Jeigu lietuvių našlaičių dainos skaitomos vienomis iš gražiausių, 
tai čia Maironis yra labai priartėjęs prie tokio tipo dainų. Be to 
į aną seną mitologinę našlaitės dainelę «Nėr man močiutės krai
teliui krauti, nėr man tėvelio dalelei skirti» Maironis įdėjo naują 
krikščionybės sampratą.

Maironio gamtinė poezija savo pobūdžiu yra artimesnė jo 
asmeninei poezijai: tai objektyvaus pasaulio pergyvenimai, per 
jo sielos prizmę perleisti. Jie taip pat perpinti religiniu ir patrio
tiniu pradu ir dar aiškiau parodo jo pasaulėžiūrą.

Bet poetinės išraiškos atžvilgiu Maironio gamtinėj poezijoj 
išlyginto, sereninio jausmo daugiau, negu asmeninėj poezijoj, ku
rioj išraiškos atžvilgiu apstu kontrastų. Gamtinėj poezijoj mažiau

168 Ten pat, 33 psl.
169 Ten pat., 84 psl.

170 Ten pat, 153-154 psl.
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maldos elemento, o daugiau kito Dievo atributo — jo galybės 
pajutimo.

6. Istorinė poezija. — Istorinės, arba istorijos temomis rašytos, 
poezijos randame Maironio lyrinėj, epinėj ir draminėj kūryboj. 
Dalis jos įeina į patriotinę lyriką Pavasario balsuose, šiek tiek 
randama Jaunosios Lietuvos poemoj, daugiau baladėse iš lietu
viškų padavimų, bet daugiausia jos turi dramų trilogija —Kęstu
čio mirtis, Vytautas pas kryžiuočius, Vytautas Didysis Karalius.

Kaip romantikas aušrininkas, Maironis anksti susidomėjo Lie
tuvos istorija : jau 1880 m. ėmęsis to darbo, bet užbaigęs 1886 m., 
būdamas Kauno kunigų seminarijoj 171.

Maironis matė, kad visa Lietuvos praeitis yra glaudžiai susijusi 
su religija. Kasydamas apie senovės lietuvių tikėjimą, Maironis 
pastebi, kad «žmogui yra įgimta Aukščiausiojo šio pasaulio 
Kūrėjo sąmonė», kad senovės lietuviai turėję dvasišką savo 
dievų supratimą, nes stabai jų šventyklose atsiradę vėliau dėl 
svetimųjų įtakos  171 172.

Tačiau savo istorinėj poezijoj Maironis nesileidžia į gilesnius 
senojo lietuvių tikėjimo laikus. Kad ir susidurdamas su senąja 
lietuvių religija (Nelaimingos Dangutės vestuvės, iš dalies Kęstučio 
mirtis), Maironis jos plačiau neatskleidė, vienur kitur tepaminė
damas Perkūną, kurs lyg ir artimesnis vieno Dievo sąvokai. 
Tačiau Maironio dievybės supratime nerasim nė krislo to pan
teizmo, kokiu pasireiškia, pavyzdžiui, Krėvės Vainorus. Net ir 
liaudies animizmą Maironis iš dainos į eilėraštį perkėlė labai 
atsargiai, beveik nežymiai (Uosis ir žmogus).

Maironio tvirtas tikėjimas Dievo Apvaizda pasireiškia ir jo 
Lietuvos istorijos aprašyme. Pavyzdžiui, Vytautui patekus į 
kalėjimą, «Aukščiausias Dievas neleido taip niekingai pražūti 
vyrui, kuris garbe kaip saule paskui apšvietė mūsų tėvynę»173. 
Šis motyvas yra perėjęs ir į Maironio istorinę poeziją.

171 Pr. Pauliukonis, Maironis istorikas, žr. Maironis. Jo gimimo
šimtmečiui paminėti, Chicaga 1963, 32 psl.

172 Maironio raštai, IV t., 15 psl.
173 Pr. Pauliukonis, Maironis istorikas, žr. Maironis. Jo gimimo

šimtmečiui paminėti, Chicaga 1963, 34 psl.
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Vaizduodamas praeitį, Maironis veikiau apsistoja ant abiejų 
tikėjimų — senojo ir krikščioniškojo — ribos, kaip tatai ypač 
matyti iš Maironio dramų, kuriomis atbaigė senatvėje tai, kas 
buvo pradėta jaunystėje.

Savo Lietuvos istorijoj Maironis pataria Lietuvos krikštą skai
tyti nuo Mindaugo laikų ir didžiai apgailestauja, kad tolimesnis 
visos tautos apkrikštijimas buvo sutrukdytas Ordino ir Mindaugo 
giminaičių. Visai kitaip būtų pakrypusi Lietuvos istorija : Vokie
čių Ordinui nebūtų buvę pagrindo kariauti su stabmeldžiais lietu
viais, Lietuva būtų įėjusi į Vakarų Europos valstybių šeimą be 
lenkų tarpininkavimo, būtų buvę išvengta gudų tikėjimo ir kalbos 
įtakos Lietuvos rytų pusėj, patys prūsai būtų susilaukę nemaža 
paramos iš Lietuvos pusės ir bent iš dalies išvengę pražūties 174.

Mindaugo praeitis Maironiui kaip poetui atrodo tokia netolima, 
jog tariasi, kad Betygalos artojai galėtų papasakoti apie senosios 
Mindaugo laikų bažnyčios likučius :

Štai Betygalos klauskis artojų,
Ar nematė bažnyčios sienojų,
Tos bažnyčios, kurią dėl garbės 
Mūsų Mindaugas buvo pastatęs 175.

J. Tumas ta proga sako : «Kas nežino, kad bažnyčias yra 
prieš 600-700 metų kūręs Mindaugas (pirmojoj pusėj tryliktojo 
amžiaus). Bet regimieji paminklai, tebeskambančios alegorijos 
tiek pat maža jiems besako, kaip ir brangios iškasenos apie pačius 
tradicijų indus »176.

Maironis senajame lietuvių tikėjime randa artimų krikščionybei 
bruožų, kurie įgalino lengvesnį perėjimą iš senojo tikėjimo į 
į naująjį. Birutė, Vytauto Didžiojo motina, kad ir tebesilaikydama 
senojo tikėjimo, jau turi krikščionybės sampratą apie nuodėmę :

Už nuodėmes, vaikei, baudžia 
Praamžius; žmonės taip suklydo, kad 
nenori garbinti dievų 177.

174 Maironio raštai, IV t-., 41 psl.
175 Raseinių, Magdė, žr. Maironio raštai, II T., 133 psl.
176 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 168 psl.
177 Maironis, Vytautas pas kryžiuočius, žr. Maironio raštai, III t., 193 psl.
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Kunigaikštis Manvydas, išleisdamas savo dukrą Dangutę už 
mozūrų kunigaikščio Kundroto, iškelia vestuves dar pagal senuo
sius papročius, bet jau nebesipriešina, jam išsivežus ją į svetimą 
kraštą, kelti vestuves saviškai, pagal krikščioniškus papročius. 
Net vakarinė giesmė į Perkūną baigiama giesmės Šventas Dieve 
sekimu :

Perkūne galingas, Perkūne griausmingas,
Perkūne dangiškasis, mus saugok nuo nelaimės 178.

Krivių krivaitis pomirtinį gyvenimą nusikaltusiajai piešia 
pagal krikščionybės supratimą :

Eik, nelaimingoji, per ugnį į aną pasaulį,
Kur nematysi saulės nei rytų šalies,
Kur amžinoji be vilties tamsa 178 179

Iš kitos pusės, Jogaila, kad ir priėmęs krikščionybę, nepa
būgsta sąžinės balso nežudyti savo dėdės Kęstučio. Ne kartą 
jis dar iš įpratimo tebesišaukia ir paties Perkūno dievaičio. O 
Vytauto sesuo Danutė-Marija broliui primena, kad « tie kryžiuo
čiai nors vienuoliai, nors jie nešioja kryžių ir krikščionimis vadi
nas, kad jie, atleisk jiems gailestingas Dieve, bjauriau negu pago
nys elgias » 180.

Ji taip pat didžiai apgailestauja, kad Kęstutis, tas tikrai dory
bingas karžygys, riterinių dorybių kupinas, tėvynei per ištisą 
amžių tarnavęs, nebetapo krikščionimi ir liko nužudytas, nors 
ji vis tikėjusi « krikščionimi jį virsiant » l81.

Tačiau senųjų kunigų choras primena, kad Praamžius tam 
didžiajam lietuvių karžygiui paskyręs vietą danguj :

Už darbus garbingus šios žemės varguos 
Praamžius tau sostą paskyrė danguos182.

178 Maironis, Nelaimingos Dangutės vestuvės, žr. Maironio raštai, III 
t.., 58 psl.

179 Ten pat, 86 psl.
180 Maironis, Vytautas pas kryžiuočius, žr. Maironio raštai, III t., 188

psl.
181 Ten pat, 180 psl.
182 Maironis, Kęstučio mirtis, žr. Maironio raštai, III t., 164 psl.



186 ALFONSAS ŠEŠPLAUKI8 54*

Tik vaidilučių žodžiai, kad «midų jam geriant, tarnaus vokie
čiai », primena ano meto lietuvių tikybinį įsitikinimą.

Pareikšdamas didelę pagarbą Vytautui Didžiajam, Maironis 
jį rodo nuskaidrintoj, kone religinėj šviesoj. Tai vienas kilniausių 
ir garbingiausių valdovų. Dievo Apvaizda gelbsti Vytautą ne 
tik iš lemtingo Vorkslos mūšio (Kaune Marijos garbei pastato 
bažnyčią) ir Jogailos kalėjimo, bet ir iš Ordino pinklių.

Dėl to Senovės dainoj Vytautas yra vadas, kurs «sulaužė 
priešų puikybę », iš Trakų pilies dar tebebyloja jo garbė, Pane
riuos jo dvasia pasirodo ant balto žirgo (kaip ir šv. Kazimieras), 
Jaunosios Lietuvos himne Vytautas, kaip ir pats Maironis, tampa 
tautos pranašu:

Tu, Vytaute didis, vadove tėvynės !
Tu skardas dienų milžinų !
Tu, Lietuvai garsų vainiką nupynęs,
Būk pranašu saulės dienų !183

Vytautas didžiai pasitiki Aukščiausiojo Apvaizda, jos vardu 
tikėdamasis išsivaduoti tiek nuo kryžiuočių, tiek ir nuo lenkų. 
Aukščiausiojo galybių Viešpaties vardu jis priima jam didžiūnų 
atliekamą priesaiką. Nors jam pačiam su broliu Zigmantu krikštą 
teko priimti iš kryžiuočių reikalui spiriant, bet, kai jau kartą 
krikščionimi tapo, tame tikėjime nebesvyruoja.

