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Jonas Mačiulis (1862–1932) – kunigas, teologijos profesorius ir istorikas –

pasirinko slapyvardį Maironis vienoje pirmųjų savo eilėraščių

publikacijų nelegalioje periodikoje 1891 m. Jis tapo tautinio atgimimo

ikona ir vadintas modernios lietuvių literatūros tėvu dar būdamas

gyvas XX a. pradžioje. Toks poeto oficialusis vertinimas per šimtmetį
nepakito.



Maironio kūrybos kelio

pradžia:

talentingas jaunuolis, iš

tradicijos pirmuosius

poetinius bandymus rašė

lenkų kalba. Tačiau

netrukus pasineria į

Lietuvos romantizmo

istorikų ir poetų veikalus,

kurie sutvirtina patriotines

jo nuostatas, paskatina

domėtis lietuvių literatūra ir

galiausiai – rašyti lietuvių

kalba.

Pirmiausia rašoma Lietuvos

istorija, o vėliau ir poezija.



Maironio tapatybės poslinkį, susijusį su

lietuvių kalbos pasirinkimu kūrybai,

lėmė ir Aušra, į kurią būsimasis poetas

pirmaisiais studijų seminarijoje metais

išsiuntė savo eiliuotus bandymus.

Maironio kūryboje ryški istorijos ir

poezijos paralelė, pirmumą teikiant

istorijai. 1891 m. paskelbta pirmoji

Maironio knyga „Apsakymai apie

Lietuvos praeigą“ turi ryškų istorinį

atspalvį.

Seminarijoje Maironis tarp bičiulių

buvo pagarsėjęs kaip poetas, jo eilės

buvo skaitomos „kaip evangelija“.

1887 m. Mačiulis laikraštyje „Šviesa“

paskelbė rašinį „Gromata lietuvio“,

kuriame vėl pabrėžia istorijos ir

poezijos ryšį.

Maironis su tėvu.



1888 m., baigiant Kauno kunigų seminariją, Maironis parašė nedidelės apimties poemą

„Lietuva“, kurioje įgyvendinamas istorijos poetiškumas. Tai pirmoji Maironio parašyta poema.

Dvidešimt šešerių metų jaunuolis, tuo laiku dar

nepasirinkęs savo žinomojo poetinio pseudonimo ir

pasirašęs „J. Maculevičius", šį savo pirmąjį eiliavimą

dedikavo ir įteikė Lietuvos poetui ir vyskupui Antanui

Baranauskui.

2018 m. Vilniaus universiteto

leidykla išleido knygą, kurioje

skelbiamos originalaus

dydžio autoriaus gyvenimo

metais rankraščiu likusio

ankstyvo Maironio poetinio

kūrinio „Lietuva" autografo

faksimilės.

„Lietuva" – tai pirmoji

Maironio parašyta poema. Ji

tyrėjų dažnai įvardijama

poeto laboratorija ar

dirbtuvėmis, nes iš jos išaugo

nemažai vėlesnių Maironio

kūrinių.
Poemos Lietuva dedikacija



Poemą „Tarp skausmų į garbę“ Maironis greičiausiai

užbaigė 1893 m. balandžio mėnesį. Tuo metu poetas

jau dėstytojavo Kauno kunigų seminarijoje. Bet

kūrinys galėjo būti parašytas kiek anksčiau –

studijuojant Peterburgo Dvasinėje akademijoje.

Poema išspausdinta Tilžėje 1895 m. Poetas pasirašė

St. Garnio slapyvardžiu. St. Garnys – vienas

ankstesniųjų Maironio pseudonimų. St – Stanislovas –

poeto sutvirtinimo vardas.

„Tarp skausmų į garbę“ poetas vadino „mylimiausiu

kūdikiu“.

Poemos adresatas yra jaunimas, keliama kūrybos

dvasia, parodomos vertybės, idėjos, asmenybės

formavimasis, tautos gyvenimas.

„Visa mano viltis tai moksliškai apšviesta

jaunuomenė; jinai supras mano norus, atras čia sau

peną ir pažadinimą ant tolesnio darbo; mano idėjos

nepasirodys jai nepasiekiamos ir negalimos;

nepažindama nusiminimo, jinai stos drąsiai į karionę

su sunkiomis ir skaudžiomis mūsų aplinkybėmis, tarp

skausmų-vargų atras kelią į garbę, jai priguli mūsų

ateiga, dėl jos tai ir pašvęsiu pirmąją poemą“ — taip

poetas Maironis užrašė pirmosios poemos

„Pratarmėje“ 1893 m.



Jonas Mačiulis-Maironis Kauno kunigų seminarijoje



Maironis yra parašęs poemų, dramų, libretų, tačiau klasiko statusą jam lėmė eilėraščiai. Su

Maironio ankstyvąja poezija į lietuvių literatūrą įžengė gilios, turtingos prigimties žmogus su

emocinio gyvenimo pilnatve ir plačiu intelektualiniu akiračiu, sąmoningai įsitraukęs į tautinį

sąjūdį.

