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VIKTORIJA DAUJOTYTĖ

Maironis ir Palanga
„Kiek nubėgo vandens į mares tolimąsias...“
„Bėga kaip upės srovė tekina
Laikai į nežinomą šalį“
(„Jaunoji Lietuva“)

Gamtos ir istorijos vandenys
Minime Maironį, jo 150-ąsias gimimo metines.
Grįžtame prie to, kas jau suvokta, bandome atskleisti naujų
jo poezijos, jo mąstymo reikšmių, susijusių ir su vietomis,
kuriose liko neišdildomų jo buvimo žymių. Palanga – viena
svarbiųjų Maironio vietų, ne tik lankymosi, buvojimo, bet
ir poetinės kūrybos, sugėrusios ir jam būdingą vandenų
geismą, mažųjų ir didžiųjų vandenų.
Maironis – svarbus atramos taškas ne tik lietuvių
poezijos raidoje, bet ir lietuvių istorinės bei kultūrinės
savivokos perspektyvoje. Tokį aukštą statusą Maironis
pasiekė veikdamas ir bendruoju lietuvių pasaulėvokos
lygmeniu, sutelktu į Lietuvą, kaip atskirą šalį, savo istorijos
ir savo natūros kraštą, ir atskiruoju – poetinės kūrybos,
jos dėsnių, neatskiriamų nuo asmens ir kalbos, nuo joje
įkūnijamos ir nuolat perkūnijamos gyvenimo tėkmės jutimo,
jos supratimo. Kraštas turi savo istoriją ir savo geografiją. Bet
tai nėra tik faktai, tik bendros schemos – tai krašto žmonių
praeitis ir dabartis. Praeitis yra ir žmonių atmintis; jos
gyvybė neturi ribų.
Maironis Lietuvą jaučia ne tik kaip prigimtą vietą,
kaip natūralų jausmo ir kalbos vienį, tūrį. Lietuva Maironio
vaizduotėje yra visa, kuriama ne tik kaip istorija, geografija,
bet ir kaip poetinė topografija, ženklinamos svarbiosios,
šventosios vietos. Chronologiškai: Vilija (Neris), Trakų pilis,
Vilnius, Raseiniai, Dubysa, Birutės kalnas, Šatrijos kalnas,
Šešupė, Medvėgalis, Nevėžis, Punia, Aušros vartai... Kartu
ir Europoje atpažįstama tai, kas turi amžinybės žymę, –
lygia greta ir gamta, ir žmogaus kūriniai: Rigi Kulm, Roma,
Keturių Kantonų ežeras... Patirdama sąmonė atpažįsta ir
padidina vietos ypatingumo atpažįstamumą kitiems. Tai
skirtingo intensyvumo procesai.
Žmonių kalnai (Maironis sumini visus Lietuvos
kalnus) ir žmonių ežerai bei upės (Maironio poezijoje teka
visos didžiosios Lietuvos upės – nuo Ventos iki Nemuno).
Iš Adomo Mickevičiaus išversta „Vilija (Neris)“ – vienas
ankstyvųjų Maironio poetinių tekstų. Ankstyvajam laikui
priklauso ir „Už Raseinių, ant Dubysos...“ – daina, kuria
lokalizuojamas lietuviškosios lemties kosmos: gamtos ir
istorijos sankirta. „Minija“, tekanti „į marių platybę“, į

saulėlydį: „Išvysi dangaus karalienės gražybę, / Kai maudos
nuraudus tarp vilnių blaivių“. Juodas Nevėžis – eilėraštyje
„Nevėžis per karą“; siekiama ir upės vardo įprasminimo.
Vandenų kalbą reikia suprasti, kad galima būtų ištarti:
„Nebeužtvenksi upės bėgimo...“. Iš didžiųjų geidavimų,
išsakytų eilėraštyje „Aš norėčiau prikelti“: „Gal suprastų tada,
ką jiems Nemunas šneka ...“ Iš „Jaunosios Lietuvos“: „Per
Lietuvą Nemunas eina platus;/ Ne jam atrakydinti pančių
raktus: / Banguoja skurdus, nusiminęs!/ Kaip milžinas kelias
ir daužos į šonus, / Pavasario metais senovės valdonus / Ir
savo jaunystę atminęs“.
Vanduo, vandenys – vienas didžiųjų žmogaus sąmonės
archetipų. Jo gyvybingumą lemia iliuzija, panaši į tikrenybę,
kad jūrose banguoja tie patys vandenys kaip ir prieš daugelį
metų, kad tie patys vandenys skalauja ežero krantus, teka
upėmis, upeliais, upeliukais. Perspėjanti antikos filosofo
Hėrakleito mintis, į kurią ne kartą atsiremia ir dabarties
filosofija: „Į tą pačią upę neįmanoma dusyk įžengti“. Ką
mąstė, ką iš tekančio vandens suvokė Hėrakleitas, nežinome.
Spėjame, aiškiname, deriname su savo patyrimais. Tekantis
vanduo išplukdė jutiminę tekančio laiko metaforą,
persmelkusią ir praeinančio, laiko bangos nuplaunamo
gyvenimo sampratą. Marios, jūros, didieji vandenys stiprino
žmogaus menkumo suvokimą grėsmingų gamtos jėgų
akivaizdoje. Lietuvių kalba pirmasis šį suvokimą apibendrino
Konstantinas Sirvydas: „Marios ženklina mumus žmonių
gyvenimą ant žemės“. Vandenys (kaip ir dangus, kalnai,
miškai) ugdė žvilgsnį, jusles ir jutimus, kalbą, mąstymą,
filosofiją, poeziją, muziką.
Žmonija yra ne tik vandenų augintinė, bet ir ugdytinė.
Būti prie vandens reiškia būti prie pačių žemės gyvybės,
gyvybingumo šaknų. Prie vandenų, ypač šiauriškai šaltų,
labiau ilgimasi ugnies, kito stipraus archetipo. Nujaučiame,
iš archeologinių duomenų ir žinome, kad seniausi žmonių
laužai liepsnojo vandenų pakrantėse.
Kalbos menas pačiomis giliausiomis šaknimis
susisiekia su kalba, kuri, savo ruožtu, neatskiriama nuo
kraštovaizdžio, kraštobūdžio. Kraštovaizdžio pobūdį
labiausiai lemia universalieji vertikalių ir horizontalių
santykiai. Lietuvos kraštobūdis nulemtas medžių, miškų,
nedidelių kalnų (kalvų) ir upių, upelių, jų slėnių tinklo.

Visuose reikšminguose kurios nors tautos kalbos meno
tekstuose galima matyti ar bent įžvelgti pagrindinių krašto
horizontalių ir vertikalių sankirtas. Kuo labiau literatūra
ir atskirai poezija tampa reikšminga tautai, ima veikti jos
sąmonę, kreipti kuria nors vaga, tuo ryškesnės darosi ir
pagrindinės linijos – gamtinės, bet jau ir bendrinamos,
keliamos iki palyginimų, metaforų, simbolių. Ir atvirkščiai –
poezijos ryšius su skaitytojais stiprina bendri, atpažįstami
dėmenys, gamtiniai vaizdiniai.
Upės ir ežerai svarbūs lietuvių poezijoje – iš XIX a.
eilėraščių jau galima sudaryti kad ir nedidelę Lietuvos
poetinės hidronimijos antologiją. Upėvardžiai yra vienas
svarbiųjų raktų į lietuvių ir baltų proistorę. Marija
Gimbutienė savo ankstyvuosiuose darbuose apie baltus
priešistoriniais laikais rėmėsi Kazimiero Būgos išaiškinimais,
kad daug Dnepro ir Nemuno baseinų aukštupių vardų yra
baltiški. Poetus prie gamtinių vandenų traukia nuojauta, kad
iš tiesų juose slypi ne viena istorijos ir proistorės mįslė.
Maironio poetinę hidronimiją vainikuoja jūros
vaizdinys. Galima netgi sakyti, kad tik Maironis prigimtinę
Baltijos jūrą įrašo į lietuvių dvasinę savivoką. Įrašo ir
pirminiu sąmonės jutimu, kad tarp poezijos ir jūros (marių)
esama gilaus atitikimo, išreikšto ir eilėraštyje „Poezija“:
Išvydau ją, kai vakarinė
Žvaigždė skaisčiai danguos mirgėjo,
O marių erdvė begalinė
Nuo pilno mėnesio tvyskėjo.
Poezijos personifikacija: „Išvydau ją ant marių
krašto“. Jutimas, kad dideliuose vandenyse tarsi slypi
prapoezija: bangavimas (lyg paslaptingas intonavimas),
ritmo amplitudės, garsai, lyg kupini savaiminių prasmių.
Jūra, marios sukelia intensyvių būsenų – nuo džiaugsmo
(džiaugsmo ašarų) iki ašarų, kurios apskritai lydi žmogų,
o ypač išėjusį į kūrybos kelią: „Kur takas ašaromis byra, /
Kuriuo retai kas eiti gali“ („Poezija“). Ašaros – lyg Maironio
sąmonės giluminis vanduo, sielos gyvybė, kuria reaguojama,
atsiliepiama. Ašara, ašaros intensyviai metaforizuojamos: „O
ašarėlę sidabrinę / Ant veido meilė teišspaus“ („Taip maža
paramos“), „Spindi siela diemantinė, / Spindi ašarų lašuos“
(„Prieš altorių“); Ašaros džiaugsmo skaisčiai akyse / Kaip
marėse perlai žibėtų. („Jaunoji Lietuva“).
Ašaros – širdies kalba; pagal Maironiui artimą
romantinį kodą. Marių vandenys – širdies paralelė. Eilėraščio
„Ar aš kaltas“ pradžia:

