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Aldona Kruševičiūtė

Kieno maironis?
 

Greit bus šimtmetis, kai nenurimstantis žilagalvis Juozas Tumas-Vaižgantas pa-
linko prie popieriaus lapo ir jame parašė: „Maloningasis Drauge Liudvikai�,<...> 
klausiau, „Ateities“ recenciją siųsdamas, ką mislijate daryti Maironio jubiliejuje? 
Siūliaus parašyti kai ką, jei atsiųsite knygelių. Atsakymo jokio. Značit ne nado. 
Apsiėmiau tad „Rygos garsui“ duoti“�. Šiame laiške Vaižgantas labai tiksliai įvar-
dijo tai, kas nelemtai lydėjo ir, deja, tebelydi Maironį  ir jo kūrybą. Tuo metu, kai 
buvo rašomas laiškas, dar nebuvo nuskambėję garsieji šūkiai: „Labanakt, Maironi“ 
ir „Pasenai, Maironi, pasenai“, bet „Varpas“ jau buvo pasišaipęs (1895m.) iš poe-
mos „Tarp skausmų į garbę“, šiaip tapusios lietuviškumo evangelija, „klerikalinių 
stiklų“. Vaižgantas matė ir jautė, ką mūsų kultūrai reiškia Maironis, suprato, kad 
esama tokių, kuriems jo kūryba neaktuali,  ir pats aiškiai parodė, kad jam reikia 
Maironio. Renginių, skirtų Maironio metams, mokyklose ir kitur gausa rodo, kad 
ir lituanistų bendruomenei, ir šiaip skaitančiai visuomenei Maironio reikia. Labai. 
Poetas Sigitas Geda savo užrašuose, skelbtuose „Šiaurės Atėnuose“, brūkštelėjo 
lakonišką mintį: „Maironis yra mūsų mentaliteto dalis, be jo žmogus, lietuvis, lyg 
ir ne visas, nepilnas, netikras“�. Paklauskime tad savęs, kada į kiekvieno iš mūsų 
gyvenimą įėjo Maironis, jo kūryba. Kas buvo kiekvienam tas žmogus, kuris pasakė: 
MAIRONIS, kuris ištiesė ranką su „Pavasario balsais“? Pagalvokime, kada Maironis 
atėjo į mūsų mokinių gyvenimą – namuose? Darželyje? Mokykloje? Kas, kada ir 
kaip iki jų sąmonės palydėjo Maironio vardą, jo poeziją? Tas palydėjimo procesas 
be galo svarbus. Jis formuoja sąmoningą jauno žmogaus santykį ne tik su Mairo-
niu – su kultūra apskritai. Keistai susiklostė Maironio, kaip kūrėjo, likimas: arba 
pagarbi (gal net baiminga tyla), arba negailestingai kertanti kritika.

Žinom ne vieną istoriją, kaip buvo nusigręžiama nuo Maironio, kaip jis bu-
vo puolamas, ir (kartais) uoliai, gal net pernelyg, ginamas. Paskui atėjo metas, 
kai Maironį imta savintis. Tai bene labiausiai išryškėjo per Maironio laidotuves.  
„Lietuvos aido“ nekrologo „Maironiui mirus“ stilistika  dėl perdėtos pompastikos 

� Kreipiamasi į Liudą Girą, anuomet dirbusį „Vilties“ redakcijoje.
� Lietuvių rašytojai laiškuose ir atsiminimuose. Literatūra ir kalba, XX. – Vilnius, 1987. – P. 174. 

Vaižganto laiškas L. Girai, rašytas 1913 m. lapkričio 13 d. – Laiškas rašytas 1913 m. minint 
poeto 25-ąsias kūrybinio darbo metines.