Maironiui esant gyvam, jo pagrindinis ir vienintelis

eilėraščių rinkinys Pavasario balsai buvo išleistas penkis

kartus tuo pačiu pavadinimu: 1895, 1905, 1913, 1920

m. kaip atskiros knygos ir 1927 m. kaip

poeto Raštų tomas. Šie leidimai tarpusavyje smarkiai

skyrėsi – kito eilėraščių atranka, taigi ir jų kompozicija

bei rinkinio apimtis, atskiri eilėraščiai buvo

redaguojami, kai kurie smarkiai. pirmą kartą išleistuose

1895m., atsispindi praeities buitis ir laisvės kovų

heroika, tėvynės meilės jausmai, gamtos grožio

pajautimas, aukštinama gimtoji kalba, sekama bei

stilizuojama liaudies kūryba. Jo eilėraščių meninė

išraiška yra lengvai suprantama, pasižymi aiškumu,

tikslumu, dažnai priartėja prie liaudies dainų poetinio

paprastumo ir skaidrumo. Maironio kūryba - takoskyra

tarp senosios ir naujosios lietuvių poezijos, ji yra plačiai

studijuojama, vertinama, interpretuojama.



Libretas „Kame išganymas“ nėra ir niekada

nebuvo populiarus, nors autorius šį kūrinį vertino ir

brangino. Išleidęs kartu su „Pavasario balsais“

1895 m., Maironis dar spausdino jį „Tėvynės

Sarge“ (1896-1897), paskui – 1905 m. vėl kartu su

„Pavasario Balsais“.

Šis libretas kilęs iš įtemptų ieškojimų kelių, kurie

išvestų iš to meto visuomeninių prieštaravimų

labirinto, padėtų nugalėti pasibaisėtinai

susikaupusį visuomeninį blogį. Tai poleminis

kūrinys. Polemikos adresatas dvejopas: tai ir

konkretus autorius (J. Šliūpas) bei jo veikalas

(„Išganymas vargdienio“) ir ištisa visuomeninės

minties kryptis. Maironis kūriniu įsijungia į religija

pagrįstos dorovės gynimą.

Tai vienintelis stambesnis Maironio kūrinys,

grindžiamas ne tautine patriotine, o universalia

žmoniškąja problematika. Akiratyje čia atsiduria

tokie klausimai kaip laimė ir gyvenimo prasmė,

socialinis teisingumas ir jo siekimo būdai, tikėjimas

ir jo praradimo peripetijos. Tai pirmoji poetinė

filosofinė drama lietuvių literatūroje (V.

Zaborskaitė



1903 m.

Poema „Jaunoji Lietuva“ buvo išleista

1907 m.

Pirmosios šešios poemos giesmės

buvo išspausdintos 1905 m. Petrapilyje

ėjusiame „Lietuvių laikraštyje“.

Septintoji ir aštuntoji parašytos 1906 m.

Poema „Jaunoji Lietuva“ gimė iš

ankstesnės poemos „Tarp skausmų į

garbę“. Didžiausios įtakos šių kūrinių

likimui turėjo aštri S. Matulaičio kritika ir

primygtini Vaižganto pasiūlymai taisyti

pirmąją poemą.
Anot V. Zaborskaitės, „Jaunosios

Lietuvos“ negalima laikyti visai nauju

kūriniu, nes per daug saitų sieja su

poema „Tarp skausmų į garbę“.

Tik „Jaunoji Lietuva“ davė lietuvių

literatūrai tipišką XIX a. trečiojo-ketvirtojo

dešimtmečio Europos literatūrai

nacionalinę herojinę poemą.



Poema „Raseinių Magdė“ pirmą kartą publikuota 1909 m.

ir iki 1926 m. sulaukė keturių leidimų. Vaižgantas ją laikė

savotišku „Jaunosios Lietuvos“ tęsiniu.

Kadangi poema rašyta trumpu laiku, ji vientisa, monolitiška,

jai nebūdingas fragmentiškumas.

„Raseinių Magdėje“ gerokai silpnesnis lyrinis pradas, bet

pasakojimas nuoseklus, vaizdingas, paįvairintas

publicistiniais epizodais, kurie organiškai plaukia iš

pasakojimo.

Centrinis poemos epizodas – pasakojimas apie Raseinių

Magdę – atkuria būdingą gyvenimišką situaciją, daug

kartų įvairiose literatūros vaizduotą ir pašieptą. Maironis

sukūrė raiškų ir gyvą personažą: Raseinių Magdė – tai

žmogus, snobiškai besivaikąs svetimų madų ir papročių

vien dėl to, kad jie nauji, svetimi, neregėti. Šitaip autorius

norėjo parodyti, kad smerktina ir gėdinga yra netekti

tautinės savigarbos ir atsižadėti tautinės kultūros.