itin aktyvios. Ir todėl tokia plati vandenų skalė – nuo ašarų
iki marių, jūros. Bet širdies planas, atitikimai tarp sąmonės ir
didžiųjų vandenų ritmų tik viena pusė.
Kita kelio į jūros vaizdinį pusė – istorija, vedanti į
LDK laikus. „Jaunosios Lietuvos“ mintis: „Lietuva, žemė
tėvų-milžinų, / Senovėje taip įgarsėjus; / Nuo Baltijos lig
Juodų vandenų / Vedžiojus didžius pranokėjus“. Istorinėje
dramoje „Vytautas pas kryžiuočius“ išsakytas Vytauto
pasiryžimas: „Nukelsiu Lietuvos ribas iki Juodųjų marių!“
Kaip žvelgdamas nuo kalnų į Lietuvą, taip ir regėdamas
ar tarsi regėdamas jūrą, marias, Maironis mąsto istoriją,
jos kylančias ir slūgstančias bangas. Greičiausiai juto, kaip
jūra suintensyvina jausmus ir vaizduotę, tad stengėsi jūrą
pamatyti, su ja atvirai ar slaptai, vienas susitikti. Vanda
Zaborskaitė yra šį susitikimų poreikį apibendrinusi tuo
laiku, kai Maironio gyvenimas jau buvo nusistovėjęs: „Kas
vasarą lankydavosi Palangoje. Amžininkai atsimena, kaip
jis su baltu apsiaustu, balta šiaudine skrybėle, su gumbuota
lazda, „mužikiškai“ tvirtos saujos sugniaužta, seserį Marcelę
už parankės paėmęs, žingsniuodavo jūros tilto link, arba
kaip nusileidusios saulės gaisų fone stovėdavo dainuojančio
jaunimo būryje... Jis pėsčias kartais nužygiuodavo iš
Kretingos į Palangą“1. Galima spėti, kad tas senas kelias jam
kėlė ir jaunystės atsiminimų. Atsiminimų, grąžinančių į
laiką, kai lenkų kalba buvo parašyta poema „Znad Biruty“;
paskelbta Brukline, 1904 m., su dedikacija „Przez Halinę z
Palągi“. Vaižgantas pirmasis teisingai nusakė jos bendrą idėją:
lyg kreipimasis į Lietuvos lenkus, kvietimas į bendrą darbą.
Pagrindinės veikėjos – Celinos – prototipas grafaitė Marija
Tiškevičiūtė. Ši grafaitė buvo Kretingos grafo Aleksandro
Tiškevičiaus ir Palangos grafo Felikso Tiškevičiaus sesuo.
1924 m. poemos leidimo pastaboje Celinos ryšį su Marija
Tiškevičiūte yra nurodęs ir pats Maironis, pabrėžęs jos ir jos
motinos, kuri mokėsi lietuviškai skaityti, palankumą lietuvių
tautinio atgimimo judėjimui. Itin atidžiai įvairias šio kūrinio
peripetijas tyrinėjusi Zaborskaitė yra padariusi teisingą
išvadą: „O vis dėlto ši moteris bus giliai palietusi poeto
vaizduotės ir jausmų pasaulį“2. Išlikęs Marijos Tiškevičiūtės
laiškas rodo, kad būta „bendrų atsiminimų“. „Pamiętam tu
lato!..“ („Menu aš tą vasarą!“) – šūksnio emocija poemoje ne
atsitiktinė. Poemoje ryškus jauno poeto paveikslas; jį reikia
prisiminti suvokiant eilėraštį „Nuo Birutės kalno“:
O Baltijos jūra pašiurpus banguoja
Ir drumsčias lig dugno, ramybę praradus.
Tai milžine grumtis su vėtromis stoja,
Tai krantą sidabrina putų kaskadom.
Prie kalno Birutės jis vienišas rymo,
Niūniuodamas stebi jis jūros šėlimą.

Ar aš kaltas, kad mano širdies
Nenukalta iš šalto akmens?
Kad tiek sykių apgautos vilties
Neišsemsi kaip marių vandens!
Rodos, širdžiai paskirta mylėti,
Tai kodėl gi jai tenka kentėti?
Širdies dominuojamos Maironio poetinės sistemos
ne akmens kietumo, o vandens struktūriškumo, judraus,
kintančio, neišsemiamo. Ir todėl poetinės reakcijos į vandenį

Poezija bedugnių gylių!
Kas tavo slaptą man įspėtų?
Brauki tu arfos stygą bylią
Lyg pats dangus tonus šiuos lietų!
Vertė V. Katilius
1
2

Zaborskaitė V., Maironis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 295–296.
Ten pat, p. 218.

Vasaros Palangoje
„Znad Biruty“, parašyta pačioje XIX a. pabaigoje,
žymi Maironio artimesnio susipažinimo su Palanga laiką,
įsibuvimą:
Ant Baltijos kranto, kur pušys Birutės
Skaras į Žemaičių vis šiurpina šoną,
Ištroškę be rūpesčių jungo pabūti,
Lyg atgailai žmonės suplūdo sezonui.
Skambu Palangoj, kaip prieš daugelį metų,
Kai plūsdavo čion grietinėlė magnatų.
Vertė V. Katilius

Iš Maironio vasarojimo Palangoje užrašyta atsiminimų,
gana spalvingų detalių. Apsistodavo Palangos klebonijoje,
kur buvo tarytum koks pensionas. Buvodavo ne tik kunigų,
bet ir pasauliečių, net jaunimo. Prie bendro stalo sėsdavo
apie 20 žmonių. Krenta į akis, kad Maironis atsimenančiųjų
vis regimas centre. Ir klebonijoje „sėdėdavo jis pačiame stalo
gale ir buvo visų poilsiautojų dėmesio centre“; „pasiirstę
jūroje, visi nusifotografavome ant kranto. Būrelio vidury
sėdėjo Maironis su ilgu apsiaustu ir didele balta kepure ant
galvos“3. 1927 m. vasara išliko daugelio atmintyje. Vyko
šventė, buvo vaidinama Vinco Mykolaičio-Putino misterija
„Nuvainikuota vaidilutė“. Vietos vaidinimui padėjo ieškoti
ir Maironis, buvo nuspręsta, kad tinkamiausias Birutės
kalno šlaitas priešais atvirą aikštelę žiūrovams. Vakarais
ant tilto jaunimas dainuodavo – daugiausia Maironio ir
liaudies dainas. „Klausytojų po truputį vis mažėdavo, tačiau
Maironio didingą siluetą, – baltu apsiaustu, su šiaudine
skrybėle, – ilgai dar matydavome atsirėmusį į tilto atramą
ir žvelgiantį į gęstančias vakaro žaras. Šalia Maironio visada
būdavo jo neatskiriamas palydovas Vaitkus“, – liudijo Julija
Šalkauskienė4. Klebonijos valgomajame stovėjo pianinas.
Liko liudijimų, kad Maironis mėgęs klausytis muzikos, jei
tarp poilsiautojų atsirasdavo muzikantų. Klausęsis italų
kompozitoriaus Gobbetti „Karaliaus maršo“, tarsi tautinio
italų himno5. Dar jaunas Juozas Paukštelis prisiminė, kaip su
bičiuliu apniukusią dieną gonkelyje tyliai niūniavo Maironio
dainas, tarp jų ir „J. St.“: „Aš nežinau, graži sesute! /
Ar šluostei ašaras varguos, / Kada mylėjai vien matutę / Ir
sargą-angelą danguos“. Iki skaudžiosios pabaigos: „Širdis
man verkia: tavo sielą / Suprasti vienas aš galiu; / Bet skirta
eit man, mano miela, / Kitu gyvenimo keliu“. Sujaudintas
Maironis ištaręs: „Ačiū, labai gražiai, bet gal reikėtų dar
švelniau. Labai daug tikro jausmo čia mano įdėta“6.
Tikėtina, kad ir ilsėdamasis Palangoje Maironis laikėsi
susidarytų įpročių. Juk buvo disciplinuotas, savo vidinės
tvarkos žmogus. Patikimi atrodo Mykolo Vaitkaus liudijimai;
dar jaunas kunigas, žavėjęsis Maironio kūryba, tapo
savotišku jo „adjutantu“. Ir Palangoje vieną vasarą nenuleido
nuo jo akių, specialiai jį stebėjo, norėjo pažinti, suvokti.
Palankiai susiklosčiusios aplinkybės tam padėjo. 1924 m.
3
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[Atsiminimai], Literatūra ir kalba: XXI: Maironis, Vilnius: Vaga, 1990, p. 586 –587.
Ten pat, p. 589.
Ten pat, p. 592.
Ten pat, p. 593.

