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Antano Maceinos-Jasmanto religinė poezija
Straipsnyje nagrinėjamos iki šiol literatūrologų nepastebėtos sąsajos tarp Maceinos filosofijos ir jo poezijos. Filosofiją ir poeziją Maceina laikė iš to paties impulso kilusiomis žmogaus veiklos sritimis. Todėl jo poezijos rinktines tektų interpretuoti atsižvelgiant į jo būties ir būtybėsfilosofiją,būtį suvokiant kaip Transcendenciją. Maceina
(slapyvardis Jasmantas) ypač siekė išreikšti žmogaus santykį su Įsikūnijusiu kenotiniu Dievu. Jo poezija yra ir
metafizinė, ir religinė.
This article re-examines the poetry of Antanas Maceina, a major twentieth century Lithuanian philosopher and
author of three volumes of verse. Maceina's poetry is best interpreted in the light of his philosophy of being. It is
both metaphysical and religious and seeks to express man's relationship to the Incarnate God as present in kenosis. Traditional on the surface, Maceina (pen-name Jasmantas) has nonetheless sought subtle, modern ways of
expressing the Transcendent.

Įvadas
Filosofija ir poezija - dvi Antano Maceinos kūrybos sritys, kurias pats autorius atskyrė,
eilėraščius pasirašydamas Antano Jasmanto slapyvardžiu, ofilosofijosveikalus savo tikrąja pavarde - Maceina. Giliųjų šitokio autorystės sudvejinimo priežasčių nežinome, tačiau
galima samprotauti, kad kurti poeziją ir rašyti filosofinius veikalus Maceinai nebuvo tas
pats dalykas. Jo eilėraščiai rutuliojosi labai lėtai ir per penkiasdešimt ar daugiau kūrybos
metų poetas išspausdino tik du nedidelės apimties rinkinius, trečią ketino spausdinti 80
metų sukaktuvių proga. Tuo tarpu filosofijos ir visuomeninėmis temomis Maceina rašė
labai daug, savo straipsnius ir stambesnius veikalus skyrė apskritai visuomenei, be abejo,
tikėjo jų pedagogine reikšme ir todėl juos spausdino noriai. Poezija Maceinai taip pat
buvo labai svarbi, tik šioje srityje jis jautėsi mėgėjas, svyravo, abejodamas savo kūrinių
verte ar būgštaudamas poezijai skyręs per mažai laiko: „kai žmogus nesijauti visiškai atsidėjęs ar skirtas literatūrai, tai kiekvienas žingsnis šioje srityje žadina nerimo"1. Širdies
gelmėje Maceina, be abejo, žinojo turįs poeto talentą, bet jis lygiai gerai suvokė, kad poezijoje kūrėjas atsiveria giliau ir intymiau negu teoriniame veikale ir todėl jautėsi nedrąsiai stodamas prieš skaitytoją: „jaučiaus tarsi stovėčiau prieš minią ir turėčiau išsirengti
2
nuogas" , kiek vėliau prisipažino poetas. Žengti viešumon Jasmantui, bet ne Maceinai,
buvo labai sunku, juo labiau kad savo teoriniuose svarstymuose jis poezijos misiją kėlė
labai aukštai, poetą lygindamas su žyniu, pranašu, kunigu, Dievo šaukliu, per kurį prabyla paties Dievo kūrybiškumas: „Tu esi kūrėjas ir šiuo atžvilgiu Tu atspindi Dievo-Kūrėjo
paveikslą"3. Tačiau Maceina pats savęs neįsivaizdavo žengiančio tokiu sakraliniu poeto
keliu ir, prisiminęs viešai tartus Maironio žodžius: „O aš juk esu poetas!" teigė negalįs
savęs pavadinti poetu: „Taip apie save tarti aš niekad negalėčiau - paprasčiausiai nedrįs-
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čiau"4. Teorinėje plotmėje esminio skirtumo tarpfilosofijosir poezijos Maceina nepripažino ir abi šias sritis laikė iš to paties kūrybinio impulso kilusiomis žmogaus dvasios
dvynukėmis,5 tačiau rašydamas jis vienaip išgyveno savo santykį su poezija, kitaip - su
filosofija, vienoks jo santykis buvo su įsivaizduojamu poezijos skaitytoju, kitoks - su filosofijos. Poeto ir filosofo keliai išsiskyrė: Antanas Maceina reiškė visuomenės pripažintą
pedagogą, profesorių, gausių veikalų autoriųfilosofą,o Jasmantas buvo kuklesnis, mįslingesnis, daugelį metų neviešintas Maceinos alter ego. Viešumas turbūt nesiderino tiek su
Maceinos kaip poeto vidine būsena, tiek su gana kuklia jo poezijos apimtimi. Jasmanto
slapyvardžio paslaptį Lietuvių enciklopedija išeivijoje atskleidė tik 1959 metais.