Šiuo atžvilgiu Raseinių Magdė yra universalus personažas,

kuriuo galima apibūdinti tam tikrą žmogaus elgesio tipą

bet kurioje epochoje ir bet kuriomis sąlygomis. Poemoje

Maironis daugiausia dėmesio skiria Lietuvos bajorijos,

dvarininkijos likimui. Šių klausimų sprendimas reikšmingas

poeto pažiūrų evoliucijai suprasti.



Poemą „Mūsų vargai“ buvo rašoma septynetą metų: kūrinį poetas pradėjo rašyti

1911 m. vasarą.

Pasak K. Korsako, Maironis poemoje metė

"tikrą kaltinamąjį aktą vokiškiesiems

grobikams“.

Karą poetas suvokia kaip bendrą visų tautų,

visų žmonių nelaimę, joje ryški antimilitaristinė

dvasią. Poetas daug vietos skiria kaizerinės

okupacijos vaizdams, nutapydamas su jo

kūrybai neįprastu realizmu, kur daug brutalių

detalių ir atviro pasipiktinimo žodžių.

Rengdamas antrąjį, 1926 metų, poemos

leidimą, Maironis ją žymiai pertvarkė: atsirado

kalbinio ir redakcinio pobūdžio pataisų,

atsisakyta dalies publicistinės informacijos,

pakito fabula, pasipildė veikėjų

charakteristikos.

„Mūsų vargai“ yra paskutinioji Maironio

poema. Tačiau ji, pasak V. Zaborskaitės<

deramo meninio brandumo nepasiekė ir

nebuvo labai populiari.



Dramose, kaip ir kituose savo kūriniuose,

Maironis žvelgia į pasaulį iš dvejopos

perspektyvos. Jis reaguoja į konkrečią

savojo laiko ar istorinės praeities realybę ir

kartu siekia aprėpti gyvenimą visumos

žvilgsniu, empiriniuose reiškiniuose

matydamas amžiną būties vyksmą.

Pirmasis draminis kūrinys, libretas „Kame

išganymas“, savo pasirodymo metu

skaitytojų simpatijos nesusilaukė.

Daugiau negu dvidešimt metų poetas

nebandė jėgų šiame žanre ir tik 1930 m.

sukūrė libretą „Nelaimingos Dangutės

vestuvės“, kur elegiškai išplėtota moralinės

stiprybės tema. Šį kūrinį galima būtų

traktuoti kaip jausmingą meilės tragediją

su daugybe etnografinių aksesuarų,

liaudies dainų lyrinėmis intonacijomis. Bet

asmeninių santykių plėtra čia visai blyški, į

paviršių iškyla patriotinė patetika, tautinės

savigarbos ir dvasinio tvirtumo

poetizavimas.



Maironis taip pat sukūrė didelę

istorinę trilogiją: 1921 m. – „Kęstučio

mirtis“, 1925 m. – „Vytautas pas

kryžiuočius“ ir 1930 m. – „Didysis

Vytautas – Karalius“. Trilogijoje daug

operinio teatrališkumo, etnografinio

dekoratyvumo, patriotinio

sentimentalumo, bet nevengiama ir

kontrastingo ironijos atspalvio. Į

daugiabalsį istorinių veikėjų kalbos

srautą įsipina žodžiai iš kitos sferos.

Maironio dramaturgijai nebuvo

lemta suvaidinti kiek reikšmingesnio

vaidmens nei poeto kūrybinėje

biografijoje, nei lietuvių literatūros

raidoje.

Maironio draminė poetika itin

demokratinė. Orientuotasi ne į

išrankius teatro gurmanus, o į plačius

visuomenės sluoksnius. Matyt, būta

troškimo populiarinti žmonėse krašto

istoriją, scenine forma gaivinti tautos

atmintį.



Vėlesnioji Maironio lyrika ne tokia populiari, kaip jaunystės laikų eilės, išskyrus
vieną kitą chrestomatinį kūrinį „Jūratę ir Kastytį“ arba dainą „Lietuva brangi“.

Manoma, kad antrojo

laikotarpio poezija esanti

silpnesnė, mažiau reikšminga.

Tačiau taip nėra. Poetas yra

sukūręs didelės meninės vertės

eilėraščių, tik jų pobūdis kitoks.
Jie daugiau siejasi su

individualia asmens lemtimi,

juose mažiau visuomeninio

sąjūdžio ideologijos. Kūriniai

atskleidžia senatvės
išgyvenimų pasaulį, kuris skyrėsi

nuo pavasariškos jaunystės

giesmės.

Populiarioji daina „Lietuva

brangi“ lyg grandis jungia
jaunystės laikų poeziją su

vėlesniąja.



Maironio 
butas