� http://www.culture.lt/satenai/?st_id=17124
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vietomis tampa... juokinga: „Nutrūko daina. Sustingo pirštai. Jie jau daugiau ne-
beskambins tautinių kanklių stygų. Dar taip neseniai su knyga, žirklėm ar peiliu 
jisai vaikštinėdavo po savo sodą, piaustinėdamas medžių padžiūvusias šakeles, o 
štai ir patsai amžinai nudžiūvo. <...> Jis jau nebegiedos giesmių švenčiausiosios  
Mergelės garbei. Jis jau nebapdainuos Lietuvos, jos vargų ir skausmų. Jis jau ne-
besirūpins žemišku rūpesniu mūsų tautos ir valstybės likimu. Jis jau nebesudraus 
įsikarščiavusio jaunuolio-karštuolio, keliančio balsą prieš valstybę bei jos prieky 
pastatytus žmones. Jis jau nebesirgs visos mūsų tautos ir valstybės nesantaikos liga. 
Jis jau amžinai užgeso, sustingo, pageltonavo.“4 Maironio palaikai pirmiausia buvo 
pašarvoti jo namuose („Tą dieną mirusįjį tautos atgimimo dainių aplankė keli tūks-
tančiai žmonių. Paskutinės pagarbos atiduoti 13 val. apsilankė Respublikos Prezi-
dentas p. A. Smetona ir p. Smetonienė. Ponia Smetonienė uždėjo ant karsto gyvų 
gėlių. Atvyko taip pat ministeris pirmininkas p. J. Tūbelis, švietimo ministeris p. 
K. Šakenis ir susisiekimo ministeris p. V. Vileišis, daug aukštųjų karininkų, aukštųjų 
įstaigų valdininkų“). Regis, tądien eiliniai skaitytojai su poetu atsisveikinti negalėjo. 
Maironis tik išrinktiesiems. Kitą rytą „velionies kūnas buvo iškilmingai perkeltas į 
Kauno metropolijos kunigų seminarijos bažnyčią“.  Ten Maironiui nusilenkti atėjo 
daugybė žmonių. „Vakar Kauno metropolijos kunigų seminarijos bažnyčioje apsilankė 
15–20.000 žmonių. Lankė visų tautybių ir profesijų žmonės, nes visiems jis buvo 
brangus, visi jį gerbė ir mylėjo“. Iš seminarijos bažnyčios palaikai buvo perkelti į 