Vytautui rūpi, kad ir jo mylimi žemaičiai, iš kurių pats buvo 
kilęs, greičiau priimtų krikščioniškąjį tikėjimą, kad ir iš kry
žiuočių rankų, į kurias politiniais sumetimais laikinai buvo patekę. 
Čia Vytautas norėjo išbandyti kryžiuočių nuoširdumą tikėjimą 
platinant, kai tie delsė, nebūdami tikri dėl ilgesnio šeimininka
vimo Žemaičiuose.

Bet tu, Didysis Ordino magistre,
Kurio šventuos įstatymuos kilniai 
Vardai ir Kristaus ir Marijos įrašyta,
Būk jiems ir tėvu ir globėju,
Kad, garbinti Perkūną atsisakę,
Greičiausiai virstų Romos katalikais184.

183 Jaunoji Lietuva, žr. Maironio raštai, II t., 113 psl.
184 Maironis, Didysis Vytautas — Karalius, žr. Maironio raštai, III t., 

328 psl.
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Norėdamas atsipalaiduoti nuo Horodlės unijos «broliškų» 
varžtų su lenkais, Vytautas ima atsakingumą ant savęs, pasi
tikėdamas Dievo Apvaizda ir sakydamas, kad atsakysiąs «prieš 
Dievą, ne prieš jumis »l85 .

Pats imperatorius Zigmantas pripažino, kad «tikrai pasidarbavo 
daugel mūsų draugas Vytautas Bažnyčios ir tėvynės labui»l86. 
Tik jam ginti Europos nuo turkų kliudę lenkai, nors iš tikrųjų 
Lietuva Europai buvo žinoma kaip «prieš turkus siena iš gra
nito »187.

Imperatoriaus žodžiai, kad Vytautas daug pasidarbavęs 
Bažnyčios ir tėvynės labui, būdingi ne tik Vytautui, bet jie tinka 
ir pačiam jų autoriui — Maironiui, kurs visą savo gyvenimą 
skyrė Dievo ir tėvynės labui, kuriam, kaip ir Vytautui, daugiausia 
kenkė tie patys lenkai (Skausmo skundas ir kita)l88.

Į naujesnius, šiluvinius ir pošiluvinius, laikus mus nukelia 
Maironio baladės Čičinskas ir Užkeiktas Skapiškio varpas, kurių 
pirmojoj rodomas Dievo teisingumas, antrojoj — kaip Dievo 
baudžiama puikybė.

Čičinskas yra viena iš stipriausių Maironio baladžių ir, kaip 
ir Roma, kelia tą pačią Dievo teisingumo problemą: Dievas 
baudžia gobšiuosius, išdidžiuosius ir puikybės bei savavališkumo 
pilnus valdovus.

Čičinskas, kaip ir Goethės Faustas, velniui užrašęs savo sielą 
(po įtarimo, kad nuskandinęs žmoną). Seime užrikdavęs veto, 
visus nutarimus niekais paversdavęs, buvęs už pinigus Maskvai 
parsidavęs, su vargšais žmonėmis elgęsis kaip paskutinis nieka
dėjas, dargi rarotų važiuodamas keliui pašviesti liepdavęs uždegti 
jų trobeles. Sulaikytas prie bažnyčios, kol atsiteis už pragaištin
gus Dievui darbus, nužudo Dievo tarną kleboną, o ir patį Čičinską 
Kalėdų rytą atsivėrus žemė praryja. Taip niekadėją valdovą 
ištinka teisinga Dievo bausmė.

Bet yra aukštai galybė !
Net Čičinską ji pasieks,

185 Ten pat, 390 psl.
186 Ten pat, 381 psl.
187 Maironis, Mūsų vargai, Kaunas (b. d.), 143 psl.
188 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 141 psl.
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Nes prieš amžiną teisybę 
Neišliks nebaustas nieks 189 .

Užkeikto Skapiškio varpo padavimas siekia 17 šimtmečio 
laikus, kai ežeru bevežamas varpas ėmęs girtis pasiskardensiąs 
nuo Skapiškio ligi Biržų taip, jog net « gaus bambizai pavydėti ». 
Varpas už išdidumą likęs nubaustas, nuskandintas.

Daug ką apsako seneliai žili 
Iš tolimos praeities ;
Jų paklausyk, kaip puikybė kvaili 
Baudžiama Dievo paties 19°.

Maironio istorinė poezija, daugiausia epinio ir draminio 
pobūdžio, lieka objektyviosios poezijos rėmuose : poeto aš mažiau 
tepasireiškia. Religinio prado joj ne mažiau kaip kitose Maironio 
poezijos rūšyse. Ypač keliama Dievo Apvaizdos idėja.

III. Poetinė religinio prado išraiška Maironio kūryboje

1. Kompozicinė išraiška. — Kaip visa Maironio poezija 
persunkta religinėmis nuotaikomis, taip joje gausu ir religinių 
įvaizdžių — sąvokų, kuriomis religinis jausmas reiškiamas. Iš 
vienos pusės poetas tais įvaizdžiais skelbia savo pasaulėžiūrą, 
iš kitos jais kelia poetinio kūrinio vertę.

Kad ir aukšto teologinio išsilavinimo pasiekęs, kad ir moksli
niam ir pedagoginiam darbui pasišventęs, Maironis savo poezijoj 
religiniais įvaizdžiais tik populiarina teologinio mokslo žinias. 
Tačiau visur jaučiama išlaikyta tiesi linija tarp mokslu įsigytų 
tiesų ir jų poetinio išreiškimo.

Čia kyla klausimas, kaip religinis pradas įjungtas į Maironio 
kūrybą ir kaip jis poetiškai išreikštas. Tai kartu poetinio kūrinio 
kompozicijos ir jo meninės, poetinės išraiškos problema.

Kompoziciniu atžvilgiu Maironio poezija yra gana kruopščiai

189 Ten pat, 249 spl.
190 Ten pat, 255 psl.
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išmąstyta ir atbaigta. Čia, žinoma, pirmiausia kalbame apie jo 
lyriką. Maironio poemos, kaip pastebi literatūros kritikas, bū
damos pagrįstos nuotaika, pavyzdžiui, Jaunoji Lietuva, nebeturi 
epinio kūrinio lygumo191 * 193. Išimtį čia sudaro Raseinių Magdė, 
kuri kompoziciniu atžvilgiu yra iš Maironio poemų tobuliausia.

Maironio lyrikoj randi dažniausiai darniai išbaigtą kūrinį su 
derama įžanga, dėstymu ir pabaiga. Dėl to nenuostabu, kad 
Maironis rašė ir sonetų su gerai išmąstyta kompozicija, nors jų, 
kaip ir anglų Miltonas, paliko nedaug. Juose dažniausiai reiškia
mos religinės ar šiaip kilnaus pobūdžio mintys.

Maironio eilės, kuriose įpinta religinio prado, paprastai turi 
tvirtai, net didingai išreikštą pabaigą. Toji pabaiga yra tiesiog 
viso eilėraščio karūna. Ją nuėmus, lieka medis, tiesa, su lapais, 
bet be žiedų.

Pavyzdžiui imkime populiariąsias eiles Kur bėga Šešupė192. 
Eilėraščio ritmika, subtilūs gamtos ir istorijos vaizdai mus nuteikia 
didingai, rimtai. Jeigu nuimtume jo karūną — maldą Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį, eilėraštį turėtume baigti šiais 
žodžiais :

Čia, kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių gynė,
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė !

Taip, žinoma, gali pasakyti kiekvienas dieviška Apvaizda ir 
pagalba netikintis žmogus, lyg taip iš tikrųjų ir turėtų būti. 
Tačiau Maironis tuo nesitenkino ir pridėjo tokius maldos žodžius 
Aukščiausiajam, kokie plūsta tik iš nužemintos širdies:

Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas gadynes.

Čia poetas išpildė iškiliosios psalmės patarimą : Geriau pasi
tikėti Aukščiausiuoju, kaip žemės kunigaikščiais 193. Kad ir kaip 
gerbė poetas Vytautą Didįjį, bet žinojo ir jo žemiškosios galios 
trapumą.

191 J. Brazaitis, Maironis, žr. Lietuvių Enciklopedija, XVII t., Bosto-
nas 1959, 115 psl.

193 Ps. 117, 9.
l92 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 53-54 psl.
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Galėtume imti pavyzdį ir iš Maironio asmeninės poezijos, jo 
eiles Jei žemė širdį viliojo. Numetę jo karūną, eilėraštį turėtume 
baigti šiais žodžiais:

Kaip paukštis budrus, taip iš anksto beskrysta 
Žmogaus apgaulingi sapnai;
Bet žiedas kely greit nuo saulės pavysta,
Ir lieka vieni stagarai ...194

Bet ant šios šekspyriškos barokinio meto nuotaikos Maironis 
uždeda karūną — išpažinimą Aukščiausiajam, kurs davė jam 
begalinę širdį ir kurs vienas ją gali atgaivinti.

Be abejo, ir Maironio lyrikoj su religiniu pradu pasitaiko nu
krypimų nuo šios įprastinės linijos, kuri pasižymi tokiu darnumu. 
Taip eilės-satyra Beturčiams galėtų būti baigiamos posmu «O 
Dieve teisingas ! be Tavo tiesos beturtis kentėt negalėtų»195. Pri
dėtinis posmas «Prakeiktas, kurs pragaro juodo nuodais jam 
tikinčią šaldo krūtinę ! » nors ir yra stiprios išraiškos, bet nebeturi 
to moderuoto estetinio jausmo, kurs labiau tiktų eilėms su reli
giniu pradu. Bet tokių atvejų gana reta.

Eilėraščio pabaiga su malda ar šiaip jau su kreipimusi į Aukš
čiausią ar Mariją visam eilėraščiui duoda dažniausiai didingumo, 
iškilmingumo, Dievo didybės ar pagalbos pajautimo įspūdį. Tik 
retais atvejais Maironis pasinaudoja pirmojo posmo pakartojimu 
eilėraščio gale (dar rečiau vidury). Tokiais pavyzdžiais galėtų 
eiti Senovės daina (Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus eis 
ginti brangiosios tėvynės), Varpai, Didysis šeštadienis, Marija, 
Marija (su kiek moderuotu pirmuoju posmu). Į tuos pakarto
jimus poetą bus pastūmėjęs didingumo, skambumo įspūdis.