vasarą, Vaitkus parašo Palangos klebonui Juozui Šniūkštai,
prašydamas priimti jį į savo pensioną; mat žinojęs, kaip
gerai jame maitinama. Gavęs sutikimą ir nuo rugpjūčio 1 d.
išvykęs vasaroti7. Prisistatęs panai Onai, klebono seseriai
ir šeimininkei, o ji „priemenėj, rodydama į aukštas rusvas
duris priešais valgomąjį, man pusbalsiu sako: „O šitam
kambary nutūpė pralotas Maironis!“ Ir iš savo kambario
išeina Maironis, tuščia ropine nešinas, matyt, vandens.
Šeimininkė pakviečia pavakarių – kartu geria saldų pieną
su skania duonute. Maironis santūrus, nesistengia palaikyti
kalbos. Bet užtat šnekus Vaitkus, sužino, kad buvęs ir Jakštas
(Jakšto eilėraštis „Jūra motinėlė“), bet jam nepatikę, per
daug žmonių. Jakštas – atsiskyrėlis, asketas. „Maironis –
pasaulio kunigas, mėgstąs žmonių draugiją, gyvenąs plačią
žmogiškų išgyvenimų skalę“. Palangoj esąs ir Putinas;
Maironis papasakoja, kad su kompanija ėję į Šventąją:
„Nebuvau manęs, kad jis, tas kėkštas, toks stiprus: priėjom
upelį; reikėjo bristi; kiti nusiavė ir brido; o kad man nereiktų
autis kojų, Putinas paėmė mane į nugarą ir pergabeno mane
į antrąjį krantą.“
Vaitkus užeina į Maironio vasaros kambarėlį:
vienakojis apvalus stalelis, uždengtas žalia apiblukusia
pliušine staltiese, senutė, avietspalvė sofa, ant kurios poetas
atsisėda. Ant staliuko „Pavasario balsai“. Vaitkus klausia, ką
Maironis rašąs. Atsako, kad naują dramos veikalą „Vytautas
pas kryžiuočius“8. Nors ir nerodydamas entuziazmo dėl
Maironio dramaturgijos, Vaitkus prisimena, kad „Kęstučio
mirtis“ teatre eina ir eina, žmonių vis dar pilna, juk Kęstutį
vaidina pats Petras Kubertavičius, įjojantis į sceną ant
tikro gyvo žirgo... Birutė – vienas dažnesnių asmenvardžių
Maironio lyrikoje: dažniausiai tai Birutės daina. Eilėraštyje
„Daina“: „Kam, dainuojant joms Birutę, / Ašaros nedžiūsta?“
„Lietuvos dainų“ pirmajame „Pavasario balsų“ leidime: „Tada
dainuota žalią rūtą, Kęstučio žirgą ir Birutę“. Paminimos
trys senos dainos: žalia rūta, Kęstučio žirgas ir Birutė. Tad ir
teatre pagunda suvaidinti ir tikrą žirgą Maironio dramoje
apie Kęstutį iš tikro buvo didelė. Vaitkus pasiima nuo stalo
„Pavasario balsus“, juos sklaido ir skaito, Maironiui tai
patinka, prašo: „Gal dar paskaitytumei?“ Ir tada Vaitkus
skaito „Nuo Birutės kalno“. „Dėbteliu baigęs – dainius
žiūri kažkur į sau vien regimą tolį, skaudžiai susimąstęs“.
Įtikinamas liudijamas – šis eilėraštis galėjo kelti poetui gilių
ir skaudžių atsiminimų.
Vakarienė Palangos klebonijoje: „Ilgas, baltai
užtiestas, gėlėmis papuoštas stalas glaudžiai apsėstas“.
Maironis gale stalo, šeimininko vietoje. Dešinėj Švėkšnos
klebonas kanauninkas Maciejauskas, kairėj Mintaujos
7
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Vaitkus M., Nepriklausomybės saulėj. 1918–1940. Atsiminimai, Londonas: Nida, 1969, t. VII, d. 3, p. 14.
Gali būti, kad Palanga, kunigaikštienės Birutės vaizdiniai lemia Vytauto mažų sūnų, kryžiuočių laikomų
įkaitais motyvą. Siekiama juos išvaduoti. Vytautas kalba Zonenbergui:
Greituosius mano žirgus pasikinkęs,
Nuvyk į Karaliaučių ir iš ten nakčia
(tau kaip saviškiui bus lengviau prieiti),
Paėmęs vaikučius, į Palangą atvežki
Pas Vidmantus, man giminaičius!..
Bet Vytautui pabėgus iš ordino valdžios, vaikai pasmerkiami mirčiai, ordino magistras Valenrodas ištaria: „O kad daugiau net neturėtumei sūnų! / Ir nepaliktum Lietuvai nei įpėdinio verto!“
Palanga, pajūris pagal motiną Birutę, bajoro Vidmanto dukterį, Vytautui sava žemė. Maironiui buvo
žinomas Silvestro Valiūno Birutės motyvas – „Trumpoje lietuvių rašliavos apžvalgoje“ jis sakė: „sustatė
visiems pažįstamą Birutos dainą...“ Tad žinoma ir bajoriškosios Birutės kilties mintis: „Iš užgimimo ne
kunigaikštienė, / Gero bajoro duktė, ne vargdienė“. Per Maironį pereina Birutės, kaip galimos lietuvių
epo atskalos, linija; linija, kuri tęsiasi nuo Baltijos jūros, nuo itin senajai baltų kultūrai ir istorijai svarbių
vietų. Žavėdamasis Jono Juškos surinktomis dainomis, Maironis gailestavo, „kad tarp mūsų neatsirado
anksčiaus panašus Juškevyčia, kursai būtų apsaugojęs nuo pražūties mūsų senovės eposą (kaip Rusų
bylinos ar Suomių Kalevala), kurį kitą kartą vaidalotai giedojo!“ („Trumpa lietuvių rašliavos apžvalga“).
Birutės ir Kęstučio motyvas Maironio kūryboje yra paskutinis gyvas dar juntamo epo pėdsakas.

Jasėnas. Pavėlavęs įbėga Vaižgantas. Stalas neįmantrus,
bet turtingas, iš klebono ūkio. „Ir viso gerumo viršūnė –
pasirodė ant stalo dieviškas rūgęs pienas (kleboniškis!) su
karštom pjaustytom bulvėm; o jos spirgučiais pabarstytos,
taukais palaistytos!“
Po vakarienės ritualo dalis: eiti į pajūrį ant tilto, kur
susirenka daug vasarotojų . Kviečiamas ir Maironis; jaunimas
baudžiasi ant tilto dainuoti. „Tad einame seni jauni, vyrai
moterys. Būrio vidury Maironis, šalia Jasėnas su Vaižgantu;
ant senojo tilto kamšatis. Girdėti – dainuoja. „Turbūt,
Jonuškaitė. Ji jau grįžo, baigusi mokslus Berlyne ir Romoj“, –
sako kažkas. Maironį visi pažįsta, visi sveikina –
„jis vos besuskumba kilnoti savo apnešiotą panamą. Taip,
dainuojančiųjų centre Vincė Jonuškaitė. Pamatę Maironį
dainininkai nutilo, pasisveikino. Maironis prašo toliau
dainuoti. Ir Jonuškaitė savo tirštu, plačiu, šiltu balsu
užtraukia „Lietuva, brangi mano tėvyne“. Visi pritaria – ir
Maironis traukia savo senuoju tenoriuku. „Kad jis galėtų taip
dainuoti kaip Putinas!“ – apgailestauja Vaitkus. „Gal jaunas
ir galėjo“, – pamąsto. Dainuojamos ir kitos Maironio dainos.
Maironis yra aiškiai sujaudintas, grįžus į kleboniją pasiūlo
dar eiti į valgomąjį, pažaisti kokį žaidimą. Pats pasiūlo:
vienas turės išeit į kitą kambarį, o likusieji susitars dėl kokio
žodžio – dangus, jūra, žmogus, gėlė, skaičius ar kas kitas –
įėjęs turės įspėti. Atrodo, kad Vaitkus gerai įsiminė, Maironis
tikrai galėjo pirmuosius ištarti sau itin svarbius žodžius.
Rytas prasideda mišiomis bažnyčioje. Maironis
rimtas ir susikaupęs. Laiko mišias prie didžiojo altoriaus.
Pusryčiaujant sako, gal jam reikėję pasidaryti matematiku,
o poeziją laikyti vien pašaliniu užsiėmimu. Paskui eina į
pajūrį, guli užuovėjoj tarp kopų, baltame smėly. „Ateina
Vaižgantas ir gulas mūsų tarpe, šneka truputį pagyvėja.“ Visi
maudosi. Grįžta pietų pro Birutės gatvę. Po pietų Vaitkus
eina aplankyti senosios Birutės. Šile pastebi Maironį, gulintį
kniūbsčia ir kažką rašantį į knygutę ar į lapelį. Grįždamas
randa Maironį ten pat berašantį. Pasveikintas Maironis
sulaiko – grįšią kartu. Maironis pasiūlo užeiti į Vailokaičių
vilą, pas kunigą Juozą Vailokaitį, labai vaišingą. Vailokaičių
vila, kadaise priklausiusi ar ne kretingiškei Marijai
Tiškevičiūtei, viena gražiausių Palangoj, medinis barokinis
pastatas su bokštais bokšteliais „pušų alkelyje“. Viloje daug
svečių, visi Maironį sveikina. Čia besąs ir Putinas, „truputį
kenčiančiu šypsniu europiečio veide“. Maironis sustoja prie
šachmatų lentos.
Vėl vakaras, vakarienė, po jos išvyka į tylųjį Birutės
kalną. Vėl susirinko jaunimo, vėl dainos. Neabejotina –
kopimas į Birutės kalną Maironiui buvo ritualinis: buvodavo
vienas, nevengė ir kompanijos. Ką turėjo savy, ką buvo
pajutęs, buvo jau apsaugota. Nuo to laiko, kai žvilgsnis nuo
šventojo kalno į beribę jūrą buvo sustabdytas pasigirdusio
galingo ritmo, iki vasaros dienos, aprašytos Mykolo Vaitkaus,
buvo praėję trys dešimtmečiai.
Šiandien „Nuo Birutės kalno“ parašymo
skaičiuojamas jau antras šimtmetis.