4  http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB0000000f
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arkikatedrą-baziliką. „Lietuvos žinios“ apie tai informavo lakoniškai: „Pažymėti-
na, kad procesija ir visos iškilmės buvo tik kaip kunigą laidojant, o ne kaip poetą 
ir visuomenininką. Atatinkama ir publika iškilmėse dalyvavo. Šiandie laidotuvės 
Bazilikoj.“ Pasisavintas Maironis. Gal ir todėl, jog tą „nepasidalijimą“ jautė, suprato, 
kad jo vardu manipuliuojama, Maironis paskutiniais gyvenimo metais taip vengė 
viešumos, jog net atrodė, kad jo nėra – ištirpo istorijos ūkuose.  Ne vieno literato 
paliudyta, kad Maironiui mirus daug kas nustebo, jog dainiaus dar gyvo tuo metu 
būta5. „Lietuvos aidas“ Maironiui dėmesio skyrė daugėliau, laikraštis stengėsi per-
teikti tų dienų  nuotaikas Kaune: „Užvakar, Maironio mirties dieną, didelė dauguma 
Kauno namų, niekieno neparaginti, iškėlė gedulo šydu perrištas tautos vėliavas. Gedulo 
vėliavos plevėsavo net ir prie svetimtaučių namų bei prie visų Lietuvos mažumų 
mokyklų. <...> Vos pro metropolijos seminarijos vartus pasirodė nešamas karstas, 
žmonės pradėjo verkti. Liūdnas didžiojo dainiaus mirties faktas, liūdnos choro ir or-
kestro meliodijos pravirkdė daug tyrų lietuviškų širdžių. Ašaros blizgėjo senelių ir 
jaunuolių akyse. Tik tada galėjau visiškai įsitikinti, kaip visi Lietuvos vaikai mylėjo 
šį taurųjį senelį ir kaip gaili dabar jo netekę.“ (Teksto autorius pasirašė inicialais M. 
I.) Šiek tiek mus šokiruojantis familiarumas, matyt, buvo aniems laikams įprastas 
dalykas.  Cituotas ištraukas radau pageltusiose laikraščio iškarpose,  mano Senelio 
rūpestingai sudėtose į Maironio 1927 m. leistus „Raštus“, kuriuos tebesaugau. Kaž-
kodėl manau (paklausti jo niekada negalėjau), kad mano Senelis buvo ne tarp tų 
verkiančių, o tarp tų, kurie, „niekieno neparaginti, iškėlė gedulo šydu perrištas tautos 
vėliavas“. Juk jis daug ką darė niekieno neraginamas. Net rašė man, negimusiai, 
laiškus... apie Maironį. Ir save, suprantama. Jo kaligrafiška rašysena palikti įrašai 
Maironio eilėraščių paraštėse kalba apie jo požiūrį, nuostatas. Štai eilėraštis „Suolelis 
miške“ nubrauktas keliais energingais brūkšniais ir skubriai užrašyta: „Balastas, ku-
ris lyrikos rinkinio kokybės nepakelia“. Sužymėtos kirčio klaidos, bandoma ieškoti 
analogijų su A. Mickevičiaus kūryba, koreguojamas Maironis – galiu sutikti, galiu 
prieštarauti, galiu... kalbėtis su Seneliu. Kadangi man vis dar naiviai atrodo, kad 
visur ir visada svarbus asmeninis santykis, kartais tą  primargintą tomą nusinešu 
į pamoką – šiuolaikiniams paaugliams pasidaro smalsu, kad šitaip atidžiai knygas 
skaitė visai nieko bendra su filologija neturėjęs žmogus.  Kai jie susidomėję varto 
knygą, galima, be abejo, ir kitą kalbą pradėti – apie tai, kad gal ir jų namų bibliote-
koje atsirastų kokių giminaičio perskaitytų knygų-laiškų, kurių tereikia paieškoti. 
Dažniausiai, deja, tokių knygų neatsiranda. O ir realybė nūdienos kita – dabartinis 
jaunimas skaito suskaitmenintas knygas. Tik kokį savo minčių pėdsaką jie paliks 
teksto paraštėse, jei tas tekstas virtualus, mechaniškas, kokį pėdsaką tekstas paliks 
jų sielose, jei jis išnyksta, paspaudus klavišą, jei tampa nepasiekiamas, pakeitus 
programinę įrangą? Žinoma, „nebeužtvenksi upės bėgimo“, bet knyga, kuri saugo 
rankų šilumą, yra gyva. Ji gyvena savo gyvenimą. Ji nuolankiai žiūri į tave iš kny-
gos lentynos ir prašosi būti paimama į rankas. Ji prašosi būti skaitoma, suprasta. 
Kompiuterinė „pasiūla“ bedvasė. 