Visa Maironio poezija yra nuolatinis dialogas — dialogas 
pirmiausia su pačiu savim, paskum dialogas su antruoju asmeniu. 
Tik labai retais atvejais poetas leidžia tą dialogą atlikti kitam 
asmeniui (pavyzdžiui, našlaitei to pat vardo eilėraštyje). Krei
pimasis į Dievą, Mariją, angelą sargą dažniausiai užbaigia eilė
raštį, ir tik retais atvejais jis virsta ištisa malda, kaip tatai matyti 
Maironio religinėj poezijoj (Dievo meilė, Marija, Marija). 191

194 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 101 psl.
195 Ten pat, 230 psl.
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Tačiau malda ar prašymu eilėraštis ne tik baigiamas, bet 
kartais ir pradedamas, toliau dėstant savo reikalus, bet malda 
jo nebebaigiant. Tokia yra eilėraščio Išvažiuojant pradžia :

Palaimink, Viešpatie, kelionę,
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią,
Kaip laimės tolimas salas 196.

Dar dažniau eilėraščio religinį elementą tartum gaubte gaubia 
pirmoji ir paskutinioji strofa. Kompoziciškai tas elementas eilė
raštyje būna palaipsniui išdėstomas taip, kad viršūnėje būtų 
aiškiausia religinio prado išraiška. Tai Maironio logiško bei mate
matiško mąstymo išdava poezijojel97.

Eilėraštyje Geresnių laikų viltis randame tokią gradaciją: 
Jeigu Dievas teisingas, jeigu jis galingas ir mus valdo, tai jis mums 
ir pagalbos ranką išties. Eilėraštyje Lietuva brangi visą išvardintą 
Lietuvos grožį vainikuoja bažnyčios vidinis grožis — gilus ir 
nuoširdus lietuvių tikėjimas. Eilėraštyje Jei po amžių kada ti
kėjimas Aukščiausiajam išpažįstamas antiteziškai: rodos, mus 
užmiršo, rodos, geriau mirti, bet mes vis tiek jam tarnaujame.

Kartais malda eilėraštyje eina tik užsklanda strofai. Tik ką 
atgimusios Lietuvos savanoriams parašytame himne Pirmyn į 
kovą tokia užsklanda eina šie dvieiliai:

Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus ! 

ir
Palaimink, Viešpatie, galingas,
Lietuvių pastangas teisingas 198.

Šios kiek skirtingos užsklandos priderintos prie eilėraščio tu
rinio : kai raginama kovoti už tėvynę taip, kaip kovojo protėviai, 
prašoma pastiprinimo; kai primenama, kad reikia kovoti už 
žemę, paveldėtą iš protėvių, tai yra už savo teises, prašoma 
palaiminimo.

196 Ten pat, 127 psl.
197 M. Vaitkus, Viena diena su Maironiu Palangoje, žr. Aidai, 1952 m., 

5 nr., 208 psl.
198 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 61 psl.
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Tie, kurie, kovodami su religiniu pradu Maironio kūryboj, 
nubraukia tas užsklandas ir palieka tik «natūralų » eilėraštį, iš 
tikrųjų nubraukia daugiau negu tik religinį pradą, nes tuoj kyla 
klausimas : Ar lietuvių tauta neturi teisės atremti savo priešų, 
ar kovoti už protėvių žemę nėra teisingos pastangos ? Ar tai 
tik palikta didžiosioms tautoms ! Bet tai atsiduotų imperializmu. 
Ir t.t. ir t.t. Tada tenka išimti visą eilėraštį, juoba, kad jis buvo 
ir skirtas savanoriams, ėjusiems kovoti už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Kartais Maironio poezijoj, ypač jo gamtinėj poezijoj, ir ne 
maldos pobūdžio posmas sudaro eilėraščio pabaigą. Vakaro min
tyse, svarstydamas nusileidžiančios saulės įspūdžius, poetas (be
rods, ne be indų jo paties verstosios poezijos įtakos) duoda tokią 
religinio pobūdžio išvadą:

Tik vienas Jis, nežinomas, nematomas, galingas,
Prieš amžius laikrodžio užsuko tuos ratus ;
O tu prieš didį Jį marus ir nuodėmingas,
Nustebęs garbini tik mėlynus skliautus199.

Vasaros naktyse, apsvarstęs gamtos ramumą, tų naktų magišką 
palaimą, Maironis nesitenkina vien gamtos palaima, jis už jos 
ieško paties jos pirmavaizdžio ir eilėraštį baigia šiuo ketureiliu:

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą aukščiausią ;
Noris pasiekti amžiną grožį!
Ko gi taip liūdna ? Ko gi taip ilgu ? 200

2. Stilistinė išraiška. — Formos atžvilgiu Maironio poezija 
gana įvairi. Pradedant paprastais ketureiliais ir baigiant įmant
riais sonetais (nors ir ne petrarkiniais), čia rasi įvairiausių strofų. 
Mėgiama Maironio eilėdaros forma yra lyg iš dviejų tercinų 
sudėtas šešiaeilis, kuriuo parašyta ir populiarioji Marija, Marija. 
Satyrose ir baladėse Maironis parodė ypatingo išviršinės formos 
lankstumo. Tokiu pat lankstumu pasižymi ir Maironio marianinė 
poezija.

199 Ten pat, 89 psl.
200 Ten pat, 87 psl.



Į sonetą Maironis deda rimtą, daugiausia religinį turinį. Sonetu 
parašyta ir Dievo meilė, vienas iš labiausiai žinomų Maironio 
religinės poezijos eilėraščių. Kiti sonetai, kuriuose esama rimto 
turinio ir religinės nuotaikos, yra : Saulei tekant, Dvi žvaigždi, 
Troškimai, Rūtų vainikas. Sonetų skaičius mažas, bet jie pasižymi 
poetiškumu. J. Tumas vadina juos Maironio kūrybos perlais201 202. 
Bendrai imant, tonine eilėdara parašyti Maironio eilėraščiai 
daugiausia yra keturpėdžiai, bet dėl skirtingos metrikos jų įspūdis 
skaitytojui įvairus. Ne tik ritmas, bet ir rimas veikia savaip. 
Vienokį įspūdį gauname skaitydami daktiliais ir mišriaisiais 
rimais parašytas eiles, kaip šit:

Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas 
Sergėjai mano gyvenimo rytą :
Argi tai sykį, perdaug patikėdamas,
Bėgau į tinklą, gudriai išraizgytą!202

ir kitokį, chorėjais ir vyriškais rimais paįvairintas:

Atsiklaupęs prieš altorių,
Prieš Švenčiausį pagarboj,
Nuraminti širdį noriu 
Dievo amžinoj globoj203.

Stilistiniu atžvilgiu Maironis ir religiniais motyvais parašytoj 
poezijoj gausiai vartoja epitetus, palyginimus, tropus ir figūras.

Į religinį epitetą Maironis deda arba jau nusistovėjusią sąvoką 
(tikėjimas — šventas), arba mums artimą (Dievas — didis, 
Apvaizda — tėviška), arba didingą (meilė — begalinė, giesmė
— galinga, širdis — jausminga), arba aukščiausią laipsnį (Dievas
— geriausias tėvas, skaisčiausias meilės šaltinis).

Bet bendrai Maironio epitetas, kaip tat pastebima ir Goethės 
poezijoj, turi išreikšti aktyvią objekto padėtį:

Mes klystantys žmonės,
Maldaujam malonės.
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201 J. Tumas, Jonas Maironis Mačiulis, 248 psl.
202 Pavasario balsai Würzburgas 1947, 120 psl.
203 Ten pat, 185 psl.
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Marija, maldų neatmesk !
Tarp verkiančių marių,
Šių žemiškų karių,
Nupuolančius stiprink ir vesk 204.

Herojiškam savo poezijos įspūdžiui padidinti Maironis vartoja 
tokius epitetus, kurie kelia didingumo ir kilnumo emocijas. « Mai
ronis, tas herojiško lietuvių tautos laikotarpio herojiškas poetas, 
ir į Dievą pažvelgia herojiškomis akimis, čia Dievas jam vaizduojąs 
kaip Aukščiausias Dievas, Dievas Jehova, didingasis Dievas »205  206.

Įvairūs religiniai įvaizdžiai, kaip dangus, angelas ir kiti, Mai
ronio poezijoj eina dažnu palyginimu. Stebėdamas Vilnių ant 
kalvos iš tolo, jau svetimųjų paimtą, prisimindamas jo garbingą 
ir mums tokią brangią praeitį, Maironis sušunka :

Kaip sielai amžinas dangus,
Kiekvienas žingsnis čia brangus 206.

Dvasios saldūs regėjimai, nemirštą troškimai poetui yra kaip 
iš dangaus atskridę sapnai (Skurdžioj valandoj). Vizijoj, kurioj 
išvysta poeziją, jis kartu pamato ir padangėm skrendantį sera
fimą, tai yra vieną iš tų angelų, kurie Aukščiausiajam «per 
amžius ugnim meilės rausta » 207. Angelas — kilniausias dangaus 
gyventojas, dėl to ir Mūsų vargų Brazda pirmojo karo metu prisi
mena Lietuvą « kaip angelą pasaulio kito » 208. Dėl to ir danguj 
gimusi žvaigždė mariose rodo kelią, « kaip angelas šviesybių » 209.

Į angelą sargą kreipiamasi ne tik kaip į vadovą sunkioje 
sielos kelionėje, bet jis eina taip pat pasiaukojimo ir pasišventimo 
simboliu. Tokiu angelišku pasišventimu buvo apdovanota Jau
nosios Lietuvos Jadvyga Goštautaitė, ryžusis pasiaukoti Juozo 
Rainio tėvynės gelbėjimo žygiuose :

204 Ten pat, 179 psl.
205 J. Ambrazevičius, Lietuvių rašytojai, 120 psl. : Maironio vieta 

lietuvių religinėj literatūroj.
206 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 32 psl.
207 Ten pat, 182 psl.
208 Maironis, Mūsų vargai, Kaunas (b. d.), 132 psl.
209 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 80 psl.
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Jo alpstančią širdį ji žadint mokėtų,
Jam būtų gaivinančia ryto rasa,
Kaip Angelas-sargas karštai jį mylėtų,
Jo siekiams aukštiems atsidavus visa ! 210

Bet nemaža medžiagos Maironis palyginimams ėmė iš Šv. 
Rašto, iš psalmių, evangelijų. Kaip veltui darbuojasi tie, kurie 
stato namus be Dievo pagalbos, taip veltui ir « ankstybi, be Dievo 
palaimos darbai»211. Kaip babiloniečių karaliaus Belzacaro pra
gaištingus darbus pasvėrė amžinoji teisybė, taip ir «Dievo teisė 
amžina » pasveria darbą kiekvieno žiauraus valdovo, ypač ko
vojančio su religija 212. Kaip Dievas nuo sosto numeta išdidžiuo
sius, o išaukština žemuosius, taip jis vaduoja ir pažemintas tautas 
iš vergijos 213.

