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Anotacija  

 

Maironis buvo agrarinės kultūros reprezentantas, proto ir praktiškas žmogus, realistas. 

Kaimiška prigimtis, stiprus tikrovės jausmas lėmė kai kurias jo romantinės pasaulėjautos ir 

poezijos ypatybes. Kūrybiniu veiksmu Maironis ne bėgo nuo tikrovės į pasakų šalį, bet siekė prie 

pasakos priartinti savo gimtąjį kraštą, jį pakeisti, pakylėti, sutvarkyti, permainyti. Romantinis 

principas jo kūryboje reiškė tikrovės idealizacijos, integracijos ir harmonijos siekį. 

Maironis atrado lietuvišką eilėraštį ne tik kaip poetinę individualaus kalbėjimo formą, bet 

ir kaip lietuviškumo formulę – kaip etninės sąmonės struktūrą. Jo eilėraštis įsišaknijęs į etninę 

kultūrą, į pačią lietuvių kalbos gyvybę, iš jos jis gauna visą jėgą. Maironis poezijoje išgrynina 

lietuvių kalbą, formuoja tautinį sąmoningumą, iš etninio chaoso kuria pilietinį kosmosą.  

Lietuviškoji kalbinė tapatybės formulė yra giluminis, konstruktyvus, apriorinis veiksnys, 

suteikiantis pavidalą visuomenės gyvenimui ir nustatantis jos vertybinius orientyrus. Toks 

ontologinis kalbos pajautimas leidžia Maironį susieti su indoeuropietiškaisiais kultūros klodais. 

Maironio lyrikoje glūdi universalūs šios kultūros archetipai, mitologinės projekcijos, vertybinės 

nuostatos. Jausdamas lietuviškosios kalbos gyvybę ir universalumą poetas lengvai priima ir 

sanskrito kalbinės kultūros pasaulį, domisi sakraliniais Vedų tekstais. Jo išverstas Rigvedos 

Sukūrimo himnas (Rigveda. Nasadya sūkta. 10.129) įdomus tuo, kad yra artimas poeto 

romantinei pasaulėjautai ir jo psichologinėms nuostatoms. Himne klausiama apie pasaulio 

pradžią, kaip iš begalinio chaoso randasi kosmosas, struktūriška būtis, taip pat jame kartu su 

rekonstrukcijos pastanga išreiškiama ir agnostinė nuostata, kurios elementų esama ir Maironio 

lyrikoje. Ir Maironio lyriką, ir Vedų tekstą sieja laisvo ir klausiančio žmogaus proto idėja, taip 

pat žmogaus pažinimo galimybių ribotumo suvokimas.  
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Prigimtis, charakteris, asmenybė  

 

Poezijos menas yra ypatinga estetinė žmogiškojo subjektyvumo išraiška, ir jis prasideda 

nuo asmenybės, nuo charakterio, nuo žmogaus. Poetiniame kūrinyje jungiasi individuali 

menininko prigimtis ir universalios kalbos pasaulio reikšmės, prasmės, vertybės.  

Kaip paliudyta amžininkų, Maironis buvo blaivaus proto ir praktiškas žmogus, realistas, – 

autentiškas agrarinės kultūros reprezentantas. Kaimiška prigimtis, stiprus tikrovės jausmas 

apsprendė kai kurias jo romantinės pasaulėjautos ir poezijos ypatybes: savo kūryboje Maironis 

ne bėga nuo tikrovės į pasakų šalį, bet siekia prie pasakos priartinti savo gimtąjį kraštą, poetiniu 

veiksmu bando jį pakeisti, pakylėti, sutvarkyti, permainyti. Maironio poezija supoetina Lietuvos 

realybę. Sveika ūkininko prigimtis uždavė jo tekstui atitinkamą etinį praktinį orientyrą, o 

romantizmo poetikos principai nuosekliai atitiko asmens ir tautos integracijos bei harmonijos 

siekį. Kaip teigia Maironio kūrybos tyrinėtojai, jis sukūrė poetinį Lietuvos kūną, kuris tapo 

politiniu Lietuvos kūnu (Viktorija Daujotytė
1
, Brigita Speičytė

2
).  