Genius loci – „Nuo Birutės kalno“
Simbolinė nuotrauka: prie Birutės kalno (Raštai,
1988, t. II), prie Lurdo, Maironis, jau senyvo amžiaus,
sėdi atsirėmęs į akmenis, rankoje balta skrybėlė, nuolat
minima mačiusių poetą Palangoje. Maironiui buvo lemta
nueiti ir tikrą, ir simbolinį kelią nuo Birutės kalno apačios
iki viršūnės, nuo jos pažvelgti į patį atviriausią Lietuvos
horizontą. Stipriu, dar jauno poeto žvilgsniu, pilnu
galios, užmojų. Žvilgsnis, kuriuo Baltijos horizontas buvo
sulydytas su Lietuvos žmogaus, lietuvių kalbos jausena,
jos galimybėmis. Iš naujo, jau kito dvasinio ir istorinio
sąmoningumo lygmeniu buvo atspėtas vietos ant Birutės
kalno šventumas, ypatingumas.
Maironis atėjo nuo gimtosios Dubysos upės, iš vietų,
kur vyko pačios atkakliausios lietuvių ir žemaičių kovos už
savo išlikimą, iš Raseinių krašto, kurį istorikas Teodoras
Narbutas laikė klasiška Lietuvos istorijos vieta. Verta
dėmesio yra istorikų hipotezė, kad ir mitinius Pilėnus reikia
lokalizuoti Raseinių rajone. Maironis vaikystės ir jaunystės
metų imlumu galėjo liestis prie giliausios krašto archetipinės
atminties. Buvo jos kreipiamas į filologiją, istoriją, galiausiai
į poeziją, giliausių sublimacijos galių – ir grįžimo į senovę,
ir dabarties aprėpimo. Baltas, žilas senelis – įvaizdis ir
motyvas – eina nuo „Apsakymų apie Lietuvos praeigą“ iki
paskutiniųjų eilėraščių. Su Maironio ankstyvąja patirtimi
galima sieti posmą iš „Raseinių Magdės“ :
Kaip mylėjau tą baltą senelį,
Kurs dar būdavo mažą vaikelį
Pasišaukęs žiemos vakarais,
Man pradėdavo kaip iš rankovės
Berti pasakas amžių senovės...
Maironis tikėjo, kad Jono Juškos dainų rinkiniai ir dr.
Basanavičiaus pasakos dar rodo vientiso lietuvių kultūrinio
teksto galimybę, bet taip ir nerealizuotą. Maironio mąstymo
apie Lietuvą, lietuvius, išminties klodai dar nėra visai
atidengti. Vincas Mykolaitis-Putinas, „Atsiminimuose“
išskyręs tris tautiškumo etapus, rašė, kad pirmajame – proto
ir valios pasiryžime būti savo tautos ir savo žemės sūnumi –
didžiausią vaidmenį suvaidino draudžiamosios gadynės
spauda ir Maironis. Proto ir valios akcentai Maironio kelyje
buvo ir liko svarbūs. Bet neužgožė nei stiprios emocijos,
nei nuojautų, nei intuicijos. Ir lyrikoje, ir epe pagrindiniai
Maironio herojai – Kęstutis, Birutė, Vytautas. Visi jie susiję
ir su Baltija, Palanga. Baladė „Jūratė ir Kastytis“ – viena
gražiausių lietuvių literatūrinių baladžių, kurioje sukurtas
nemariosios Jūratės – marių viešpatės paveikslas: „Marės –
mano viešpatija! / Aš – Jūratė nemarioji“. Tokiam kūriniui
reikia gilaus didžiųjų vandenų gaudimo sąmonėje, to
gaudimo realizacijų ritminėje vaizduotėje, tiesioginio jausmo
ir tolimų mitinių alegorijų atitikimo. Apskritai – Maironį,
prigimtinį romantiką, jaudino tai, kas stipru, didinga,
paslaptinga.

Iš šios perspektyvos Maironis formavo ir Vilniaus –
senosios ir amžinosios Lietuvos sostinės refleksiją. Vilnius
regimas iš aukštai, nuo Gedimino kalno, iš šventos vietos,
nuo piliakalnio. „Vilnius“; prieš aušrą – papildyta:
Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais kaip dūmais
Dengia! Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?
Vilnius – viena didžiųjų Maironio personifikacijų –
greta jūros:
Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės
Ašara krinta griaudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai juk mainos: slėgė pikti, –
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.
Šis eilėraštis pirmą kartą išspausdintas 1892 m.
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“; paantraštė: Naktis, tik
1913 m. – Prieš aušrą. Eilėraštis, kuris galėjo dalyvauti
Vilniaus bylose kaip lietuvių savimonės argumentas – dar
carizmo laikais. Maironio Vilnius nuo Gedimino kalno
atitinka Baltiją nuo Birutės kalno. Maironiui kalnai tokie
pat būtini kaip ir vandenys. Maironis suformuoja rytų ir
vakarų, vakarų ir rytų liniją, lyg upių, tekančių iš rytų į
vakarus, į marias, lyg nujaučiamo baltų genčių sąmonės
kelio. Tarp „Vilniaus“ ir „Nuo Birutės kalno“ susiję giliaisiais
pasaulėvokos ir pasaulėjautos ryšiais. Abu – žvilgsnio
eilėraščiai. Abu – atviro, iš aukštai regimo, plačiai aprėpiamo
horizonto. Plačiai – abiems eilėraščiams bendras pradžios
žodis. „Tai Vilnius dunkso tarp kalnų plačiai!“; „Išsisupus
plačiai vakarų vilnimis...“. Nakties rūbais tamsiais kaip dūmas
dengiamas Vilnius gali asocijuotis su tamsia, nurimusia
jūra. Abiem atvejais – intencija plačiai apžvelgti ir pažvelgti į
gelmę, į didžiųjų personifikacijų paslaptį. Sąmonės rakursas
ir artimas, ir skirtingas. Artimas tuo, kad sutelkiamas ir
atskleidžiamas sąmonės lygis, įgalinimas matyti. Mąstyti
matant, matyti mąstant. Žvilgsniu į Vilnių, į jo miegą veikia
istorijai, Tėvynei įsipareigojusi sąmonė. Žvilgsniu į Baltiją
sąmonė individualizuojasi, nebe mūsų, o man. Atskirosios,
individualiosios sąmonės galia žvelgti į begalinę jūrą kaip į
savo būties personifikaciją, kaip būties dialogo narę. Protas,
valia, kurių dominantes jaučiame „Vilniuje“, eilėraštyje
„Nuo Birutės kalno“ pasipildo stipriais jausmais, tokiu pat
begaliniu kaip jūra ilgesiu, skausmu, neramybe. Savo istoriją,
savo praeitį atgaunančio lietuvio sąmonė užsipildo sunkiu,
skaudžiu, bet ir neatskiriamai gražiu, prasmingu turiniu.