Vytautas Didysis, dėl kryžiuočių klastos netekęs savo dviejų 
sūnelių kaip įkaitų ir žinodamas, kad prie tokio įpėdinio kaip jis 
pats Lietuva būtų susilaukusi tokios garbės, kokios Izraelis susi
laukė prie Dovydo sūnaus Saliamono, skundžiasi Dievui:

Kodėl man Dievas nedavė sūnaus ? 
Kokią aš būčiau jam palikęs Lietuvą galingą 
Toliau valdyti ir tvarkyti išmintingai,
Kaip Dovydas karalius Saliamonui214.

Kaip Aukščiausiojo vardas garbinamas «nuo saulės tekėjimo 
iki jos nusileidimo », nes jis savo Apvaizda sergsti visas tautas, 
taip Kristus, «nuo saulės rytų iki jos užtemimo ant kryžiaus 
ištiesęs rankas », Didįjį šeštadienį jau skelbia atgimimo laikus 
ne tik religine, bet ir tautine prasme215.

Lietuvis iš seno artimai susigyvenęs su gamta, dėl to ir Mai
ronis į gamtą perkelia ne vieną religinį įvaizdį. Stilistinis gamtos 
sugyvinimas (prozopopėja) religiniais įvaizdžiais — gan dažnas

210 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 27 psl.
211 Psalmė 126, 2 ; Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 50 psl.
212 Danieliaus pranašystė 5, 27 ; Pavasario balsai, 249 psl.
213 Luko 1, 52 ; Pavasario balsai, 14 psl.
214 Maironis, Didysis Vytautas — Karalius, žr. Maironio raštai, III t.,

402 psl.
215 Psalmė 112, 3; Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 181 psl.
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Maironio poezijos reiškinys. Kaip žmogui, taip, rodos, ir giriai 
Dievas davė jausmą :

Tu, girele, tu, žalioji.
Ko graudingai tu vaitoji ?
Ko krūtinę plėšo vėjas ?
Ar tau Dievas davė jausmą ? 216

Didingos Alpių kalnų viršūnės, kurioms «liepė Viešpats iš 
tamsybių išeit ant saulės atviros », tartum kokios valdovės « nuo 
aukšto išdidžiai apmato žmonių stropius dienos takus » 217. Tatai 
poetui mena, kad Dievo valia ir tėvynei bus skirta iš vergijos 
išeiti į laisvės saulę.

Šveicarijos Keturių Kantonų ežero saulėleidyje vakaro varpai 
Dievui aukoja dienos darbus, kaip aukoja ir poeto toli palikusioj 
tėvynėj :

Saulė už Alpių leidos sutingus ;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos 218.

Dirvos ir padauginto grūdo palyginimas imtas irgi iš evan
gelijos ir eina dieviškosios palaimos simboliu219 .

Kovodama su visuomenės ydomis, Maironio lyra kartais daros 
ir rūstesnė, ypač jo satyrose. Skaudžia, kartais net sarkazmo 
siekiančia, ironija poetas pliekia tuos, kurie metė idealus, pasidavė 
kasdienybės patogumams ir, lyg nieko pikto neveikę, tikisi dan
gaus. Taipgi tuos, kurie sako «kas man darbo », kai bažnyčia 
verkia kruvinai ar kai vaikus bedieviai žudo 220. Tenka ir tiems, 
kurie svetimus dievus lipdo, o tikro Dievo nebemato 221. Paga
liau taiklia ironija Maironis atsiliepia ir apie pamokslų neklau
sančius ponus (bajorus) Jaunojoj Lietuvoj:

216 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 15 psl.
217 Ton pat, 88 psl.
218! Ten pat, 83 psl.
219 Mato 13,8 ; Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 42 psl.
220 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 209-210 psl.
221 Ten pat, 215 psl.
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Vikarijus šaukė pamokslą graudingą ;
Sutrynė ne vieną širdelę jausmingą ! ...
Bet ponai pamokslų nelaukia 222 223 224 225.

Religinės prasmės turi ir kai kurios Maironio alegorijos, kar
tais reiškiančios ir simbolį, kaip kryžius, kardas (kalavijas), 
erškėčiai, žvaigždė, dangus, pragaras ir kiti.

Kryžius paprastai yra kančios simbolis, į jį dedama krikščio
niškoji samprata : kryžius žada atgimimą tautai taip, kaip Kristus 
davė amžiną prisikėlimą žmonijai 223 224. Jaunosios Lietuvos Juozui 
Rainiui patekus į kalėjimą, vienas jo draugų atsiliepia : « Kiek 
jam suteikė Viešpats kryželių karčių ! »221 Pats Rainys, stojęs 
apsisprendimo kryžkelėn, sušunka :

Nejau ant švenčiausio, brangaus man dalyko 
Paženklint kryželį belieka ? 225 *

Bet kryžius reiškia ir amžiaus naštą, kaip prasitaria kartą 
Vytautas Didysis savo dukteriai, Maskvos valdovei:

Tiktai daugiau, jaučiu, neteks pasimatyti:
Perdaugel ima slėgti aštuntasis kryžius226.

Maironis savo poezijoj teieškojo teise, ne smurtu ir jėga pa
grįstos teisybės, dėl to ir kardas jam turi simbolinės reikšmės ir 
kardo kova paprastai reiškia kultūrinį darbą, kultūrinę kovą už 
Dievo tiesą ir teisybę :

Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai 
Pagerbt neapleis mūsų vardo 
Už tai, kad mylėti mylėjom kilniai,
Už tiesą kariavom be kardo 227.

222 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 35 psl.
223 Mato 10, 38 ; Kolosiečiams 1, 20 ; Pavasario balsai, Würzburgas 

1947, 181 psl.
224 Jaunoji Lietuva, 2 laida, 112 psl.
225 Ten pat 40 psl.

226 Maironis, Didysis Vytautas — Karalius, žr. Maironio raštai, III t.,
409 psl.

227 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 63 psl.
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Poetas daugiau tiki dvasine, kaip fizine pergale, įsitikinęs 
Kristaus žodžiais, tartais šv. Petrui apaštalui : Kas kardu 
kariauja, nuo kardo ir žūva228. Ir nors Jaunimo giesmėj įspėjama, 
kad tas ne lietuvis, kurs bėgs nuo žygių, kalavijo, bet kalaviją, 
ten reikia suprasti perkeltine prasme, ne tiesiogine.

Pagal Adomo Mickevičiaus mesianinę idėją lygina ir Maironis 
Kristaus erškėčių kančią su mūsų kenčiančios tėvynės kančiomis :

Jaunoji tėvyne, graži Lietuva !
Tarp skausmo erškėčių brangi!229

Nemaža religinės simbolikos Maironio poezijoj sudėta į 
žvaigždės įvaizdį. Paprastai žvaigždė eina garbės, idealizmo 
simboliu. Nes «laimingas tasai, kurs be kūno sapnavo, kam švietė 
žvaigždė tolima » 230. Poeziją neša vakarinė žvaigždė (stella vesper- 
tina), bet bundančią tėvynę, kaip Kristaus prisikėlimą, primena 
aušrinė (stella matutina), religinis Marijos epitetas. Jūrų žvaigždė 
(stella maris), kitas Marijos epitetas, moja paklydusiam keleiviui, 
mirksi jam iš tamsybių, įkvepia viltį. Jos šaukiamasi gelbėti 
«tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių »231. Pagaliau po Ievos 
kaltės Marija sužiba kaip Jokūbo žvaigždė 232.

Gėrio ir blogio, laimės ir nelaimės simboliu Maironio poezijoj 
eina dangaus ir pragaro įvaizdžiai. Poetas sustato į antitezę 
kenčiančią Lietuvą, kuri «žinojo: dangaus nieks be skausmo- 
vargų neragaus» su eksidealistais, kuriems taria ironizuojamą 
žodį : « Kai mirste, tikitės dangaus » 233.

Kaip dangus simbolizuoja laimę, taip bažnyčia eina tikėjimo 
simboliu. Čia Maironis, lyg parafrazuodamas Goethę, sako, jog 
«apkerpėjus lūšna varguoliui dangų teikia, kai jo šeimynoje 
ramumas ir bažnyčia » 234.

228 Ten pat, 26 psl.
229 Maironis, Tarp skausmų į garbę, žr. J. Tomas, Jonas Maironis Ma

čiulis, 72 psl.
230 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 101 psl.
231 Ten pat, 179 psl.
232 Maironis, Kame išganymas ? žr. Maironio raštai, III t., 33 psl.
233 Raseinių Magdė, žr. Maironio raštai, Kaunas 1926, II t., 158 psl.;

Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 198 psl.
231 Pavasario balsai, Würzburgas 1947, 221 psl.
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Pragaro įvaizdis paprastai eina vidaus kančios simboliu:

Žmonės spėja iš veido ramaus,
Kad man rožėmis klojas takai...
Bet ar saulė kitaip betekėtų,

Nors jie pragarą mano regėtų 235 .

Kreipimasis, paklausimas ir sušukimas — dažna Maironio 
poezijos figūra, susijusi su religiniu pradu. Kaip minėta, visa 
Maironio poezija yra monologinio pobūdžio pasikalbėjimas su 
savimi ar su kita, dažnai aukštesnio pasaulio būtybe, ir dėl to jo 
poezijoj gausu minėtų figūrų. Itin dažnas poeto kreipimasis į 
Dievą, į Aukščiausią, į Mariją, į angelą sargą. Neretai tie krei
pimaisi prasideda jaustuku o ar oi (« O Dieve didis ir Tėve bran
gus !» «Oi neduoki, Motinėle, man pražūt gyvai». «Oi, Dievuliau, 
duok mums proto ir sveikos doros »).