5 Vaižgantui  mirus, gedėjo visa tauta, gedėjo ilgai; tuo tarpu metais ankstesnė Maironio mirtis jo 
skaitytojų ir dainuotojų liko beveik nepastebėta; daug  kas iš jų gal net nė nebežinojo, kad Maironis 
ligi tol tebebuvo gyvas. // Nyka-Niliūnas A. Temos ir variacijos. – Baltos lankos,1996. –P. 5.
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Be abejo, visada galima tokiems teiginiams paprieštarauti – ir  elektroninė knyga 
gali būti dvasinga, net turėti balsą. Tokią išleido LLTI leidykla. 28-asis „Pavasario 
balsų“ leidimas su kompaktine plokštele, įskaityta aktoriaus Andriaus Bialobžes-
kio.  Garsinius aktoriaus įrašus paįvairina fragmentai iš Maironio skaitymų, vykusių 
2012 m. gegužės 7 d. prie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Visi, nebuvę 
renginyje, turėjo galimybę reportažą matyti per „Panoramą“. Smagu buvo stebėti. 
Ir mokiniai daugelyje Lietuvos  mokyklų tądien bibliotekoje, kabinetuose ar kito-
se erdvės skaitė Maironio eiles, nes, neabejoju, buvo minima Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos diena. Tai kieno Maironis? Gal tų, kurie jį skaito? Pasirodo, ne. 
Vos tik įvyko Maironio skaitymai, žurnalistė Olava Strikulienė metė: „Deklamuoti 
prie brolių Antano, Petro ir Vasario 16-osios Akto signataro Jono Vileišio namų 
Maironį yra didelė veidmainystė. Nes Maironis ir Vileišiai įsivaizdavo Lietuvos ateitį 
kitaip. Ne todėl, kad buvo kitokios istorinės sąlygos. Vienintelė Lietuvos sąlyga 
nesikeičia nuo karaliaus Mindaugo laikų. Lietuva turi būti iš tikrųjų nepriklausoma 
valstybė. Mes šią sąlygą jau sulaužėme. Tad ko trypčioti prie Vileišių rūmų? Ko 
maivytis?“ Ir nedvejodama pereina prie personalijų: „Plaukia sau pasroviui, me-
chaniškai pliaukšdami Poeto žodžius. Bet žodžiai jau nepasiekia dvasios. Tik tiek. 
Tarkime, kaip į liberalo G. Steponavičiaus lūpas be ironijos įdėti tokį Maironio teks-
tą: „Ir iškentėjusioje mano krūtinėje meilę įžiebs šalies begaliniąją“. Aiškiai kertasi 
su liberalizmo doktrina“6. Vėl pasisavintas Maironis.  Ir kai kas supainiota. Šįkart 

6  http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/prezidente-nekorektiska-maironiui-
735932/
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skaitymas ir suvokimas. Juk skaityti galime visi, o suvokimas kiekvieno gali būti 
kitoks. Kaip atsakas į žurnalistės priekaištus – LRT sumanymas: „Didžiojo tautos 
dainiaus eiles, kurių daugelis yra virtusios liaudies dainomis, gali deklamuoti bet 
kas! Tuo jau greitai galės įsitikinti LRT televizijos žiūrovai, išvysiantys, kaip garsiau-
sius poeto kūrinius savo darbo vietose skaito įvairaus amžiaus skirtingų profesijų 
atstovai. Maironio 150-ųjų gimimo metinių proga LRT televizijos programą papuoš 
užsklandėlės, kuriose klasika tapusias eiles skaito LR prezidentė Dalia Grybauskai-
tė, policijos vyresnysis komisaras, klinikos laborantė, dainininkai Rafailas Karpis 
ir Justė Arlauskaitė-Jazzu, autobuso vairuotoja, turgaus prekeivė, kunigas mon-
sinjoras Robertas Šalaševičius, virėja, aktorius Andrius Bialobžeskis, ugniagesys, 
gimnazistas, mokinė ir poetas Algimantas Baltakis“. Atkreipkime dėmesį – ne visi, 
kurie skaitys tas užsklandas, įvardinti. Tai kai ką sako apie projekto sumanytojus. 
Kad nėra tarp skaitančiųjų nė vieno mokytojo, irgi iškalbinga. (Beje, nežinau, 
ar LRT archyvuose yra įrašas, kuriame prof. Vanda Zaborskaitė skaito ką nors iš 
Maironio, bet tikrai norėtųsi pasiklausyti, kaip ir Monikos Mironaitės, Laimono 
Noreikos.  Ne užsklandų – visų jų skaitomų Maironio kūrinių). Maironio metais 
buvo surengtas ne vienas raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Maironiui. Skaitovų 
laureatų tikrai verta paklausyti, bet neatrodo, kad jiems būtų leista Maironio eiles 
žiūrovams skaityti. Kieno Maironis? Tų, kurie turi titulus, vardus ir pavardes, ar tų, 
kurie neįvardyti? Gal tų, kurie sugalvojo šį projektą? O gal tų, kurie kasmet, kasdien 
saugo Maironį? Kalbu apie mokytojus. Pirmiausia – apie lituanistus. 