Zaborskaitė teisingai įžvelgė ne tik formalų, bet ir emocinį ryšį
tarp poemos „Z nad Biruty“ ir eilėraščio „Nuo Birutės kalno“.
„Poema „Z nad Biruty“ ne tik antrašte, bet ir vidine nuotaika,
kai kuriomis intonacijomis, vaizdinėmis detalėmis siejasi su
eilėraščiu „Nuo Birutės kalno“ – giliai intymūs išgyvenimai,
gyva asmeninė gaida, nuskambanti poemoje, duoda pamato
spėti, kad joje išsiliejo ta pati patirtis, tie patys širdies polėkiai,
kaip ir maištingajam, ilgesio kupinam eilėraštyje. Poemoje
šios emocijos telkiasi apie Celinos paveikslą – ar nebus ir šis
eilėraštis susijęs su josios prototipu? Atmetę poemos siužetą –
kūrybinės išmonės vaisių, abiejuose kūriniuose pamatysime
atsiskleidžiant tą pačią jausmų, išgyvenimų tiesą, ištryškusią
veikiausiai iš tos pačios gyvenimiškos patirties“9.
„Nuo Birutės kalno“ – neabejotinai vienas pačių
geriausių Maironio eilėraščių. Net jaunas ir maištingas
Balys Sruoga jį vertino. Maironio kūrinių kūrinys, – sakė
Vaižgantas. Mykolaitis-Putinas laikė šį eilėraštį grynosios
poezijos stipriausiu eilėraščiu. Zaborskaitė, pasirinkusi šį
eilėraštį atskirai analizei, neabejodama lokalizavo šio eilėraščio
poetinio žvilgsnio vietą. Eilėraštyje atskleidžiamas Baltijos
vaizdas „toks ryškus ir sugestyvus, kad ir šiandien, nuo Birutės
kalno pro pušų viršūnes žvelgdami į banguojančius vandenis,
girdėdami netylantį jūros ošimą, prisimename Maironio
posmus, kuriuose jis taip taikliai yra pagavęs šio didingo
reginio esmę“10. Nuo Birutės kalno pro pušų viršūnes – taip,
nekyla abejonių, kad tai eilėraščio vieta, apibrėžta paties
poeto žvilgsnio. Net jeigu eilėraštis ir būtų parašytas kitur,
tai nieko nepakeistų. Įžymiausios Maironio tyrinėtojos ta
vieta pasakyta labai paprastai: nuo Birutės kalno pro pušų
viršūnes žvelgiant į banguojančius vandenis, girdint netylantį
jūros ošimą. Tai eilėraščio „Nuo Birutės kalno“ vieta, kurią
galima kuriuo nors būdu ir paženklinti. Kartu tai – genius
loci. Ne Maironis ją sukūrė, ne vieno žmogaus vietos dvasia
sukuriama. Tai labai seno šventumo vieta, susijusi su mitiniais
(vaidilutė Birutė, šventosios ugnies kūrentoja), istoriniais
(kunigaikštienė Birutė, žymiausio lietuvių istorinio herojaus
Vytauto motina) motyvais, surizgiusiais į neišardomą prasmių
kamuolį. Bet Maironis tą vietą pajuto, lyg pagavo jos pulsąritmą. Poeto žvilgsnis šią nuo amžių šventą vietą atvėrė
žmogaus būties atskirumui: vieta, leidžianti prabilti, atverti
vienišumą, sielvartą, skausmą. Į neramią jūrą nuo šventojo
kalno žvelgiantis žmogus patiria pats save, savo beribiškumą,
savo būties neišsemiamumą. Zaborskaitė mus patikimai
lydi: „nebežinome, nebeįstengiame atskirti, kur čia jūros
bangavimo ritmas, o kur nerimstančios žmogaus širdies,
nes visa toji įaudrinta, šėlstanti stichija – argi tai tik jūra?
Ar su jos vaizdu mums nesusilieja ir pats poetas – neramus,
maištaujantis? Ar jame neslypi ta pati galinga energija? Ar
jo troškimai nėra tokie pat platūs, begaliniai? Ar jo skausmo
ašaros ne tokios pat sūrios? Ar jo sielvartas ne toks gilus? Ši
analogija, niekur tiesiog neišreikšta, vis dėlto aiškiai juntama,
ir ji sudaro eilėraščio gyvąją sielą.“11 Eilėraščio gyvoji siela
leidžia suvokti ir Birutės kalno, ir nuo jo atsiskleidžiančios
jūros santykio esmę, artimiausiai susijusią su genius loci.
9 Zaborskaitė V., Maironis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 219.
10 Zaborskaitė V., Eilėraščio menas, Vilnius: Vaga, 1970, p. 48–49.
11 Ten pat, 51.

Tai giluminis žmogaus, žemės, dangaus, didžiųjų vandenų
ryšys, didingas ir taurus liūdesys vienatvės valandą. Genius
loci atsiranda iš daugybės ryšių, sąveikų; gyvoji vietos siela
per daugelį amžių formuojasi iš to, kas palieka pėdsakus.
Žvilgsnis į jūrą nuo kalno yra toks stiprus, kad trokšta įveikti
atstumą, pritraukti ir prisitraukti kūnu, krūtine. Bet išlaiko
sielos aukštumą, sielos skausmus. Draugo artumas lieka
trokštamas. Galbūt gyvąją eilėraščio sielą labiausiai ir išlaiko
tai, ko ilgimasi, trokštama. Trys troškimo intonacinės bangos:
trokšta širdis, trokštu sau marių prie šono arčiau, trokštu
draugo arčiau.
Maironio eilėraštis „Nuo Birutės kalno“, parašytas
XIX a. pabaigoje, pasirodęs pirmuosiuose „Pavasario
balsuose“, gali būti suvoktas kaip vieta vietoje, kaip laikas
laike, kaip begaliniai susitikimų prasitęsimai skaitančiųjųsuvokiančiųjų sąmonėse:
Išsisupus plačiai vakarų vilnimis,
Man krūtinę užliek savo šalta banga
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis,
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!
Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali,
Nes per amžius plačių nenutildai bangų
Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl – nežinau;
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau:
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau,
Betgi trokštu sau marių prie šono arčiau.
Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu:
Jis kaip audrą nujaus mano sielos skausmus;
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus.
Atrodo, dėsninga, kad vieta galiausiai rodosi kaip
veidas; tas, kuris kalba, suvokia, kad kalba ne į tuštumą, o
veidas į veidą, mato todėl, kad yra matomas, junta, kad yra
juntamas.
Vietos ypatingumą sąmonė pajunta iš suintensyvėjusių
reakcijų: tarsi kažkas kelia, kalbina, rodo, skatina ir leidžia
matyti. Pirmasis lietuvių kultūroje vietos ypatingumą kaip
šventų pajautų versmę atskleidė Antanas Baranauskas. „Nuo
Birutės kalno“ pagal genius loci jutimo kalbinį-intonacinį
įspūdingumą gali būti gretinamas tik su „Anykščių šileliu“.
„Anykščių šilelis“ – vietos ir sielos sąveikos kūrinys. Šilelį,
realią vietą, poema tarsi paženklina; genius loci galutinai
įformina kalbos kūrinys. Vieta įgyja kalbą, kalbos laiką. Kalba
veikia kaip vietos, kaip laiko kalba. Ta kalba, iš to ir tam.
Baranauskas sielą sutelkia į girią, Maironis – į jūrą.
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Išsisupus plačiai vakarų vilnimis,
Man krūtinę užliek savo šalta banga
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis,
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

Bet visa ši įaudrinta, šėlstanti stichija – argi tai tik jūra? Ar
su jos vaizdu mums nesusilieja ir pats poetas – neramus,
maištaujantis? Ar jis ne kupinas tos pačios galingos,
neišsenkančios energijos? Ar jo troškimai ne tokie pat
platūs, begaliniai? Ar jo skausmo ašaros ne tokios pat
sūrios? Ar jo sielvartas ne toks gilus?

Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali,
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!