Berods, niekur visoj savo poezijoj Maironiui nepavyko paro
dyti tokios ryškios antitezės tarp Dievo ir žmogaus, kaip Dievo 
meilėje :

Tu — Jehova, aš — menkas ! Aš menkesnis už menką.
Tu švenčiausių švenčiausias ! Aš vien nuodėmė-griekas.
Tu sutvėrei pasaulį, nors Savęs Tau užtenka,
Aš po žemės pakalnę besirangantis sliekas 236.

Panašaus sugretinimo randame ir eilėse Marija, Marija, kur 
ne tik kaupiami panašūs vaizdai (klystantys žmonės maldauja 
malonės, kūno silpnybė ir žemės puikybė, pragaro juodo dvasia 
žudo galybe tamsia), bet ir priešpastatomi antiteziniai vaizdai :

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausią 
Tu žmogų menkiausią !

Taip daugel pas Dievą gali!237

235 Ten pat, 113 psl.
236 Ten pat, 182 psl.
237 Ten pat, 180 psl.



200 ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS 68*

Nors Maironis nemaža impulso ėmė iš liaudies kūrybos, tačiau 
savo poezijoj pavartojo tik vieną kitą archaizmą (slavizmą), 
kaip griekas, svietas, subata ir kitus, šiaipjau paisydamas kalbos 
grynumo ir vengdamas barbarizmų, dėl kurių apstaus pavartojimo 
prikiša Donelaičio Metams, Maironio taip didžiai vertinamai 
poemai 238.

Artėdamas į liaudį, Maironis kai kuriuos religinio atspalvio 
žodžius ir liaudiškai nusako, pavyzdžiui, mišparus vadina nešpa- 
rais, Šiluvą — Šidlavu (iš lenkų k.), o Rymą (iš lenkų k.) skiria 
nuo Romos — Rymas jam reiškia krikščioniškojo pasaulio sostinę, 
o Roma — senojo antikinio pasaulio centrą.

Tačiau, iš kitos pusės, Maironis kaip dvasininkas vieną kitą 
terminą pavartoja ir iš religinio ritualo lotynų kalba, kaip sursum, 
gloria, mea culpa, requiem, moritur ir kitus, kurie jo poezijai duoda 
tam tikro, specifinio atspalvio ir dėl savo populiarumo nesudaro 
kliūties skaitytojui.

Gausus įvairių poetinių formų ir stilistinių priemonių pavar
tojimas Maironio kūryboje turėjo reikšmės ir pomaironinei mūsų 
poetų kartai. Net ir naujausioj mūsų poezijoj jaučiamas kai kurių 
jo poetinių formų pasiilgimas. Iš jų neišskiriamas nė religinis 
pradas.

IV. Religinio prado pasireiškimas maironinėj ir
pomaironinėj poetų kartoj

1. Maironinė ir vyresnioji pomaironinė karta. — Maironio 
kartos poetai bei rašytojai, kaip Vincas Kudirka, Adomas Jakštas, 
Vydūnas, Vaižgantas, religinio prado kūryboje atžvilgiu buvo 
nevienodai nusistatę. Kudirka religinio prado iš viso vengė, pasi
vaduodamas etiniu bei doriniu motyvu (pavyzdžiui, Lietuvos 
himne). A. Jakštas religiniais šūkiais operavo bemaž taip, kaip 
Maironis patriotiniais.

Nežiūrėkit, kad sudžiūvęs 
Kūnas jūs lyg Kūčių šienas :
Katalikas ir lietuvis
Turi tvirtas būt kaip plienas 239.

238 Maironis apie lietuvių rašytojus, Aidai, 1964 m., 7 nr., 318 psl.
239 A. Jakštas, Rudens aidai, Kaunas 1920, 56 psl.
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Kaip ir Maironis, A. Jakštas ir į savo patriotinę poeziją deda 
religinio prado, išreikšdamas jį šalčiau, apmąstytai:

Mums reikia, oi reikia labai 
Ir Dievo palaimos šventos ;
Be jos žūn gražiausi darbai,
Su ja — net supuvę grabai 
Gaivina gyvybę tautos 240.

Kai Vydūnas savo dramose vaizdavo daugiau nekonvencinį, 
individualinį ir net senąjį lietuvių tikėjimą (pavyzdžiui, Amžinojoj 
Ugnyj), tai J. Tumas Vaižgantas savo Pragiedruliuose liko tra
dicinio katalikiškojo tikėjimo ribose.

Iš ano meto lietuvių moterų rašytojų (Žemaitė, Lazdynų 
Pelėda, Bitė) su krikščioniškąja kūrybos samprata ypač iškilo 
Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė, 1877-1930), savo beletris
tinei kūrybai impulso gavusi iš paties Maironio * 241. Net ir Jonas 
Biliūnas (1879-1907), į savo beletristinius raštus neįpynęs reli
ginio prado, trumpo gyvenimo pabaigoj džiaugėsi atgavęs tikė
jimą 242.

Ir kai kurie mažesnieji ano meto lietuvių poetai, kaip Petras 
Arminas ir kiti, nevengė religinio prado savo poezijoj.

Ankstyvajai pomaironinei poetų kartai priklauso eilė poetų, 
kaip Motiejus Gustaitis, Pranas Vaičaitis, Margalis, Mykolas 
Vaitkus, Liudas Gira, kuriems didesnės ar mažesnės reikšmės bei 
įtakos turėjo Maironis. Patriotiniai ir religiniai pradai, ypač pačių 
ankstyvųjų atstovų kūryboje, itin ryškūs.

Motiejus Gustaitis (1870-1927), vienas ankstyvųjų pomairo
ninės epochos poetų, į kunigus įsišventęs ne ką vėliau už 
Maironį (1893), tik po literatūrinių studijų Šveicarijoj ėmė reikštis 
poezijoj. Jo kantata Broliai nuskamba visai maironiškai. Pirmojo 
karo eilėraščių ciklo motyvas — po kryžium suklupus Lietuva. 
Kaip ir Maironis, Gustaitis pasitiki Dievo Apvaizda :

210 Ten pat, 39 psl. Dėl Maironio ir Jakšto saviveikos plg. M. Biržiška, 
Lietuvių tautos kelias, II t., Los Angeles 1953, 70 psl.

211 J. Ambrazevičius, Maironis ir visuomenė, žr. Maironis, Pavasario 
balsai, Würzburgas 1947, 288 psl.

212 St. Yla, Dievas sutemose, Torontas 1964, 324 psl.
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Tikim, meldžiam — Dievas duos, 
Vėl pasaulio veikaluos 
Mūsų varpas suskambės 
Narso pilnas ir garbės,
Tik pakilkim, tik visi,
Kad tėvynė būt šviesi!243

Kaip ir Maironis, Gustaitis eilėraščio užsklandai ne kartą duoda 
religinę maldą :

O Dieve didis Visagali, 
Valdytojau žmonių minties, 
Atsižiūrėk į karo šalį — 
Tėvynę gelbėk nuo žūties !244

Pagaliau, kaip ir Maironis, Gustaitis rašė ir marianinės poezijos, 
pavyzdžiui, Prie Aušros Vartų, kur meldė tėvynei Marijos pagal
bos 245.

M. Gustaičio eilės Skubink prie kryžiaus yra tartum Maironio 
Maldos praplėtimas, paaiškinimas gyvenimo pavyzdžiais. Tačiau 
savo estetine filosofine poezija Gustaitis ir gerokai nutolsta nuo 
Maironio, eidamas visai nauju, savitu keliu.

Patriotine poezija bene dar artimesnis Maironiui yra Pranas 
Vaičaitis (1878-1901), ryškus ano meto kovojančio poeto pavyzdys. 
Jo poezija irgi stipriai persunkta religinėmis nuotaikomis. Mai
ronis su Baranausku turėjo įtakos Vaičaičiui. Kai kurie maldos 
pobūdžio eilėraščiai, šaukimasis į Aukščiausiąjį tautos varguose 
ir nelaimėse visiškai primena Maironį.

Buvęs kandidatas į kunigų seminariją, Vaičaitis ir kunigu 
nelikęs tikėjimą tebereiškė ir toliau savo eilėmis, įsitikinęs su 
Maironiu ir Jakštu, kad kova su tikėjimu būtų ne tik bergždžia, 
bet ir pragaištinga, kai tauta turi kovoti su savo pavergėju.

Lietuva Vaičaičiui tai « šventoji tėvynė », kur « miegti vyrai 
drąsūs jos šaltoj krūtinėj » (t. y. Maironio bočiai-milžinai). Kaip 
Maironio Jaunosios Lietuvos Rainio tėvui atrodė, kad lietuvių

243 Lietuvių poezijos antologija, 330 psl.
244 M. Gustaitis, Tėvynės ašaros, 2 laida, Jeroslavlis 1916, 21 psl.

245 Ten pat, 27 psl.
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kalba jam paties Dievo duota, taip ir Vaičaitis Lietuvą vadina 
« Dievo lietuviams žadėta »:

Man mielas žodis, mūsiškai kalbėtas,
Daina, daina lietuviškai saldi,
Šalis ta Dievo lietuviams žadėta,
Kurioj vienoj tik laimę ir randi 246.

Kaip ir Maironis, Vaičaitis pripažįsta Apvaizdos galią tautos 
išsilaikyme ir atbudimo pragiedruliuose. Išvažiuodamas iš savo 
krašto studijų, poetas tėvynę paveda Dievo globai («dar likis 
po priegloba Dievo šventa »), o matydamas tuos, kurie stoja į 
tautos žadinimo darbą, poetas dėkoja Dievui už jo meilę ir globą :

O ačiū Dievui už jo meilę,
Jau bunda Lietuvos vaikai 247.

Kaip ir Maironis, Vaičaitis ragina tautiečius į vienybę, į bendrą 
brolišką tėvynės vadavimo darbą, pataria imtis pavyzdžio iš 
«jėzuitų draugystės » ir pripažįsta, kad tėvynės vadavimo darbą 
silpnina ne tik pasišalinimas į «tolimiausias šalis », bet ir jaunimo 
ateizmas, kituose kraštuose įsigyta blogybė, su kuria taip kovojo 
ir Maironis. Poetas prašo Juvenalio pagalbos padėti išjuokti 
jaunimo klaidoms:

Parodykie, kiek universitetas
Išleidžia vyrų, pusę apšviestų.
Išjuok aštriai tu jų paleistuvystę
Ir ateizmo tarpstančias šaknis 248.

Jis taipgi piktinasi tuo, kaip «juristai, parvažiavę atlankyt 
baltų tėvų ir baltakės paragavę, šoka tuoj ant kunigų », o paskum, 
degtinės prisigėrę, «kiek tik gali, be mieros», vėl traukiasi iš 
Lietuvos 249.