Paklausiau mokinių, kada pirmą kartą išgirdo Maironio vardą, kada sužinojo 
apie Maironį. Deja, nė vienas iš jų (gal tai lemia socialiniai faktoriai) nebuvo apie 
Maironį girdėjęs namuose, iš savo šeimos, iš artimųjų rato. Visiems jiems Maironio 
vardą į sąmonę įdėjo mokytojas. Gal kitose mokyklose atsakymai būtų įvairesni, 
bet neturiu iliuzijų, kad padarius apklausą kitokie rezultatai imtų dominuoti. Ir 
saugomas Maironis ne vien pamokose, kurios skirtos jo kūrybai nagrinėti. Štai 
šiemet pasitarėme su istorijos mokytoju, ir per pirmąją pamoką šalia istorijos vado-
vėlyje esančio įžanginio žodžio mokiniai rado Maironio rašytą įžangą, išspausdintą 
1906 m. jo rašytoje „Lietuvos istorijoje su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu“. 

„Viskas šioj pasaulėj praeina ir mainos: žmonės, kurie šiandieną gyvena, ne-
užilgo randa sau vietą kapuose, o jiems mirus auga ir gema kiti; sodžiai ir miestai, 
dabar turtingi ir užgyventi, po kelių šimtų metų gal persimainys į plikus laukus, 
o kur šiandieną laukai ariami ir akėjami, kitą kartą augo aukštos ir neįžengiamos 
girios. Teip tai mainosi šios pasaulės rūbai kasdieną. Matant tokias atmainas, žmo-
gui, rodos, nereikėtų prisirišti prie tos žemės ir visą pasaulę skaityti už vienodą. 
Bet yra kitaip. Žemė, kur męs gimėme, augome ir pasenome, yra mums brangi ir 
miela; mylime ją kaip vaikai savo motiną, o jei kartais atsitinka persiskirti su ją ir 
išvažiuoti į tolimą šalį, tai sunku užturėti krintančias ašaras ir nuraminti suspaustą 
širdį. Kiekvienas, rodos, žmogus turi tartum įgimtą tą meilę, kiekvienam brangi 
tėvynė, bet negalime tikrai išmintingai mylėti savo žemės, nežinodami jos praeigos 
ir istorijos.“7 Mokiniai galėjo lyginti požiūrių į istoriją skirtumus, nagrinėti kalbos 
kaitą  ir...daugiau sužinoti apie Maironio indėlį į mūsų kultūrą.

7  http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=28069
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Ne visi ir nebūtinai iš karto priima Maironį, jo kūrybą. Kiekvienas mokytojas 
gali papasakoti ir linksmų, ir liūdnų istorijų apie tai, kaip mokoma ir mokomasi 
Maironio. Į šį procesą pažvelkime per literatūrą. 

Norėtųsi, kad kai kurie mokiniai būtų panašūs į „Vaikų karo“ nenuoramą Mikę: 
„Klasėje šišu. <...>  Iš sienos žiūri į Mikę Maironis. Mikė per vakarėlį turėjo išmokti 
jo eiles. Deklamuodamas posmą: „Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę, antai 
septyni šienpjoviai“, jis susimaišė. Vaistininkas, kuris sėdėjo su kunigu pirmoje eilė-
je, pradėjo ploti, ir, lydimas tylaus juoko, su skaudančia širdele, Mikė paliko sceną. 
Dabar Mikė kaip šiltą vilną galėtų iškedenti tas eiles. Valandėlę jis žiūri į susiraukusį 
dainių, ir jam ateina mintis, kad Maironis turbūt moka kokį šimtą eilių... gal tūks-
tantį.“ Šiame epizode užfiksuota viena Mikės asmeninė „katastrofa“. Nepasisekimas 
Mikei buvo gera pamoka. Jis grįžo prie Maironio poezijos. Grįžo pats, todėl „kaip 
šiltą vilną galėtų iškedenti tas eiles“. Tik tokių naivių mokinių, kurie idealizuotų 
kūrėją („moka kokį šimtą eilių... gal tūkstantį“), regis, nedaug beliko. 