Taigi savo poezija Maironis kūrė kultūrinę Lietuvos realybę, stiprino organiškuosius 

tautinės tapatybės pagrindus, o esminiu tautą vienijančiu principu, jos substancija laikė lietuvišką 

kalbą. Maironis sukuria Lietuvos sakralinius centrus, o jos peizažą užpildo lietuviška kalba.  

 

 

Maironis kaip lietuviškosios kalbos poetas 

 

Tautinė savastis ir savivoka, kad ir kaip svarstytume, pirmiausia prasideda nuo kalbos. O 

kalba stipriausiai prabyla poetine forma. Eiliuotas žodis – tai individo mąstymą derinantis ritmas, 

harmoniškas sąmonės organizavimas, jos kreipimas link kolektyvinių jausenų. Ritmas – tai 

archetipo būtis, o poezija – organizuotas subjektyvumas – yra sakralioji kalbos forma. Stipriausi 

Maironio eilėraščiai ir yra sakralios lietuviškumo formulės, šventumo manifestacijos kalbos 

lygmenyje.  

Poezija yra ypatingas ir prasmės perteikimo, pranešimo ir kūrybos būdas. Poetinis ritmas 

ir melodija kalbėjimui suteikia būtinybės, dėsningumo įspūdį, jis įgyja ypatingą statusą. 

Asmeniška, spontaniška žmogaus kalba, virsdama organizuotu ritmu, tarytum pakyla virš 

subjektyvumo sferos ir įgyja ontologinių struktūrų reikšmę. Taip spontaniška kalbos raiška įgyja 

dėsningumo ir priežastingumo logiką, todėl ją gali atpažinti kiekviena individuali sąmonė. 

Poezijos kalba – tai galia kurti prasmės visuotinumą, tai galia valdyti, organizuoti, jungti 

bendruomenę. Tautosaka, liaudies dainos yra kolektyvinė harmonija, kuriai paklūsta individai, 

nes ji juos suderina, sujungia, sutelkia, apsaugo.  

Maironis sukūrė lietuvišką eilėraštį kaip poetinę individualaus kalbėjimo formą, tačiau 

jame išliko kai kurie universalūs dalykai, kylantys iš kultūroje užkoduotų simbolinių sistemų. 

Maironio eilėraštis yra savotiška lietuviškumo formulė – kaip etninės sąmonės struktūra, kuri yra 

semantinis, ir struktūrinis darinys. Tas eilėraštis įsišaknijęs į etninę kultūrą, į pačią lietuvių 

kalbos gyvybę, iš jos jis gauna visą jėgą. Pirmiausia yra žodis, idėja, forma, darna ir dermė, o po 

to ši harmonijos manifestacija tampa kūnu. Maironio poezija kristalizuoja, išgrynina lietuvių 

kalbą, taip pat formuoja sąmoningumą, iš etninio chaoso kuria pilietinį kosmosą.  

Lietuviškoji tapatybės ir kalbos formulė yra giluminis, gal net apriorinis veiksnys, nes ta 

suvokimo forma yra iki mūsų buvimo, iki mūsų išmokimo kalbėti. Maironio eilėraštis kyla iš 

indoeuropietiškųjų prasmės klodų, jo eilėraštis saugo seniausią gyvybės archetipų atmintį, jo 

žodis turi galią kurti kosmosą integruojančią metaforą. Šioje vietoje reikėtų kalbėti apie archainę 

kalbos teoriją, kuria pagrįsta hinduizmo mimamsos filosofinės tradicijos doktrina, kad kalba 

(sakralinis Vedų korpusas) yra nemateriali, amžina vibracija, nuolatos kurianti ir atkurianti 

                                                 
1
 Daujotytė Viktorija. Genius loci: nuo Gedimino kalno ir nuo Birutės kalno. Kn.: Daujotytė Viktorija. Laisvojo 

mąstymo properšos: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2012. – P. 184-188.  
2
 Speičytė Brigita. Poetinės kultūros formos: LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje: monografija. – 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – P. 239-243.  
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materialųjį kosmosą, t. y. dvasinė kalbos matrica sugeneruoja kūną. Kūniškasis pasaulis yra 

cikliškas ir laikinas, o jį generuojančios Vedos – amžinos ir tobulos. Mimamsos mokykla 

didžiausią dėmesį skyrė Vedų skaitymo metafizikai – sakralinių sanskrito himnų ritmikai ir 

metrikai.
3
 Eilėdara buvo šios mokyklos pati svarbiausia religija, o Vedų tekstas jai ir buvo pats 

tikriausias Dievas. T. y. Dievas kaip metras, ritmas, kalba, žodis, kuris tampa mintimi, savimone, 

jutimais, kūnu, kosmosu.  