Vanda Zaborskaitė, Maironis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 140

Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl – nežinau;
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau:
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau,
Betgi trokštu sau marių prie šono arčiau.
Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu;
Jis kaip audrą nujaus mano sielos skausmus;
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus.
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas
rinkinyje Pavasario balsai, 1895
Jūra nuo Birutės kalno. Atvirukas
Paulina Mongirdaitė (?). Palanga, apie 1903

Visų Maironies kūrinių kūrinys, kurį pirmas
Balys Sruoga dar 1913 m. „Aušrinėje“
aikštėn iškėlė; pirmas, pats būdamas gilus
dailininkas ir formos meistras, jį įvertino.
[...] Jį privalote atmintinai mokėti.
Juozas Tumas [Vaižgantas], Lietuvių literatūros paskaitos.
Draudžiamasis laikas. „Apžvalgos“ grupė: Jonas Maironis-Mačiulis,
Kaunas: Dirva. 1924, p. 229

Seminaristas Jonas Mačiulis. Kaunas, apie 1885. Nežinomas fotografas
1885 m. laikraštyje Aušra pasirodė pirmasis poeto (Zvalionio slapyvardžiu)
publikuotas eilėraštis Lietuvos vargas

Maironio eilės atrodo tikras literatūrinis
stebuklas, tikras tour de force. Beveik
tuštumoje gimsta dalykai, gyvi ne vien savo
laikui, bet ir visiems laikams: Nuo Birutės
kalno, Uosis ir žmogus, Užmigo žemė...
Jie išreiškia ir formuoja pačią lietuvių
kalbos dvasią – taigi atlieka tą darbą, kurį
romėnams atliko Horacijus, italams Dantė.
Tomas Venclova, „Laimei, Maironis“, Aidai,
1982, nr. 5, rugsėjis–spalis, p. 311–314

Koplyčia ant Birutės kalno. Atvirukas
Leidėja Paulina Mongirdaitė. Palanga, apie 1904

Birutės kalno papėdė. Atvirukas
Leidėja Paulina Mongirdaitė. Palanga, apie 1904–1906

Poezijos rinkinio Pavasario balsai (1895) pirmojo leidimo viršelis

Maironio eilėraščio Nuo Birutės kalno rankraštis. Pirmą kartą
paskelbtas 1895 m. poezijos rinkinyje Pavasario balsai

Bėkit, bėkit, mūsų upės,
į marias giliausias
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!
Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis
plačiausias!
[...]
Maironis, Kur bėga Šešupė
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1902 m. Žinyčioje

[...]
Žvaigžde, mėlsvų padangių žibute sidabrine!
Tarp marių rodai kelią kaip angelas šviesybių;
Paklydusiam keleiviui tu mirksi iš tamsybių
Ir jauną kvėpi viltį į gęstančią krūtinę.
[...]
Maironis, Dvi žvaigždi
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1909 m.
Raseinių Magdėje

Kopos ir jūra. Atvirukas. Leidėja Paulina Mongirdaitė. Palanga, apie 1902

Išvydau ją, kai vakarinė
Žvaigždė skaisčiai danguos mirgėjo,
O marių erdvė begalinė
Nuo pilno mėnesio tviskėjo.
[...]

Prabėgo pro šalį kaip marių vilnis
Jaunatvė ir jos vėsulai,
Ir rodos šiandieną, kad buvo tai vis
Tik jaukūs ir gražūs sapnai.
[...]

Maironis, Poezija
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1909 m.
Raseinių Magdėje
Kopos ir jūra. Atvirukas. Leidėja Paulina Mongirdaitė. Palanga, apie 1912

Ar aš kaltas, kad mano širdies
Nenukalta iš šalto akmens?
Kad tiek sykių apgautos vilties
Neišsemsi kaip marių vandens!
Rodos, širdžiai paskirta mylėti,
Tai kodėl gi jai tenka kentėti?
[...]
Maironis, Ar aš kaltas
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1909 m.
Raseinių Magdėje

Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės!
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo,
O kas jų bent vardą atspės?

[...]

Tarp marių plačių kad užkaukia vilnis,
Plačiau man siūbuoja krūtinė;
Ir žiūri tolyn nusiblaivius akis,
Ir nori apimt begalinę!
[...]

Kur šiandieną Jinai?
Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė!
Kaip po audrų didžių
Kad ant marių plačių
Užmiega vilnis paskutinė.
[...]

Maironis, Ko siekiu ir alkstu
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1895 m.
rinkinyje Pavasario balsai

Maironis, Jaunoji Lietuva
Poema pirmą kartą publikuota 1907 m.

Jūra. Atvirukas. Leidėjas Ignas Stropus. Palanga, apie 1935–1939

Maironis, Pasitikėjimas savimi
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1895 m.
rinkinyje Pavasario balsai

Saulėlydis. Atvirukas. Leidėjas Ignas Stropus. Palanga, apie 1935–1939

Kaip bangos ant marių, kaip mintys žmogaus,
Taip mainos pasaulio darbai!
Kur Sardės? Atėnai? Ar Rymo garsaus
Kur vyrai ar jų veikalai?
[...]
Maironis, Išnyksiu kaip dūmas
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1895 m.

Jūratė ir Kastytis

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Saulutė leidžias vakaruos;
Skubėk namo, skubėk, Kastyti!
Matutė laukus nekantruos:
Jai nusibos besižvalgyti
Į besiūbuojančias mares
Ir vėjo ištemptas bures.

Pakilo vėsulas staigus;
Sujudo bangos apmaudingos;
Nustebo net patsai dangus,
Kada Jūratės dauggalingos
Kasa ir lūpų geiduliai
Kastytį palietė meiliai.
Jis laimingas! Stebuklingas
Marių pasakas sapnuoja,
O Jūratė prie jo šono
Rūmuos gintaro geltono
Jam akis saldžiai bučiuoja!..
Bet susirūstino smarkus
Perkūnas, iš dangaus pamatęs,
Kad drįso palytėt žmogus
Skaistybę dieviškos Jūratės;
Paleidęs žaibą ir griausmus,
Sudaužė gintaro namus.

Vaclovas Ratas. Jūratė. Maironio baladės Jūratė ir
Kastytis iliustracija. 1937
Poezijos rinkinio Pavasario balsai ketvirtojo (Kaunas, 1913) ir penktojo leidimų (Tilžė, 1920) viršeliai

Gražiausios ir populiariausios Maironio baladės yra, be abejo, Jūratė
ir Kastytis ir Čičinskas. Ypač pirmoji, kurios siužetas literatūrinės
kilmės, šiandien įgavusi savarankišką, beveik tautosakišką būtį. Jos
personažai, įvaizdžiai plačiai įaugę į visas dailės šakas ir muziką,
suvokiami kaip bendra liaudies fantazijos savastis. Spalvingas,
sugestyvus pasakojimas, gyvi, ryškūs personažai, vaizdų plastika,
lanksti ir muzikali kalba – visa tai daro kūrinį patrauklų, lengvai
suvokiamą ir įsimenamą, prieinamą plačiajam skaitytojui ir drauge
turintį klasikinio pavyzdžio vertę, nemarų tikrosios poezijos žavesį.

Bet Kastytį,
Kaip matyti,
Marių dovanos vilioja;
Vakarėlio jis nelaukia,
Tik žuvytėms tinklą traukia,
O mintis dausuos skrajoja.
Liūliuoja vilnys pamaži;
Aukštai žvaigždutės pasimatė;
Ir štai iš vandenų graži
Išplaukia dieviška Jūratė,
Balta kaip vandenų puta,
Žaliai lig pusės pridengta.

Vanda Zaborskaitė, Maironis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 372

Oi Kastyti
Baltalyti,
Kam žuvytes man vilioji?
Kam vilioji marių giją?
Marės – mano viešpatija!
Aš – Jūratė nemarioji.

O Kastytį
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus
Palangoj, aikštėn pušyno,
Išvilioti ant smeltyno,
Negyvai jį užbučiavus.
O, paklausykit vakarais,
Kai marių bangos nerimauja
Ir krantą barsto gintarais
Gelmės nematomoji sauja:
Girdėtis per miglas-druskas,
Lyg verkia ir vaitoja kas!
O vaitoja,
Ašaroja
Tai Jūratė nelaiminga:
Atsiminusi Kastytį
Ir kad rūmai sudaužyti
Dievo apmauda bausminga.

Bet nenusiminė bailiai
Kastyčio vyriška krūtinė;
Akių tik žiebė spinduliai
Ir jėga tryško begaline;
O atsikvėpęs sau plačiai,
Irklavo į aną stačiai.
Vos Jūratė
Jį pamatė
Priešais milžinu galiūnu,
Užsimiršusi skaistybės,
Savo dieviškos didybės,
Pamylėjo žemės sūnų.
Maironio baladės Jūratė ir Kastytis rankraštis

Vaclovas Ratas. Jūratė. Maironio baladės Jūratė ir
Kastytis iliustracija. 1937

Dabar lietuvė pamariais,
Suvarsčius gintarų siūlelį,
Sau mėgsta baltą kaklą jais
Gražiai papuošti prieš bernelį;
Bet kai meilužę uždainuos,
Ji skamba tonuose liūdnuos.
O kai myli,
Norint tyli,
(Jos sapnai tylėt įpratę),
Tai ta meilė jos krūtinėj
Neša jėgoj begalinėj
Kartais audrą kaip Jūratė.

Vaclovas Ratas. Jūratės rūmuose. Maironio baladės
Jūratė ir Kastytis iliustracija. 1937

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Gintaro rūmai. Kompozicijos eskizas. 1908

M. K. Čiurlionis ketino sukurti operą Jūratė.

Pirmą kartą paskelbta 1920 m.
poezijos rinkinyje Pavasario balsai

Už raižinius Jūratė ir Kastytis Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos
parodoje autorius apdovanotas garbės diplomu (Prix d’Honneur).