Ir labai sunku būtų patikėti, kad liko tokių, kurie primintų Antano Biliūno 
apsakymo „Apdegusi knyga“ veikėją kaimo bežemio Papievio dukrą. Tai tokia 
mistiška mergaitė, kuri buvo, anot pasakotojo, „visų ją pažinojusių žmonių Sigute 
pravardžiuojama“. Mergaitės mokytojas – inteligentiškas garbaus amžiaus žmogus. 
Jis važiuoja traukiniu į naują darbo vietą, „kur ūžia nauji malūnai ir naujos auga 
mokyklos“, o savo atsitiktiniam bendrakeleiviui neprašomas papasakoja skausmingą 
istoriją apie savo mokinę. Mokytojas mergaitės vardo nepamini: „Tikrąjį jos vardą 
dažnai visai užmiršdamas, Sigute vadinau mergaitę ir aš.“ Vargo ir skurdo prislėgta 
mergaitė veržte veržiasi į mokslą, šviesą, mokytojas jai padeda, kiek tik galėdamas, 
bet karo metu nutinka siaubinga nelaimė. Vokiečiai padega mokyklą. Sigutė „tik 
vaikams teįmanomu greičiu“ lekia apie tai pasakyti mokytojui, kuris jau žvejodamas 
matė kylančią dūmų juostą, ir dumia atgal į gaisravietę. Mokytojas, atskubėjęs prie 
degančios mokyklos, beviltiškai šaukia: „Sigut, Sigut“, o vokiečių kareivis ciniškai 
jį mėgdžioja: „Sie ist gut!” ir parodo į degantį pastatą. Mokytojas per vėlai pamato, 
kad Sigutė degančios mokyklos viduje, kad ji pro langą meta laukan knygas, paskui 
šoka per langą. Situacija kraupi: „Ar jūs matėte kada nors degantį žmogų? Ne, ne-
matėte? O aš mačiau. Tai degė mano mokinė Sigutė, kampininko Papievio vyres-
nioji duktė. Ji bėgo per kiemą prie manęs ir visa degė, o vienoje rankoje laikė taip 
pat degančią knygą... Kai aš nuplėšiau nuo jos mažo kūnelio degančius drabužius 
ir savo rankomis suspaudžiau ant jos galvos suskrudusius plaukus, – ji vis tebedegė, 
tebedegė, užsidegusi  pasiaukojimo ugnyje, tebedegė nebeužgesinamai.“ Sigutė 
paryčiais mirė. Susigraudinęs mokytojas paklausia bendrakeleivio (pasakotojo): 
„Ar tamsta žinai, kokią knygą degdama Sigutė išsinešė iš mokyklos?“ Vykdamas į 
naują vietą, mokytojas atsiminimui vežasi Sigutės išgelbėtą knygą: „Sunkus tai bus 
atsiminimas, bet tegul jis mane lydės iki paskutinių mano gyvenimo dienų: juk ne 
kiekvienas moka ir gali sudegti pasiaukojimo ugnyje, kaip sudegė maža mergai-
tė – kampininko Papievio duktė, išgelbėjusi Maironio raštų mažą tomelį...“8

Meninė kūrinio vertė abejotina, bet jis savo laiku (parašytas iki 1970 m., data 
nenurodyta) siuntė žinią visiems skaitytojams: kai sunku, kai žemė dega po kojom, 

8  Biliūnas A. Rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1974. – P. 152–157.
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turime laikytis Maironio kūrybos. Bet kokia kaina tvertis į jo raštus, kad būtume, 
kad išliktume. Maironis ir pokario sunkiais metais, ir sovietmečiu iš tiesų padėjo 
tautai išlikti, nors jo poezija buvo cenzūruojama (apie tai „Aiduose“ A. Baltaragis 
paskelbė straipsnį „Numaironintas Maironis“)9, nors buvo išleista ir tokių vado-
vėlių, kuriuose Maironis vilki ne sutana, o kostiumu ir ryši kaklaraištį. Tai kieno 
Maironis? Ir Mikės, ir Sigutės. Kiekvienas klasėje turime savų mikių ir savų sigu-
čių. Mokiniams nereikia šokti į ugnį dėl Maironio knygelės, bet reikia gilintis  į 
Maironio kūrybą, jos teigiamas vertybes, idealus. 