Kai kurie Maironio tekstai mums ir skamba kaip lietuviškumo mantros, kaip magiškosios 

etniškumo formulės. Iš archaiškos lietuvių kalbos glūdumos Maironis ištraukė kažką ypatingo, 

tas kažkas yra taip pat stipru, kaip kūno vitališkumas ir gyvybės instinktas. Tai magiškoji kalbos 

galia, kuri reiškiasi ne tik poezijos semantikos paviršiuje, bet ir žodyje, jo artikuliacijoje, 

formaliosiose raiškos struktūrose. Maironio eilėraštis žmoguje gyvena ir kalba kaip jo paties 

giliausias balsas, kaip lietuviškojo buvimo mantra, kaip malda.  

Su tokiomis nuostatomis gali būti susijusios subjektyvios Maironio eilėraščio refleksijos: 

jo negalima skaityti profaniškoje viešumoje – gatvėje, aikštėje, – nes tai būtų tarsi sakralumo 

profanacija. Viešuose vietose nesimeldžiama. Kitaip pasakius, neminėk Maironio vardo 

(eilėraščio) be reikalo.  

Bet tas eilėraštis autentiškai skamba atitinkamose referentinėse grupėse, kur jis būna 

adekvačiai išgirstas ir priimtas. Maironio poezijos laukas – lietuviško žodžio jungiama 

bendruomenė. 

Maironis kiekvienam yra svarbus ir gyvas tiek, kiek jis yra skaitomas ir girdimas 

asmeniškai. Su fundamentaliais dalykais turi būti sukurtas individualus, asmeniškas santykis. 

Kitaip jie tampa dogma, kažkuo, kas yra labai reikšminga, bet negyva ir netikra. Kaip ir 

religijoje, kur santykis su antgamtine valia neturi būti viešas ir demonstratyvus. 

 

 

Maironio lyrikos individualusis aspektas  

 

Per Maironį lietuvių poetinė kalba (jos universalijos) įgyja individualią raišką, ja prabyla 

ne tik tauta, bet ir asmuo, gyvas žmogus, kurio jausmai jau ne visuomet sutampa su 

bendruomenės valia ir jausenomis. Maironio eilėraštyje atsiveria egzistencinis žmogus su savo 

gyvenimu, likimu, individualybe. Kalbos sakralumas tampa substancinio individo nuosavybe. 

Tai lietuvių visuomenės modernėjimo ženklas.  

Bet atrasdamas savo individualų balsą, žmogus atranda ir savo atskirumą – egzistencinį 

trapumą ir vieniškumą. Individualybė, atsiskirdama nuo bendrybės (asmuo – nuo tautos), ypač 

skaudžiai patiria savo netvarumo, laikinumo jausmą. Iš čia – nuolatinė netvarumo, iliuziškumo 

jausena ir būsena, Maironio mėgstamos metaforos – sapnai, dūmai. Individas visuotinybės mastu 

– laikinas, mažas, jo gyvenimas nereikšmingas. Iliuziškas. Tikra yra tik tai, kas viršasmeniška – 

kosmosas, gamta, tautos būtis. 

Taip randasi egzistencinis Maironio poezijos klodas – dramatiška individualioji 

savimonė. Nes atskiras aš – tai jau ne bendruomenės jėga. Bendruomenė kaip ir gamta yra 

amžina, o individas – laikinas. Kas laikina – lyg netikra. Iš čia – netvarumo nuotaikos ir 

romantinis pesimizmas. Taip su Maironio individualiąja lyrika lietuvių poezijoje nuosekliai 

įteisinamos būties iliuziškumo jausenos: atskiro žmogaus gyvenimas yra tik dūmai ir sapnai. Nes 

individas gamtos religijose ir kolektyvinės sąmonės bendruomenėse neturi substancijos ir 

dvasinės autonomijos, jo atskira būtis yra traktuojama kaip neturinti savo realybės, todėl ji 

laikoma sąlygiška, netikra.  