Kaip ir Maironis, Vaičaitis pasitiki Dievo teisingumu tautos 
varguose, ir jo tiktai « malone žmogus gal pažint teisybę ». Lietuvis

246 P. Vaičaitis, Eilės, Plymouth, Pa. 1903, 118 psl.
247 Ten pat, 83 psl.
248 Ten pat, 63 psl.
249 Ten pat, 36 psl.
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nenori nei didžių turtų, nei « pamušti tautas », jis teieško Dievo 
teisybės:

Mes geidžiam, kad žmonės vargingi,
Tarnaujanti Dievui širdingai,
Įgytų nors žmogaus tiesas 250.

Vaičaitis, kaip ir Maironis, skaudžia satyra pliekia lenkuo
jančius bajorus, kurie ir garbę Dievui nerimtai atiduoda bažnyčioj, 
«arti altoriaus drąsiai stov, tik jų galvoj vieni šėtonai» 250 251. 
Skaudžiausiai betgi jis pliekia parsidavėlius svetimiesiems, kurie 
« nor daug išnaikint katalikų tikrų » 252.

Bet labiausiai Vaičaičiui rūpi jaunimo dora, papročių skaistu
mas — visa tai, kas palaikoma tikėjimo. Poetas liūdi ir skaudžia 
satyra pliekia įsivyravusį girtavimą, vergijos užkrautų vargų 
skandinimą alkoholyje. Ir gal tik Maironis Jaunojoj Lietuvoj taip 
tepa vaizdavo žemaičių maldingumą, kaip jį rodo Vaičaitis savo 
gimtosios Užnemunės žmonėse — tyrą, skaidrų maldingumą, 
panašiai teišreikštą gal dar tik Vienažindžio eilėse Oigi gražus, 
gražus tolimasis dangus :

Tikrieji atdūsiai ir maldos 
Iš lūpų klūpančių žmonių 
Prie kojų To, kuriuoju valdos 
Gamta nuo amžių amžinų,

Kurs meiliai taip nuo kryžiaus žiūri,
Malonę sėdams iš širdies
Ir susirinkusįjį būrį
Skatina prie dangaus vilties 253.

Ir tik tur būt Maironio našlaitės maldai į angelą sargą 
(Skurdžioj valandoj) teprilygsta nuoširdumu Vaičaičio malda 
į angelą sargą, kurią kalba našlaitė:

Kai bus man diena su vargais jau praėjus 
Ir migdama lauksiu kitos jau dienos,

250 Ten pat, 77 psl.
251 Ten pat, 27 psl.
252 Ten pat.
253 Ten pat, 26 psl.
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Tu, angele sarge, būk man apgynėju 
Ir man netsakykie tu savo globos 254 255.

Margalį (kun. Juozą Šnapštį, 1877-1921) maironiniu poetu 
laiko ir A. Jakštas, ir M. Biržiška, pastarasis vadindamas jį net 
«didelių gabumų kūrėju», kurs betgi nepaisęs įprastinės lite
ratūrinės etikos ir kartais paleisdavęs iš kitų kalbų eilėraštį, tik 
saviškai perdirbtą Tokia greičiausia bus ir jo populiari dainelė 
Leiskit į tėvynę.

Iš savų poetų Margalis buvo daugiau veikiamas Maironio, 
Vienažindžio, Baranausko. Tačiau Maironis jam bus buvęs kur 
kas artimesnis. Dėl ir to ir Margalio poezija yra perpinta reli
giniais ir patriotiniais motyvais.

Kartais ir Margalis, kaip Maironis, eilėraštį užsklendžia krei
pimusi į Aukščiausią :

O kad meilę tą įgysim 
Mums vienybė pražydės ;
Vienas kito nežudysim,
Ir Aukščiausias mums padės ! ...256

Jausmo gilumu ir poetine išraiška Margalis vietomis pasiekia 
Maironio poaukščio, kaip matyti kad ir iš eilėraščio Teesie Tavo 
valia:

Nebveikiu jau, Viešpatie, Tau prieštarauti !
Man uždegė širdį Tavoji kantrybė,
Patraukė savęsp begalinė gėrybė ...
Man gėda, kad Tau nemokėjau tarnauti.

Klausyt tad Tavęs ketinu nuo šio laiko !
Kaip Tėvui, Tau pavedu sielą ir kūną...
Bausk, plak, nusikaltusį, baustiną vaiką,
Tik duok pažadėtą už grabo karūną !257

Mykolas Vaitkus (g. 1883) — irgi vienas iš pirmųjų pomai- 
roninės kartos poetų. Irgi į kunigus išėjęs, gerai teologiškai ir

254 Ten pat, 48 psl.
255 M. Biržiška, Lietuvių tautos kelias, II t., Los Angeles 1953, 76 psl.

256 Margalis, Volungė, Tilžė 1906, 51 psl.
257 Ten pat, 30 psl.
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literatūriškai išsilavinęs, didžiai inteligentingas ir visuomeniškas, 
Vaitkus lietuvių poezijoj ėmė reikštis tuoj po spaudos grąžinimo.

Tačiau, nors Vaitkui teko ilgus metus būti arti prie Maironio 
ir stebėti didžiojo poeto gyvenimą ir kūrybą iš arčiau, Maironio 
veikmės savo poezijai tepatyrė daugiau eilėdaroj, negu degančių 
laiko problemų išreiškime.

Maironio Jaunoji Lietuva Vaitkui buvo padariusi didelį įspūdį, 
ir pirmuosiuose Vaitkaus eilėraščiuose jaučiama stipri tos poemos 
įtaka, nemaža eilių parašyta tuo pačiu tonu258.

Bet Vaitkus pirmiausia estetas, dieviškojo grožio ieškotojas 
žemėj. Dėl to ir Maironio gerasis Apvaizdos Dievas Vaitkui yra 
Grožio Tėvas, ir poetas, kad ir tėvynės nelaisvę atminęs, ateities 
telaukia kontempliuodamas :

Nušvitęs džiaugiesi, dūsauji kartu,
Tėvynės nelaisvę atminęs ...
Birute ! Birute !... Tarp žemės, dangaus 
Mes sėdim nutilę, nurimę,
Ir laukiam gyvenimo naujo, šviesaus,
Iš naujo tarytumei gimę ... 259 260

Vaitkaus poezijos motyvai, kaip santykiavimas su dievybe, 
gamta, tėviške tik iš tolo teprimena Maironio poeziją. Vėliau 
jis ir eilėdaroj ima eiti savitu keliu, ieškodamas vis naujų techni
kinės išraiškos būdų.

Dar jaunais metais Vaitkus rašė ir religinės poezijos (Maironio 
sukakties proga jis parašė ištisą Į dangų žengimo sonetų ciklą), 
bet ir antrojo pokario metu jo marianinė poezija nėra perdaug 
nutolusi nuo maironinės, Mariją vadinant maloninga Karaliene, 
Motina Globėja, Aušros Vartų Karaliene :

O, Motina mūsų Aušros Karaliene,
Senobinio Vilniaus angoj viešpataujanti,
Štai drįstame kelti tremtiniai vargdieniai 
Tavęsp nusiminusį balsą maldaujantį 26°.

258 Plg. Pr. Naujokaitis, Lietuvių literatūra, Tübingenas 1948, 237 psl.
259 M. Vaitkus, Šviesūs krislai, Vilnius 1913, 44 psl.
260 M. Vaitkus, Vienatvėje, Putnam, Conn. 1952, 33 psl.
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Liudas Gira (1884-1946) — būdingas pomaironinės poezijos 
atstovas, kuriam, Vilniaus kunigų seminariją baigusiam, tik 
neįsišventusiam «puskunigiui», Maironio poezija buvo artima 
visais atžvilgiais — ir tautiniu, ir religiniu.

Į ankstyvąją savo poeziją, pasukusią daugiau individualinės 
ir liaudinės kūrybos keliais, Gira įdėjo ir patriotinės poezijos, 
perpintos religiniu pradu. Eilėse Nusiminėliam jis rodo Maironio 
pavyzdį, kurio «krauju rašytas dainas mes skaitom atsidėję ir 
gėrimės jų vyriška drąsa »261.

Lyg parafrazuodamas Maironio Niekas tavęs taip giliai nemylės, 
Gira atsako, dėl ko labiausiai mylįs Lietuvą :

Bet labiausiai tave pamylėjau, skaisti,
Užu tai, jog taip daug, vai, taip daugel kenti...262

Už tą kančią, kurią žmonės moka kentėti, amžinoji Dievo 
teisybė, kurią taip buvo apgiedojęs Maironis, žada tėvynės laisvės 
rytą. Pasinaudodamas Maironio šūkiais ir religiniais įvaizdžiais, 
Gira šaukė tautiečius į kovą su tėvynės priešais :

Pirmyn ! Nors aplinkui ir Erodai tyko,
Ir nori išplėšt mum gyvybės vainiką!
Pirmyn paskum žvaigždę ! Galingas Jehova 
Padės mum. Išvengsim piktųjų žabangų,
Tik eikim pirmyn ir žiūrėkim į Dangų,
Kur švinta Teisybė !
Laimėsime kovą ! 263

1940 m. Lietuvą užėmus rusams, Gira pasimetė savo 
ankstesniame kelyje, nors galutinai ir negalėjo atsikratyti buvu
sios pasaulėžiūros poveikio.

Religinio prado į savo poeziją yra dėjęs ir dar vienas kitas 
vyresniosios pomaironinės kartos poetas, kaip M. Dagilėlis (M. 
Šeižys), Žalvarnis (J. Tilvytis) ir kiti.

2. Jaunesnioji pomaironinė karta. — Svarbesnieji jaunesniosios 
pomaironinės kartos atstovai, kuriems Maironis turėjo daugiau

261 L. Giros raštai, Kaunas 1928, I t., 142 psl.
262 Ten pat, 131 psl.
,263 Ten pat, 181 psl.
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ar mažiau įtakos, yra Putinas, Kirša, Mikuckis, Stonis. Į blaivią 
ir nuosaikią P. Vaičiūno (1890-1959) poeziją retkarčiais įsipina 
vienas kitas religinis motyvas, bet jo kur kas daugiau J. Augus
taitytės Vaičiūnienės (g. 1895) poezijoj (ji parašė ir gražų 
pluoštą naujos marianinės poezijos).

Labiausiai Maironio poezijos buvo paveiktas Putinas (Vincas 
Mykolaitis, g. 1893). Jau anksti Marijampolės gimnazijoj Pu
tinui teko susidomėti patriotine Maironio poezija.