Einu kaip amžinas keleivis
Atvykau į Palangą automobiliu pavakariop. Einu prisistatyti
panai Onai, klebono seselei, kurią gerai pažinau dar
gimnazistas būdamas (gera dūšia, plačiai bei teigiamai
populiarus asmuo). Ji nurodo man kambarį, kur man
skirtas, ir vedas į valgomąjį keleivio pasotinti. Priemenėj,
rodydama į aukštas rusvas duris priešais valgomąjį,
man pusbalsiu sako: „O šitam kambary nutūpė pralotas
Maironis!“– taip reikšmingai, paslaptingai. – A-a! – atsakiau
aš, irgi pusbalsiu, ir pagarbiai žvilgterėjau į tas tylias duris,
už kurių gal nūn ilsis ar svajoja, ar kuria Maironis.[...] Einu
į bažnyčią, tą grakštų liepojiečio Strandmano kūrinį. Man
besiruošiant mišioms, ateina ir Maironis, rimtai susikaupęs,
kaip paprastai jis laikos bažnyčioj, ir ima atsidėjęs melstis,
o aš einu prie šalinio altoriaus mišių. Atlaikęs, sėduos į
klauptus šalia didžiojo altoriaus, kur belaikąs mišias kaip tik
Maironis. Kalbu savo brevijorių ir kartkartėmis vis žvilgteriu
į belaikantįjį. O jis daro tai labai padoriai, rimtai, įsigilinęs.
Mykolas Vaitkus, „Viena diena su Maironiu Palangoje. Atsiminimai“,
Aidai, 1952, nr. 5, gegužė, p. 201–209
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus
XVII a. paveikslas Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu

Kaip upės bėgimas
Taip mus įpratimas
Kas kartą vis traukia žemiaus;
Vargai kasdieniniai
Kaip pančiai gelžiniai
Mus rišti kada bepaliaus?

Mes, klystantys žmonės,
Maldaujam malonės;
Marija, maldų neatmesk!
Tarp verkiančių marių
Šių žemiškų karių
Nupuolančius stiprink ir vesk!

Silpni, nusiminę
Tavęsp paskutinę
Tematome viltį tiktai;
Tu savo malone
Šiai žemės karionei
Palengvinti galią žinai!

Ir kūno silpnybė,
Ir žemės puikybė,
Ir pragaro juoda dvasia
Į prapultį stumia
Žmonijos daugumą
Ir žudo galybe tamsia.

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį
Tu žmogų menkiausį!
Taip daugel pas Dievą gali!

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

O norint kartą, norint vieną
Man leisk pažvelgti atgalios
Ir vakarykščią brangią dieną
Prispausti prie širdies gailios!
Bet Tu, o Viešpatie, man kelią
Parodęs, uždraudei sapnus,
Ir aš, pažinęs šventą valią,
Einu, Apveizdai paklusnus.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, statyta
1898–1907 m. Projekto autorius – Liepojoje gyvenęs
švedų architektas Karlas Eduardas Strandmannas
(1867–1946)
Leidėjas Ignas Stropus. Palanga, 1929

Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1895 m.
Pavasario balsuose

Einu, nors skundžiasi krūtinė
Ir trykšta ašara baili;
O tu man valią geležinę
Užtat mylėdamas kali.
Einu kaip amžinas keleivis
Be prieštaravimo maldos
Ir laimę čia tik kaip praeivis
Žinau iš tolimos gaidos.
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas
1920 m. Pavasario balsuose

Prelatas Maironis prie Palangos klebonijos. 1930. Nežinomas fotografas

1925 m. balandžio 15 d. Maironio į rašytojo
Liudo Giros žmonos Bronės Girienės albumėlį
įrašytos eilės Eini, kaip amžinas keleivis [...]

Klebonijoje apsistodavo į Palangą
poilsiauti atvykęs Maironis.

Aš nežinau, kas priešais laukia:
Tik pilkos dienos ar vargai?
Bet neramios širdies netraukia
Kita šalis, nauji draugai.

MARIJOS GIESMĖ
Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai ant Dangaus!
Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,
Ją gelbėk nuo priešo baisaus!

Klebonija ir kunigo Juozapo Šniukštos rūpesčiu šalia
senosios bažnyčios statoma naujoji. Palanga, apie 1905
Fot. Paulina Mongirdaitė

Taip liūdna man kartais
ant saulės laidos!
SAULEI LEIDŽIANTIS
Taip liūdna man kartais ant saulės laidos!
Tarytum šviesos spinduliuos
Palydžiu sapnus paskutinės maldos;
Lyg, rodos, ko trokštu, gailiuos!
Ir norint rytojaus sulaukti viliuos,
Man liūdna ant saulės laidos.
Ilgėjimo mintys eilių eilėmis
Vyniojasi iš atminties:
Vilioja į tolį žvaigždžių akimis
Po priedanga sargo-nakties,
Ir slėgdamos gula sunkiai ant širdies
Tos mintys eilių eilėmis.

Saulėlydis. Atvirukas. Leidėja Paulina Mongirdaitė
Palanga, apie 1904

Pavargusiai gamtai ilsėtis ramu
Po priedanga melsvo dangaus:
Žvaigždžių milijonai žydru margumu
Iš aukšto ant jos besargaus;
Tik atilsio mano dvasia neragaus,
Nors gamtai ilsėtis ramu!
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas
1908 m. Draugijoje

Maironis su bičiuliais prie Lurdo
Palanga, apie 1925. Nežinomas fotografas

Kai įžengiau į šilą, netoliese priešaky išvydau gulint ant žemės kažką stambų baltą.
Einu artyn – žmogysta. Ar Maironis, ar Jasėnas? Taip, Maironis: guli kniūpsčia, kojom
griovy, alkūnėm pasirėmęs į krantą ir kažką rašo į knygutę ar šiaipjau lakštelį. Jis manęs
nemato, nes artinuos iš užpakalio... Ne, nešnekinsiu, netrukdysiu: gal kuria... Ir, aplenkęs,
nuėjau toliau – į Tiškevičių parką. Akys gėris, širdis džiaugias – ir gražus gi tas žmogaus
dvasios kūrinys! Kokie didingi, o grakštūs kelių vingiai! Kokios puikios perspektyvos!..
Pagaliau atsiveria akiai žavįs rūmų vaizdas, vienkart išdidus ir meilingas, paprastas ir
aristokratiškas; ištiesęs kviečiamai-globiamai savo sparnus, kaip jo prieky Kristaus statula
rankas, rodos, kvieste kviečia žiūrėtoją eit apsilankyti.
Mykolas Vaitkus, „Viena diena su Maironiu Palangoje. Atsiminimai“,
Aidai, 1952, nr. 5, gegužė, p. 201–209

Grafų Tiškevičių parke. Iš kairės: kanauninkas Antanas Alekna, prelatas Maironis,
kunigas Mykolas Vaitkus, Novickienė su brolėnu ir Emilija Kaupienė
Palanga, 1927. Nežinomas fotografas

Maironis su bičiuliais prie Birutės koplyčios. Palanga, apie 1930. Nežinomas fotografas

Grafų Tiškevičių rūmai ir Laiminančio Kristaus skulptūra. Atvirukas
Leidėjas Ignas Stropus. Palanga, 1929

Graži tu, mano
brangi tėvyne

LIETUVA BRANGI
Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Jūros tiltas. Atvirukas. Leidėja Paulina Mongirdaitė. Palanga, apie 1908