Ten, kur Maironio eilėraštis laisvinasi iš bendruomeniškos dvasios, kur jis gimsta kaip 

individualios savimonės reiškinys ir pranašauja moderniojo žmogaus atsiradimą, jis dar yra kaip 

kūdikis: verksmingas, ašarojantis, netvirtas.  

                                                 
3
 Dasgupta Surendranath. A History of Indian Philosophy. – Delhi: Motilal Banarsidas, 1975. – Vol. I. – P. – P. 367-

368.  
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Bet iš šios kūrybinės masės atsiranda ir išgryninti individualios lyrikos deimantai – 

individualybės pasisavintas tautosakinės kalbos palikimas. Ir tie eilėraščiai jau gali būti skaitomi 

ne tik kolektyviškai, bet labai asmeniškai. Kadangi tai jau yra lietuviškumo kodas, asmens 

buvimo formulės.  

 

 

Maironis kaip poetas ir pilietis  

 

Maironis stipriai remiasi į tautos būtį, nes tik taip jis jaučia savo egzistencines atramas, ir 

todėl tas tautos balsas jo poezijoje toks stiprus. Ir nuo tautos gyvenimo jis negali pabėgti ir 

tuomet, kai Lietuva jau yra nepriklausoma ir sustiprėjusi. Poetas jaučia pareigą rūpintis 

visuomenės (etninės bendruomenės) reikalais, nes jis yra realistas: poezijoje išaukštintas tiesas 

jam svarbu paversti realybe. Taip Maironis poetas po Nepriklausomybės tampa Maironiu 

piliečiu ir prabyla į tautą kaip moralinis autoritetas ir teisėjas.  

O grįžęs prie savęs – vėl yra vienišas, dramatiškas, netvarus, savo būtį apmąsto 

iliuziškumo sąvokomis. Tai jį priartina prie seniesiems baltams giminingos vedų pasaulėjautos. 

Gal todėl jo vertimuose ir suskamba Vedų išmintis – ne kaip kultūrinė informacija, bet kaip apie 

buvimo prasmę klausianti ir ontologinių atramų ieškanti išmintis. Ir Maironio, ir Vedų tekstuose 

esama to paties klausimo, kartais ir skepticizmo: kas yra tiesa? Ar žmogui duota ją žinoti? 

Paradoksalu, bet ir archaiškiausiuose indoeuropiečių tekstuose (Rigvedos himnuose) ir 

moderniame lietuviškame Maironio eilėraštyje kartu su būties klausimu, su bandymu susivokti 

pasaulyje nuskamba tos pačios agnosticizmo intonacijos. Yra kažkas, o ne niekas, yra kažkokia 

kuriančioji jėga, chaosą paverčianti kosmosu, bet kodėl ji tai daro ir kas apskritai ji yra – to 

žmogui žinoti neduota. Ties šiuo galutiniu klausimu žmogus turi būti kuklus ir pritildyti savo 

klausinėjantį protą. Imanuelis Kantas pridurtų: sumažinti proto ambicijas, kad išlaisvintume vietą 

tikėjimui.  

Sakytume, žmogaus klausimas apie būtį baigiasi savotiška sąmonės frustracija, ir tokia 

nuotaika jaučiama paskutiniame Maironio eilėraštyje „Vakaro mintys“.  

 

 

Kalbos ir poetinės sąmonės universalumas: Maironis ir Vedos  

 

Gal Maironis yra toks kalbos šventumo jautėjas. Jeigu taip įtaigiai prabilo lietuviškai, gal 

intuityviai siekė ir gilesnes kalbos, kalbėjimo šaknis? Ir tos gilesnės šaknys yra gamtos religija, 

sanskrito kultūra. Ar ne todėl Maironis vertė Vedų himnus? Kad ir iš lenkų kalbos, bet jo 

vertimai pasižymi gyva, klausiančia mintimi. Ypač tuo pasižymi Rigvedos „Daiktų pradžios“ 

himno vertimas.  

Maironio vertimai iš Rigvedos yra tokie: „Daiktų pradžia“, „Malda į Agnį“, „Varūnui“, 

„Surjai (Saulei)“, „Nežinomam Dievui“. Pirmoji publikacija – „Skaitymai“, 1923, XXIII kn. 