Putino auklėtojai Petras Kriaučiūnas ir Motiejus Gustaitis 
kėlė jo patriotinius jausmus, kuriuos išreiškė religiniais pradais 
persunkta ypač ankstyvąja poezija. Jo ankstyvąją ir vėlyvesniąją 
poeziją iki Tarp dviejų aušrų (1926) formavo ir kaip dvasininko 
pasirinktas kelias. Vėliau į simbolinę estetinę poeziją jį palenkė 
poetas Balys Sruoga.

Putino poeziją žymi ankstyvas religinis idealizmas, kai ragina 
draugą paimti «rūbą skaistų, prisegti baltą lelijos žiedą», kol 
pabaigs būtį padėkos giesme didžiajam šviesos Davėjui 264.

Putinas dabar nebemėto, kaip Maironio laikais, šūkių už 
tėvynės laisvę, bet vis dėlto prisiekia eiti garbingais keliais :

Mes eisim tolyn su šviesos spinduliais 
Garbingais Žmogaus ir Dievybės keliais265.

Kaip ir Maironiui su Vaičaičiu, Putinui Lietuva — « šventa 
žemė». Kaip Maironiui Kristaus prisikėlimas laidavo Lietuvos 
atgimimą, taip Putinui Lietuvos atgijimas primena Kristaus 
prisikėlimą :

Tėvyne ! Tu nuolat skambi manyje, 
Kaip prisikėlimo kilni aidija. 
Kiekvieną širdies pajautimą vien tau 
Kas vakaras rytas aukot įpratau 266.

Poetas prašo Visagalį globoti išblaškytus po svetimas šalis 
karo metu tokiu pat tonu, kokiu anksčiau prašė Maironis :

264 Putinas, Keliai ir kryškeliai, Chicaga 1953, 10 psl.
265 Ten pat, 264 psl.
266 Ten pat, 72 psl.



Ir mus, ištremtuosius, globok, Visagali!
Ir čia žudo vargas tėvynės vaikus ;
Plačiai išblaškytų po svetimą šalį 
Išdygo ne vienas jau kapas brangus.
Dėl žuvusių čia ištrėmimo varguos 
Malda te mūs kenčiančias sielas paguos 267 268.

Tais sunkiais ir neaiškiais tėvynei karo metais vienintelė 
paguoda Dievo teisingumas, jo Apvaizda ir meilė. Pataikydamas 
į Maironio giesmės taktą, Putinas primena ne tik Dievo teisin
gumą, bet ir garbingą Maironio bočių praeitį:

Teisingas, didis mūsų Dievas,
Jo rankoj amžių ateitis.
Gyvuos mūs Lietuva tėvynė,
Ją laimins bočių praeitis.
O mūsų darbus gins kaip gynęs 
Teisingas, didis mūsų Dievas2G8.

Po to Putinas, žymiausias Maironio įpėdinis, nutolo nuo Mai
ronio tiek kūrybos, tiek ir pašaukimo kelyje. Kad ir randame 
vieną kitą religinį ataudą antrajame Putino kūrybos periode, bet 
jis jau atmieštas su skepticizmu, pavyzdžiui, eilėse Nežinomam 
Dievui. Taipgi dabar ir Saulėleidžio Madona daug rūškanesnio 
veido ir nepalyginama su ta pirmosios jaunystės Stella maris, 
kuriai poetas giedojo :

Kaip jūros perlas tu graži,
O dangų aukštąjį puoši.
Tu valtį savo spinduliais 
Vedi išganymo keliais 269.
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Kad ir daug kryžkelėm klaidžiojęs, kad ir rašęs propagandinės 
poezijos režimui, Putinas vis dėlto iki pat paskutiniųjų dienų 
yra išlaikęs tuos «išganymo kelių» įvaizdžius, kaip matyti iš 
jo paskutiniojo rinkinio Langas:

267 Ten pat, 78 psl.
268 Ten pat, 108 psl.
269 Ten pat, 39 psl.
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Man dieną saulė, naktį žvaigždės spindi — 
Ir aš kitokio džiaugsmo nebenoriu,
Kaip vien tyliai ramybėje suklupti 
Prieš amžinos žmogaus būties altorių 270.

Jei kalbėti apie Maironio patriotinio atsparumo tęstinumą, 
paįvairintą skaidria religine nuotaika, tai reiktų pasakyti, kad 
Faustas Kirša (1891-1964) šiuo atžvilgiu yra ištikimiausias Mai
ronio mokinys. Kirša ne tik Maironio didelis gerbėjas, bet ir jo 
lenkiškai parašytos poemos Z nad Biruty vertėjas į lietuvių 
kalbą 271. Apie Maironio poveikį sako : « Aš esu daug kuo dėkin
gas Maironio poezijai. Ji buvo ramstis, kurs davė jėgų didžiuotis 
lietuvių dvasia » 272.

Pradžioj Kirša, kaip ir Putinas, jaučia pasaulį kilnų, tiktai 
Dievo žmogui duotą,

Kur žmonės mylisi karštai,
Kur bręsta idealo grūdas,
Kur nekrečia griežimo rūdas,
Kur sielos skelbia per teisybę 
Doros ir Viešpaties galybę 273 *.

Tęsdamas Maironio ir Putino riterinės poezijos įvaizdžius 
(tėvynė sužadėtinė), Kirša meldžia Dievo palaimos sau ir tėvynei: 
« O, Dieve, tu padėki man ir jai »274.

Antrojo pokario tremtyje idealistinis pasaulis niaukėsi, poetas 
šaukėsi į Mariją, kaip kadaise Maironis savo giesmėj :

Dievo Motina Marija,
Meilės paguoda šviesi!
Naikink pragaro vergiją,
Tu jėga esi 275.

270 V. Mykolaitis Putinas, Langas, Vilnius 1966, 16 psl.
271 Lietuvių Dienos, 1961 m., 8 nr., 9 psl., I giesmė; Aidai, 1952 m., 

5 nr., 214 psl., III giesmė.
272 Maironis, Chicaga 1963, 89 psl.

273 Vainikai, Spaudai paruošė K. Binkis, Kaunas 1921, 145 psl.
274 F. Kirša, Tolumos, Dillingenas 1947, 89 psl.
275 Ten pat, 42 psl.
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Yra dar ir kita malda Marijai, kurioj maironiniu stiliumi 
Kirša prašo dangaus teismo dėl pasaulio neteisybių prarastai 
tėvynei ir jos globos iškankintai tėvų žemei:

Marija, karžygiai parkrito 
Tėvų šventoves gindami.
Vainikai ašarom nušvito, —
Pažvelgsi, tikime tavim.
Mes nieko, nieko taip neprašom,
Nedrįstame prašyt tik sau, —
Į laimės indą pilk nors lašą 
Išminčių teismo iš dangaus276.

Iš visų tremties poetų šūkio dinamiškumu Kirša yra arčiau
sias Maironio patriotiškai religiniam šūkiam :

Dinamikos !... Pirmyn į taktą,
Kas dirbt ar mirt pareikalaus!
Nuo požemių turi tu raktą,
Šviesos galybę — iš dangaus 277.

Juozas Mikuckis (g. 1891), žinomas daugiau kaip eleginės 
poezijos atstovas, kuriam betgi nesvetima patriotinė ir religinė 
gaida, tiesioginės Maironio įtakos tepatyrė mažiau. Tačiau savo 
atsiminimuose apie Maironį prisipažįsta, kad jam didelio įspūdžio 
darė tokie religiniai Maironio eilėrašiai, kaip Malda, kur įdėta 
gilaus, nuoširdaus jausmo278.

Tokiu jausmu Mikuckis sugieda vienam kitam savo religiniam 
eilėraštyj, kuris savo atvirumu primena Maironio išsisakymo 
būdą, kaip šit :

O Dieve, kentėjęs ant kalno Golgotos,
Atleisk man dėl mano kaičios,
Nes manosios akys dar buvo miglotos —
Aš dar nemylėjau kančios !279

276 Ten pat, 38 psl.
277 Ten pat, 81 psl.

278 J. Mikuckis, Maironis. Jo gimimo šimtmečiui paminėti, Brooklynas 
1963, 94 psl.

279 J. Mikuckis, Derliaus vainikas, Londonas 1964, 28 psl.
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Taip pat ir savo marianinėj poezijoj Mikuckis išreiškia ken
čiančios tėvynės, kryžių Lietuvos, o kartu ir asmeninio tikėjimo 
jausmus :

Sveika Marija, kantrūs po kryžiais —
Tikim nuo jų prisikelti mes. —
Laimink, kur kenčia, saugok, kur ryžos 
Plaukti tikėjimo valtimis 280.

Vincas Stonis (kun. Kazimieras Žitkus, g. 1893) yra bandęs 
artimai pasekti Maironį, kad ir be gilesnio jausmo. Jo Daina 
(Gražių dainelių daug girdėjau), daug kieno mėgiama padainuoti, 
turi Lermontovo Angelo motyvą. Kai kuriuose religinio pobūdžio 
eilėraščiuose Stonis pasiekia Maironio poezijos išraiškos svorio, 
pasinaudodamas ta pačia ritmika, tais pačiais kreipiniais :

Einu į Golgotą, nors kelias sunkus,
Einu, nors prislėgtus pečius man ir gelia. 
Aukščiausias, palaimink tu mano takus,
Palaimink tą kruviną kelią281.

Nors poetui ir pasiseka surasti tobulesnių (bet ne naujesnių) 
rimų už Maironį, tačiau tatai nepriduoda didesnio svorio šiaip
jau nepeiktinai poezijai.

Stasys Santvaras (g. 1902), pereinamosios kartos atstovas 
lietuvių naujesniojoj poezijoj, iš pradžios irgi buvo Maironio įtakoj, 
bet paskum « Keturi vėjai aplaužė jo maironinio eiliavimo met
rą» 280 281 282. Tačiau, tai srovei visiškai nepasidavęs, Santvaras ėjo 
savitu keliu, į savo patriotinę poeziją, ypač iš vėlesniojo meto, 
ne kartą įpindamas ir religinio prado 283 .