Jūros tiltas. Atvirukas. Leidėjas nežinomas. Palanga, apie 1907

Pavakarieniavus, vasarotojui Palangoj lieka dar viena vasarinio ritualo dalis: eiti į pajūrį ant tilto, kur
susirenka, taip sakant, visa Lietuva pasigėrėti savąja jūra ir jos didinga naktim ir į kilnią jos simfoniją
įlieti dar žmogaus-lietuvio įnašą – lietuvišką dainą. Aš sakau Maironiui: „Jaunimas baudžias eiti ant tilto
padainuoti. Ar neprisidėtumei ir tamsta?“ Jis juokais ima brangintis: „Na, kažin? Aš senas – nebepritiksiu
prie jūsų.“ Mes, jaunesnieji, vienu balsu ėmėme jį įtikinėti, kad savo dvasia jis net ir už jaunuolius jaunesnis;
jis būtinai turįs eiti su mumis; be jo mums ir malonumas – ne malonumas; visa Palanga ten jo laukianti. „Na,
jei taip, tai, turbūt, reiks eiti“, –
tartum vargais negalais nusileidžia Maironis (o mes jauste jaučiame, kad jį traukte traukia tas vakaro pajūris,
tas tiltas ir tos dainos).
Tad einame – seni-jauni, vyrai-moterys. Būrio vidury Maironis, šalia Jasėnas su Vaižgantu, ir aš čia pat iš
paskos, kaip uodegėlė, kuria ir norėdamas nenusikratysi. Taip lengva sieloj. Jokio rūpesčio. Žmonės čia tokie
meilūs. Vien lauki kažko gero ir įdomaus.
Štai ir tiltas tiesias į jūrą. Kaip gaila, kad jis nūnai toks trumpas: per trisdešimt metų vėjai užpustė ir jūra
užnešė jį smėliu, taip jog du trečdaliai jo atsirado sausumoj – susidarė iškyšulys. Ne taip buvo anuomet, kai
aš jį mačiau pirmą kartą 1895 metais: smėlio iškyšulio nebūta, vien jūros plezdenta; tiltas buvo bent triskart
ilgesnis ir visas žlaksojo vandeny; būdavo vos užmatyti nuo krašto jo galą; baugu būdavo juo einant – kaip
toli įsismelki į jūros begalybę! kaip gilu turi būti po kojomis!
Tilte kamšatis. Vieni dar tik ateina, kiti jau grįžta. Taip ir tęsiasi nenutrūkstamos eilės, klegėdamos,
juokdamosi. Gale tilto tirštesnis būrys. Girdėti, dainuoja. „Turbūt, Jonuškaitė. Ji jau grįžo, baigusi dainavimo
mokslus Berlyne ir Romoje“, – pareiškia kažkas. „Einame ir mes“, – sako Maironis. Visi jį pažįsta, visi
sveikina – jis vos besuskumba kilnoti savo apnešiotą panamą. Štai Smetona su žmona. Sveikinamės.
Vaižgantas mus meta ir prisijungia prie jų būrio, kuriame kyšo, it du ąžuoliai, Izidorius Tamošaitis ir Antanas
Lubickas (slapyvardžiu Viktoras Pravdinas), kurie savo noru sudaro buvusiajam prezidentui tartum kokią
asmeninę sargybą. Mūsų būrys eina į patį galą, kur mus traukte traukia daina.
Tikrai, dainuojančiojo būrelio širdim besanti Vincė (kurią visi pažįstamieji taip iš simpatijos vadina, o mena
Jonuškaitę). Pamatę Maironį, dainininkai nutilo, iki pasisveikino. Tuokart Maironis paprašė toliau dainuoti –
ir Vincė savo tirštu, plačiu, šiltu balsu užtraukė Maironiui pagerbti, Lietuva, brangi mano tėvyne.
Mykolas Vaitkus, „Viena diena su Maironiu Palangoje
Atsiminimai“, Aidai, 1952, nr. 5, gegužė, p. 201–209

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.
Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę
Jie mūsų širdis mažai ką riša.
Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs,
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.
Bažnyčios tavo ne tiek gražybe,
Ne dailės turtais, ne auksu žiba;
Bet dega meilės, maldos galybe,
Senųjų amžių gyva tikyba.
Kai ten prieš sumą visi sutarę
Griaudžiai užtraukia „Pulkim ant kelių“,
Jausmai bedievio vėl atsidarę
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.
Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!
Eilėraštis pirmą kartą publikuotas 1920 m. rinkinyje
Pavasario balsai

Maironis sėdėjo jūros tilto gale apsuptas savo gerbėjų, kurių dauguma, atrodė, buvo
akademinis jaunimas. Apsivilkęs jis buvo ilgu baltu apsiaustu, rankose turėjo lazdą, kurią
visuomet imdavo, eidamas pasivaikščioti. Visi ramiai šnekučiavo, gėrėjosi besileidžiančios
saulės atspindžiais, banguojančios jūros paviršiumi.
Maironis jūros fone tarp savo gerbėjų man priminė Fojerbacho paveikslą, kuriame jis
vaizduoja Dantę Ravenoje, jūros pakrantėje tarp savo gerbėjų.
Kazys Žitkevičius, [atsiminimai],
Literatūra ir kalba: XXI: Maironis, Vilnius: Vaga, 1990, p. 471

Jūros tiltas. Atvirukas. Leidėjas Petras Ruseckas (Kaunas). Palanga, apie 1925

Maironis su bičiuliais Palangoje. Apie 1925. Nežinomas fotografas

Jono Mačiulio-Maironio
gyvenimo ir kūrybos datos
1862 m. lapkričio 2 d. (senuoju stiliumi – spalio 21 d.) Pasandravyje (Betygalos valsčiuje, dabar – Raseinių r.)
Onos Kurmauskaitės-Mačiulienės ir Aleksandro Mačiulio šeimoje gimė sūnus Jonas, kuris augo su vyriausia seserimi Pranciška (1860–
1942) ir dviem jaunesnėmis – Marcele (1864–1958) bei Kotryna (1870–1929).
1872–1873 m. lankė Betygalos pradinę mokyklą (įrašytas Maculevičiaus pavarde).
1873–1883 m. mokėsi Kauno gimnazijoje.
1883 m. pradėjo studijuoti Kijevo šv. Vladimiro imperatoriškojo universiteto Istorijos ir filologijos fakultete.
1883 m. spalio 31 d. – pirmoji publikacija laikraštyje Novoje vremia (Naujas laikas).
1884 m. sausio 20 d. savo noru nutraukė studijas Kijevo universitete.
1884 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją (tuomet ji vadinosi Žemaičių Romos katalikų dvasinė seminarija).
1885 m. spaudoje – laikraštyje Aušra – publikuotas pirmasis eilėraštis Lietuvos vargas. Poetas pasirašė Zvalionio slapyvardžiu.
1888 m. baigė mokslus Kaune ir pradėjo ketverių metų trukmės studijas Peterburgo imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje.
1891 m. kovo mėn. pirmą kartą poetas po savo eilėraščiu Daina apie senovę pasirašė Maironio slapyvardžiu. Eilėraštis išspausdintas katalikiškame
laikraštyje Zemaiczių ir Lietuvos apžvalga.
1891 m. birželio 24 d. vyskupo Antano Baranausko įšventintas į kunigus.
1891 m. išleista pirmoji knyga (parašyta 1886 m.) Apsakymai apie Lietuvos praeigą (originalus pavadinimas
Vistorija, arba Apsakymai apie Lietuvos praeiga). Pasirašyta Stanyslovo Zanavyko slapyvardžiu.
1892 m. pabaigęs studijas Peterburge įgijo teologijos magistro laipsnį.
1892 m. rugpjūčio 12 d. Kauno kunigų seminarijoje pradėjo dėstyti dogminę teologiją ir katekizmą.
1894 m. pabaigoje išvyko profesoriauti į Peterburgo imperatoriškąją Romos katalikų dvasinę akademiją, paskirtas inspektoriaus padėjėju. Į Kauną
sugrįžo gyventi tik po 15 metų.
1895 m. Tilžėje išleista pirmoji poezijos knyga Pavasario balsai.
1900 m. paskirtas akademijos inspektoriumi.
1902 m. gruodžio 4 d. metropolitas Boleslovas Klopotovskis suteikė Mogiliovo garbės kanauninko vardą.
Išleido mokslinį darbą Praelectiones de justitia et jure (Paskaitos apie teisingumą ir teisę). Parašas: Joannes Matsulevicz.
1904 m. suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Pasirodė poema lenkų kalba Z nad Biruty.
1904 m. birželio 8 d. vyskupo Mečislovo Paliulionio paskirtas į Žemaičių kanauninkų kapitulą.
1907 m. Kaune išleista poema Jaunoji Lietuva.
1909 m. lapkričio mėn. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. Šias pareigas ėjo iki savo mirties.
1911 m. birželio 3 d. vyskupas Gasparas Cirtautas suteikė Žemaičių kapitulos prelato titulą.
1914 m. gegužės 26 d. paskirtas Dvasinio teismo pirmininku (oficiolu).
1915 m. persikraustė gyventi į Krekenavą.
1918 m. iš Krekenavos sugrįžo į Kauną.
1921 m. pasirodė pirmoji draminės trilogijos dalis Kęstučio mirtis.
1921 m. rugsėjo 20 d. Maironis parašė oficialų prašymą pakeisti jo pavardę Maculevičius į ,,dvilypę“ – Maironis-Mačiulis.
1922 m. rudenį pripažintas Lietuvos universiteto Garbės profesoriumi.
1926 m. Maironis pradėjo leisti savo Raštus. Iki 1930-ųjų išleido 5 tomus.
1930 m. įvyko draminės trilogijos trečios dalies spektaklio Didysis Vytautas – karalius premjera, skirta Vytauto Didžiojo 500 metų jubiliejui.
1931 m. Popiežius suteikė Apaštališkojo protonotaro (Protonotarii Apostolici supra numerum) titulą. Tai – aukščiausiasis garbės prelatų vardas.
1932 m. sausio 29 d. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto taryba Jonui Maironiui-Mačiuliui suteikė literatūros garbės daktaro
laipsnį.
1932 m. birželio 28 d. 2 val. 30 min. Jonas Mačiulis-Maironis Kauno miesto ligoninėje mirė. Birželio 30 d. iškilmingai palaidotas mauzoliejuje prie
Kauno arkikatedros bazilikos.

Išleido Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, Vilnius)
Spausdino UAB „Didmena“ (Pramonės pr. 14A, Kaunas)
Tiražas 500 egz.