Vanda Zaborskaitė konstatuoja: „sklandus ir gyvi vertimai atlikti, žinoma, ne iš originalo, nes 

Maironis tos kalbos nemokėjo, o greičiausiai iš lenkų kalbos. Tekstų lyginimas rodytų, jog versta 

iš St. Fr. Michalski. Czterdziešci piešni Rigwedy. Krakow, 1912 (23, 438)“
4
. 

Pats poetas „Visuotinės literatūros istorijos“ įžangoje rašė: „Mano svajonė – klasiškų, 

pasaulinės literatūros veikalų žymesnes ir gražesnes vietas lietuviškai išversti ir jų rinkinį 

pagaminti“. To atlikti Maironis jau nesuspėjo 

Vedų kosmogenetinis himnas „Nasadya sūkta“ (10.129, Maironis jį pateikia pavadinimu 

„Daiktų pradžia“) yra vienas fundamentaliausių pirminio filosofavimo tekstų. Jis supintas iš 

nuostabos ir iš žmogiškų klausimų: kas buvo iki buvimo? Koks yra pasaulis iki pasaulio? Kaip 

                                                 
4
 Maironis. Raštai. – Vilnius: Vaga, 1987. – T. 1. – P. 233-234. 
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vieningasis kvėpavo be kvėpavimo? Kaip iš pirmapradžio chaoso susikūrė kosmosas? Ir kas 

apskritai šitai žino? Arba nežino?  

Reikia konstatuoti, kad toks vos pastebimas agnosticizmo šešėlis praslysta Maironio 

eilėraščiuose, o ypač stiprus jis finaliniame poeto kūrinyje „Vakaro mintys“. Manytume, kad 

Vedų himnai Maironiui buvo ne tik literatūrinės pažintinės reikšmės, kad vertimu jis kreipėsi ir į 

tai, kas buvo artima jo neramiai romantiškos prigimties dvasiai. „Daiktų pradžios“ himno paini 

metafizika iš pirmo žvilgsnio turėtų būti tolima poetiniam mąstymui ir valstietiškai prigimčiai. 

Bet tik iš pirmo žvilgsnio. Grįžtant prie valstietiškos poeto prigimties ir jo realistinio, praktiško 

mąstymo teigtume, kad Maironiui rūpėjo ne tik išgirsti tolimą gamtos religijos aidą, bet ir kažką 

išsiaiškinti iš esmės, iš pagrindų, suprasti būties klausimą iki galo. Manytume, jog to meto 

iškiliausių Lietuvos žmonių sąmonė buvo nepaprastai imli, nepaveikta akademinio žinojimo 

apatijos ar snaudulio.  

Maironio Rigvedos himno vertimas „Daiktų pradžia“ yra toks:  

 

Nebuvo dar tada nei nieko, nei būtybės;  

Nebuvo erdvės, nei dangaus skliautų aukštybės.  

Kas veržėsi gyvybėn? Kur? Kieno globotas?  

Kur niūksė gelmės, vandenų bekraštis plotas? 

 

Mirties tada nebuvo nei nemirtingumo;  

Dienos griežtai nematės ir nakties skirtumo.  

Savaime Vienas Jis alsavo nealsavęs;  

Be Jo gi niekur nieks nėra daugiau gyvavęs. 

 

Tamsa pradžioj akla tegludė ūkanota,  

O visuma lyg neaprėpti marių plotai!  

Apgaubtas tyruma gyvavimo šaltinis,  

Kaitros įdiegtas mezgės vienas pirmutinis. 

 

Iš to viršum pražydo visupirm geidimas; (kama)  

Paskui jam artimas grynos sielos kvėpimas!..  

Ir štai dabar galvodami išminčiai rado  

Pačioj net nebūtybėje būtybės pradą. 

 

Nutiesę pražulniai matavimui virvaitę,  

Pasiekė, kas ten viršuje? ir kas žemai ten?  

Diegų davėjai? ar jėgų susibūrimas?  

Žemai savigama, o aukštumoj skridimas? 

 

Tai kas gi pasakys? ir kas tai visa žino,  

Iš kur ta visata? ir kas ją pagamino?  

Jei su pasauliu drauge ir dievai sutverti,  

Tai kas gi bepajėgs mums paslaptį atverti? 

 

Iš kur tas tvarinių begalis įvairumas?  

Gal to, kurs tvėrė, gal netvėrė, sumanumas?  

Tai žino tik dangaus aukščiausiasai valdovas!..  