3. Jauniausioji pomaironinė karta. — Jauniausioji pomai- 
roninė lietuvių poetų karta ėmė reikštis antrosios nepriklausomojo 
gyvenimo dekados pradžioje. Tai buvo tas metas, kai vyresnioji 
karta buvo benutolstanti nuo savo mokytojo, visuomenė mažiau

280 Ten pat, 33 psl.
281 V. Stonis, Ašarėlės, Kaunas 1924, 116 psl.
282 A. Gustaitis, Lietuvių Enciklopedija, XXVI t., Bostonas 1961,

462 psl.
282 St. Santvaras, Atidari langai, Bostonas 1959, 22, 90 ir kiti psl.
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besidominti tąja poezija, kuria buvo kovota dėl nepriklausomy
bės, o pats poetas skaudžiai pergyveno šį apleidimą ir užmiršimą.

Iš tikrųjų ir antroji nepriklausomojo gyvenimo dekada, kai 
jau kūrybiškai atsiskleidė jaunoji poetų karta su tokiais atsto
vais, kaip Jonas Kossu-Aleksandravičius (vėliau J. Aistis), Ber
nardas Brazdžionis, Antanas Miškinis, Salomėja Neris, Maironį 
paliko nuošalyje. Net ir Maironio auklėtiniai, kaip M. Linke
vičius, K. Zupka, St. Būdavas ir kiti, kad ir nevengė religinio 
jausmo, bet veikiau krypo į asmeninį ar estetinį.

« Bet mano išauštanti metai ! » Maironio kultas atgijo su 
Lietuvos okupacijomis ir nepriklausomybės praradimu. «Užteko 
tik vienam rašytojui pratart : Atgaivinkim Maironio kultą, ir 
visoje tautoje prasidėjo Maironio renesansas », sako J. Ambra
zevičius 284.

Vos tik bolševikams užėmus Lietuvą 1940 m., dar XX 
Amžiaus dienraštyje Bern. Brazdžionis paskelbė straipsnį, pa
vadintą Atgaivinkime Maironio kultą 285. Pirmą kartą po 1927 m. 
buvo išspausdinti nauju leidimu Maironio Pavasario balsai ir 
bematant išpirkti. Maironio giesmė Marija, Marija bažnyčiose 
tapo tiesiog egzistenciniu šauksmu. Būdinga, kad abu okupan
tai — ir vokiečiai ir rusai — trėmė iš Maironio raštų tautinę 
lietuvių giesmę Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį.

Bern. Brazdžionis ne tik iškėlė Maironio kulto reikalą, bet 
ir pats davė pavyzdį, kaip kūryba galima pagerbti didįjį tautos 
poetą. Ankstesnėj savo poezijoj Brazdžionis buvo gerokai nutolęs 
nuo Maironio ir ėjo pirmiausia manierizmo, vėliau simbolizmo 
keliu. Imdamas kad ir biblinius siužetus kūrybai, Brazdžionis 
juos interpretavo nebūtinai maironine prasme.

Tačiau į Maironį paskutiniaisiais nepriklausomybės metais jį 
ėmė artinti « pranašo žvilgsnis », apokaliptiniai karo vaizdai :

Praeis respublikos, praeis monarchijos, praeis kompartijos 
ir diktatūros,

Praeis pasaulis visas negražus,

284 J. Brazaitis, Maironis ir visuomenė, žr. Maironis, Pavasario balsai, 
Würzburgas 1947, 291 psl.

285 J. Brazaitis, Maironis ir Lietuva, žr. Aidai, 1957, 8 nr., 340 psl.
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Ir bus pajudintos dangaus galybės, grius namai ir mūrai,
Ir mano pragaištingas pranašavimas pražus286.

Per karą parašytuose Viešpaties žingsniuose Brazdžionis jau 
«lanko Maironį», žada atgaivinti jo Pavasario balsus, kurių 
Maironis paskutinėj laidoj tuo vardu nebebuvo pavadinęs, o 
«jausmingą poetą » visiškai teisingai buvo pakeitęs į «nuliūdusį 
poetą»:

Einu lankyt Adomo Jakšto ir Maironio, 
Sustojusių iš Katedros bazilikos šalių, 
Nešu pasveikinimą tėviškės jų klonio 
Ir viltį grįžtančių pavasario balsų...
Ir rodos man, šventų skliautų aukštybėj 
Jį angelų baltų pulkai kaip tėvą lydi 287 .

Vėl pasigirsta vaidilų kanklės, kurios turi pažadinti gyve
nimui kapus. Net ir eilėdaroj Brazdžionis vėl grįžta į ramų, 
sereninį, klasikinį eiliavimą — didžiajam poetui pagerbti.

Vėl maironiškai Dievas vadinamas Tėvu, o mes jo suvargę 
vaikai, tremtiniai:

O Dieve Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje,
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai,
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija 288.

Maironio maldų ir himnų stilius vėl atsigarsi Brazdžionio 
marianinėj poezijoj:

Marija, Motina geroji,
Tėvynės mūsų Lietuvos,
Taikoj ir laisvėj ją globojai,
Globok ir vėtrose kovos289.

286 Bern. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus, Fellbach 1949, 
143 psl.

287 Ten pat, 309 psl. Pavasario balsus Bern. Brazdžionis išleido Romoj 
1952 m.

288 Ten pat, 424 psl.
289 Ten pat, 425 psl.
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Tuo būdu Brazdžionis tapo bene mylimiausiu Maironio vaiku. 
Tai rodo daugelis patriotinių ir religinių eilių, kurias jis parašė 
karo ir pokario metu už Lietuvos ribų.

Šio pokario metu patriotiniais ir religiniais motyvais perpin
tos poezijos rašė visa eilė kitų mūsų poetų, kaip Antanas Jasman
tas, Kotryna Grigaitytė, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, 
Julija Švabaitė ir kiti. Kad ir nebūdami tiesioginėj Maironio 
poezijos įtakoj, jie reiškė tą patį laisvės ilgesį, dažnai susietą su 
malda, kaip kadai ir mūsų didysis poetas, tik gal be to dinamizmo, 
kuriuo buvo skirta pasireikšti Maironiui.

Alfonsas Šešplaukis

Notre Dame Universitetas, Indiana, J.A.V.
1966 - Jaunimo Metai
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DAS RELIGIOSE ELEMENT TN DER DICHTUNG MAIRONIS’

von

Alfonsas Šešplaukis 

(Zusammenfassung)

Maironis (eigentlich Prälat Jonas Mačiulis, 1862-1932), der 
grösste litauische Dichter nach Donelaitis (1714-1780), setzte die 
Tradition der litauischen Dichtung des 19. Jahrhunderts fort und trat 
nicht nur als patriotischer, sondern auch als religiöser Dichter hervor. 
Alle Gattungen seiner Dichtung sind von einer religiösen Empfindung 
durchdrungen. Dabei strebte er dem Vorbilde seiner Vorläufer, beson
ders dem des Pastors Donelaitis und der Bischöfe Baranauskas und 
Valančius, nach. Der linke Flügel der litauischen Gebildeten hat das 
religiöse Element in der Dichtung Maironis’ ungünstig beurteilt. 
Der Dichter aber, der die Seele des Volkes besser kannte, konnte 
nicht anders als religiös sein.

Das Entstehen des religiösen Elementes in der Dichtung Mairo
nis’ wurde besonders durch drei Umstände hervorgerufen : durch 
seine Heimat, durch seinen Beruf und durch das Vorbild seiner 
literarischen Vorläufer.

In einer katholischen Familie geboren und von der religiösen 
Umgebung seiner Heimat beeinflusst, fühlte sich Maironis schon 
von seiner frühesten Jugend her eng mit dem religiösen Leben seiner 
Vorfahren verbunden. Schon früh spürte er in sich Neigung, Priester 
zu werden.

Das priesterliche Leben hat tiefe Spuren in der Dichtung Mairo
nis’ hinterlassen. Die göttliche Gerechtigkeit galt ihm als eine Bürg
schaft, dass sein versklavtes Vaterland die lang ersehnte Freiheit doch 
einmal erlangen wird. Die Auferstehung Christi am Ostermorgen 
schwebte dem Dichter vor Augen als eine teure Verheissung: 
die Auferstehung seines Vaterlandes.

Der Bischof Antanas Baranauskas, der als Lehrer Maironis’ im 
Priesterseminar schon durch seine Dichtung Anykščių šilelis (Der 
Hain von Anykščiai) und durch manches Kirchenlied berühmt ge
worden war, regte Maironis’ Interesse für die litauische Dichtung 
an, indem er sein erstes episches Werk, betitelt Lietuva (Litauen),
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mit einer religiösen Empfindung durclidringen liess. Nicht minder 
war die Bedeutung des Pastors Kristijonas Donelaitis und des 
Bischofs Motiejus Valančius, die ihn auch in religiöser Hinsicht 
beeindruckten. Nebst Mickiewicz und Slowacki schätzte Maironis 
besonders den deutschen Dichter Schiller, dessen Lied von der Glocke 
er eine Perle der Weltliteratur nannte.

Obwohl die ganze Dichtung Maironis’ von einer religiösen Stim
mung getragen ist, ist die Zahl seiner religiösen Gedichte verhältnis
mässig klein. Da ist Gott als Vater und Maria als Mutter empfunden.

Seine patriotischen Dichtungen, vor allem das Epos Jaunoji Lie
tuva (Das junge Litauen) und die Gedichtsammlung Pavasario balsai 
(Die Stimmen des Frühlings) zeugen von einer stark religiösen Gesin
nung des Dichters.

Besonders christlich beseelt ist seine soziale Dichtung, vor allem 
sein Werk Kame išganymas ? (Wo liegt das Heil f) das gerade vor 70 
Jahren erschienen ist.

Auch in seiner Naturdichtung fühlt Maironis die alles lenkende 
Hand Gottes. Nicht minder spürt er dieselbe Vorsehung in seinen 
historischen Dichtungen, besonders in seinen dramatischen Werken 
über Kęstutis und Vytautas den Grossen. Seine historischen Balla
den, wie Roma oder Čičinskas, sind durch ein tiefes religiöses Empfin
den gekennzeichnet.

Maironis gilt als Klassiker der litauischen Dichtung. Seine Poesie 
ist besonders klar, klangvoll und rhythmisch. Viele seiner Gedichte 
sind mit dem litauischen Volksliede verwandt.

Die religiöse Stimmung der Dichtung Maironis’ ist nicht ohne 
Einfluss auf die jüngere Generation der litauischen Dichter geblieben. 
Zu nennen sind vor allem M. Gustaitis, P. Vaičaitis, Putinas, L. Gira, 
M. Vaitkus, F. Kirša, B. Brazdžionis u. a. Auch die jüngste Generation 
der litauischen Dichter im Exil blickt auf Maironis als auf den natio
nalen Barden, dessen Einfluss auf sie nicht ganz unwirksam ist.