Kieno Maironis? Ir tų jaunųjų kūrėjų, kurie nedrąsiai po pamokos patiki primar-
gintą pirmųjų kūrybinių bandymų sąsiuvinį savo mokytojai įvertinti, ir tų iškilių 
poetų, kurie už kūrybą vainikuojami laurų vainiku, tad ir pirmi, ir antrieji turėtų 
įsiskaityti į Maironio prisipažinimą, išsakytą poemos „Tarp skausmų į garbę“ pra-
tarmėje: „Bet neužmirškite, broliai, jog einu keliu visai nauju ir neišmintu, jog lie-
tuviškas liežuvis ypatingai poezijoje visai dar neišdirbtas ir ant vieno sakinio reikia 
ne kartą rymoti ilgomis valandomis, iki išrandi atsakantį išreiškimą savi mislies.“10 
Maironis parodė lietuviams, kad „brolių vargdienių“ kalba yra  šviesi, skambi, lanks-
ti, harmoninga. Po ilgo sąstingio kalba buvo praradusi gyvybingumą, o Maironis 
kalbai suteikė gyvybę. Ta gyvybinė galia tokia stipri, kad ji tegali mirti su paskutiniu 
lietuvių eilėraščiu. Ta maironiško žodžio galia buvo kreipiama keliomis kryptimis, 
bet viena – pagrindinė – Tėvynės meilė. Ir poezija, ir dramos, ir jo parašyta istorija 
tiesiog spinduliuoja tą meilę. Jis pirmasis taip aiškiai, tiksliai ir sklandžiai deklaravo 
esmines tautos nuostatas, kurios įaugo į tautos sąmonę, su kuriomis tauta ištvėrė 
visus išbandymus ir kūrė ateitį. Todėl Maironis yra visų. Maironis negali būti kur 
nors neįsileistas, jis yra, turi būti įėjęs į visų širdis. Arba turi būti (jauniems) į širdis, 
į sąmonę įvestas, palydėtas. Ir tai daryti turime mes, lituanistai. Bet Maironis ne tik 
lituanistų. Jis visuomenės. Bent taip sakome. O Maironis jautė ir žinojo kitaip. Visi 
atsimenam eilėraščio „Taip niekas tavęs nemylės“ eilutes: „Poetams kitiems numy-
lėta ranka/ Iš liaurų vainiką nupynė...“  Maironis yra gavęs laurų vainiką. Nutiko 
tai prieš 80 metų. Ne Lietuvoje. Latvijoje, Mintaujos (dabar Jelgava) gimnazijoje, 
1932 m. gegužės 7 d. Tad kieno Maironis? Tituluodami Maironį didžiausiu, svar-
biausiu poetu, prisiminkime ir kitą karčią tiesą: neturime aiškiai įvardintos Maironio 
vardo premijos. Apie Poezijos pavasario laureatus visi yra girdėję, bet apie tai, 
kad Poezijos pavasario laureatas yra apdovanojamas ir Maironio premija, retas žino. 
Net visagalis internetas tik labai pasistengusiam tai parodo...  Ką ten premija už po-
eziją – net Maironio vardo stipendijos studentui lituanistui neturime. O Maironis 
drauge su S. Baltramaičiu ir P. Vileišiu dar 1892 m., t. y. prieš 120 m., buvo įkūręs 
Peterburge veikusią lietuvių ir žemaičių „Labdarių“ draugiją, kuri materialiai šelpė 
Peterburge mokslus ėjusius lietuvaičius (ta draugija parėmė Julę Pranaitytę, poeto 
Prano Vaičaičio sužadėtinę, prozininką Juozą Gurauskį, kitus). Kieno Maironis? 
Mūsų. Tokių, kokie esame, – aplaidžių, prisimenančių tik per jubiliejus, o kasdie-
nybėje pamirštančių, kad Maironis yra mūsų.

9  http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=3530&Itemid=275
10  Maironis. Raštai. Vilnius: Vaga, 1988,  II t. – P. 344.