Nejaugi ir Jisai nebūtų to žinovas?  
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Didieji klausimai iš kalbų gelmės  

 

Maironio eilėraštyje per poetinę kalbą atsiveria etninės kultūros patirtis. Giliosios 

istorinės ir egzistencinės tautos patirtys tampa lietuvių kalbos formomis. Taigi Maironis savo 

eilėraščiu sužadina ir sutelkia tautos kolektyvinę sąmonę, skatina ir stiprina tautos valią 

pozityviam veiksmui, kuris yra tolygus mitologinei tapsmo struktūrai, kai chaosą kažkokios 

jėgos ar procesai paverčia kosmosu. Gyvybinga kalbos jėga poetui padeda sukurti svarbius 

kultūrinės prasmės laukus, neapibrėžtai lietuvybei leidžia suteikti tvarkos ir holistinės vienovės 

matmenį. Maironio eilėraštis – vartai intuicijai ir atminčiai, jis saugo etninės tapatybės formulę ir 

tautos gyvybės kodą. Tokia poetinio žodžio galia įkvėpė Maironį, paskatino jį prabilti galingu, 

bendruomenę sutelkiančiu balsu.  

Maironis buvo romantikas, bet ne tiek literatūrine poetika, kiek romantiniu filosofavimu, 

trauka gamtos, gyvybės, galios ir begalybės idėjoms. Tai buvo romantizmo stiliumi 

filosofuojantis poetas, nes kitokio būdo būties abstrakcijoms išreikšti lietuvių kalba dar neturėjo. 

Ir jo poetinis žodis ne atitraukė žmogų nuo žemės, bet priešingai – steigė pagrindus jo realiam 

gyvenimui, kūrė tautos pasaulį kaip poetinę tvarką ir harmoniją. Savo funkcija kai kurie 

Maironio eilėraščiai artimi sakralinėms giesmėms ar maginio poveikio formulėms, tai savotiškos 

lietuvybės mantros.  

Kadangi lietuvių kalba pati savaime ir ypač Maironio eilėraštyje turi būties matmenis ir 

archetipo atmintį, ji yra universali ir siejasi su archaiškiausiais indoeuropiečių kultūros klodais. 

Kalbos šaknų ir jos mitologinių motyvų universalumas Maironiu atvėrė vartus į pasaulio 

„pirmykštę poeziją“, iš kurios lietuvių kalbai artimiausia skambesiu bei dvasia buvo sanskrito 

sakralinė literatūra.  

Manytume, Maironis Rigvedos himnus į lietuvių kalbą išvertė ne tik dėl literatūrinių 

pažintinių tikslų. Rigvedos vaizdinių kosmiškumas, archetipiškumas ir begalinės būties 

nuostabos jausmas turėjo traukti poeto romantinės prigimties vaizduotę. Palyginę Rigvedos 

„Daiktų pradžios“ himną ir kai kuriuos lietuvių autoriaus eilėraščius (ypač eilėraštį „Vakaro 

mintys“) atrastume šiuose tekstuose panašias filosofines nuostatas (neramūs „metafiziniai“ 

klausimai apie pradus ir priežastis) bendrą žmogišką pastangą „susitvarkyti žinojimą“ – 

išsiaiškinti pasaulio evoliuciją, jo raidą, tvarkos atsiradimo iš netvarkos logiką. Svarbu yra ir 

šiuose tekstuose aptinkamas panašus sąmonės autonomijos principas: apie pasaulį klausiama iš 

žmogiškojo proto pozicijų, nepasitelkiant jokių dogmatinių argumentų. Maironiškojo mąstymo 

poetinė forma keistai suartina jo filosofinio pobūdžio eilėraščius su mitologine Rigvedos himnų 

poetika.  

Galbūt svarbiausia, kas sieja legendinį Rigvedos autorių ir moderniojo amžiaus lietuvių 

poetą, yra žmogiškoji abejonė, savotiškas agnosticizmo šešėlis, kuris reiškia ne nihilistinę 

nuostatą, bet žmogiškąjį susitaikymą su savo pažinimo galimybėmis, proto ribotumo suvokimą. 

Kaip atsirado šis pasaulis? „Nejaugi ir Jisai nebūtų to žinovas?“, suglumęs svarsto Rigvedos 

himno autorius. Kas lieka žmogui, jei tiesa yra anapus jo regėjimo, kokia žmogiškoji lemtis? 

„Nustebęs garbini tik mėlynus skliautus“ – „Vakaro mintyse“ atsidūsta Maironio žmogus. Ne ką 

daugiau šiandien pasakytume ir mes. Žinojimo ribas brėžia pati sąmonė, tai jos pačios kuriamas 

kosmogoninis raštas, o tai, kas anapus „sąmonės skliauto“, kas nepažinu, niekuomet netaps 

žmogiškojo pažinimo turiniu. Lieka tik banguojanti begalybė ir „nerimas krūtinėje“ kaip 

egzistencinė žmogiškojo buvimo konstanta.  

Agnosticizmo užuomina Maironio tekste reiškia gan blaivią, savaip praktišką sąmonės 

nuostatą, kuri niekaip nepanaikina mistinio pasaulėjautos matmens ir neužgesina begalinio 

troškimo pažinti visatą ir žmogų. Pasaulis yra tamsi begalybė, žmogaus žvilgsnis joje prasmenga 

neįžvelgdamas aiškios prasmės, bet visgi: „Neužmigdys naktis žvaigždės, / Nenuramins širdis 

troškimų“. Prisimindami Immanuelio Kanto sąvokas, čia turime aiškų homo metaphisicus 

sąmoningumo tipą. O taip pat galima prisiminti ir kitą šio filosofo lyg maksimą, lyg aforizmą: 

sumažinus proto pretenzijas, išlaisvinama erdvė tikėjimui.  
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Žmogus, klausiantis apie daiktų pradžią ir apie pasaulio kūrėją, jau yra pakilęs virš daiktų, 

jo mąstymas yra paradigminis, o moderniaisiais laikais toks metafizinis mąstymas yra esminė 

romantinio sąmoningumo ašis. O romantizmo trauka gamtos religijoms, senosioms kultūroms, 

„amžinosios išminties“ paieškos egzotiškuose pasuliuose – tai lyg ir savaime suprantamos, seniai 

įrodytos tiesos. Tarp Maironio ir Rigvedos, tarp lietuvių ir sanskrito kalbos ne tokie jau dideli 

atstumai, prarajų čia nėra.  

Vedų himnų vertimais Maironis ne tik praturtino Lietuvos raštiją ir kultūrą, bet ir 

sugrąžino lietuvių kalbai metafizinio mąstymo galią, kuria pasižymi ir jo dažnas jo paties 

eilėraštis.  

 

 

Summary  

 

The poet Jonas Mačiulis-Maironis was representative of agrarian culture in Lithuanian 

literature, he was by nature a man of practical and realistic mind. This rustic nature and keen 

sense of reality caused specific traits of his romantic poetry: in his creative imagination Maironis 

do not pursued to fled away from world of reality to the realms of fairy-tale, as usually do the 

romantic writers, but exactly contrary – he tried to give the meaning of fairy-tale to his native 

land. And as an instrument of such conversion for him was Lithuanian language, which in his 

poetry acts like a power of transformation and organization of reality. By the means of 

Lithuanian language Maironis constructs entire ethnical cosmos, he creates his homeland like a 

verbal universe. Therefore the Lithuanian language in his poetry is most deep, very constructive, 

creative formula of ethnical life. So Maironis is significant not only as originator of individual 

forms of lyrics, he settled some ontological linguistic frames for Lithuanian poetry.  

By the means of poetry Maironis reveals in his native language its archetypical grounds, 

demonstrates sacred and creative power of the word. Such attitudes of poet can help us to 

understand the appealing of poet to sacred texts of Sanskrit and can explain the interesting fact, 

that Maironis did quite interesting translations from the Vedic literature (not directly from 

Sanskrit, but through the Polish translations). Sacredness of the native language for him was 

somehow related with the sacred literature of Indo-European tradition.  

One of most interesting translation from Sanskrit done by Maironis is the “Hymn of 

creation” from Rigveda (Nasadya sūkta. 10.129). In our opinion there are epistemological 

resemblances between lyrics of Maironis and the poetical mythological expressions of ancient 

Vedic authors: here and there we find out the same wonder about infinity of being, the efforts to 

express an idea of primeval chaos, considerations about constructive powers of cosmos, and, it is 

very important for both of them, the elements of agnostic attitudes of free thinking human mind.  
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