Maceinos raštų tyrinėtojai paprastai skiria šias dvi jo kūrybos sritis - poeziją ir filosofiją. Pomirtinio „Klajūno" įžanginio žodžio autorius Marcelijus Martinaitis stabteli
ties dviguba poeto asmenybe ir jo kūrybos pradžią mato paslėptą „kažkur giliai <...>
jo biografijoje, jo filosofijoje"6, tačiau pastarosios ryšių su poezija nesklaido. Panašiai ir
Tomas Venclova. Jis Maceinos poeziją pavadina metafizine, pastebi, kad poetas aiškiai
jautė poezijos ir filosofijos „giminystę, bet ir jų priešingybę"7, tačiau į šių dviejų sričių
„giminystę" nesigilina, o iškelia teigiamą jų priešingybės pusę: „Maceina-Jasmantas neperžengia linijos, anapus kuriosfilosofijavirsta prastu menu, o poezija - prastu metafizinių ar etinių teiginių perpasakojimu"8. Etinių ar metafizinių teiginių Maceinos poezijoje
iš tikrųjų nerandame, nei tiesioginių, nei užslėptų; nėra čia ir iš filosofijos atklydusio
sąvokinio kalbėjimo. Su Venclova tegalima sutikti: savo geneze ir savo kalba, tarkim, ir
savo intencija Maceinos poezija yra visiškai kas kita nei jo filosofiniai svarstymai. Ji ateina iš poeto asmeninių išgyvenimų, išsirutulioja iš garsų, ištartų sakinių, ritmų, ir, išskyrus žodžius „būtis" ir „nebūtis", neieško sąvokiniam kalbėjimui būdingos leksikos ar
sintaksės perėjimų. Vis dėlto Maceinos poezija yra metafizinė. Jei savo poetinės kalbos
paviršiumi ji įsilieja į prieškario lietuvių lyriką, ji šiuose laiko rėmuose neišsitenka ir iš
dalies susiliečia su žemininkų karta, ne tiek forma, kiek turiniu, bendra nuotaika, savo
poetiškuoju „aš", atsiveriančiu bendražmogiškajai patirčiai, ne mažiau ir savo žmogaus
egzistencijos prasmės ieškojimais, einančiais iki ontologinių būties ir būtybės santykio
paieškų. Maceina savo poeziją lenkė tolyn nuo savistabos lyrizmo į bendruosius žmogaus
egzistencijos klausimus, į tai, ką šiandien vadiname metafizine poezija, ją papildydamas
ir praturtindamas religine įžvalga. Norint tiksliau nurodyti jo poezijos genezę, sakytina,
kad Maceina laipsniškai, turbūt gana greitai atsivėrė poezijai, suvokiančiai žmogų per
santykį su Dievu ir kartu šį santykį apmąstančiai filosofiškai. Jo poezija - poetinė savo
kalba ir raiškos priemonėmis, religinė ir metafizinė ar ontologinė - žmogaus kaip būtybės koncepcija. Tomas Venclova sako, kad ji yra integrali, veikiausiai ta prasme, kad
čia sueina vienybėn poezija, filosofija ir religija - poetinė kalba ir poetinis išgyvenimas,
mąstymas filosofinėmis kategorijomis ir nepaprastai stiprus dievybės pajutimas kaip visa
vienijanti ašis. Netektų abejoti, kadfilosofija,metafizika ir religija buvo tas akiratis, kuriame rutuliojosi Maceinos poezija: šios trys sritys yra vienas su kitu neatskiriamai susiję
esminiai jo poezijos sandai.
Šiame straipsnyje nagrinėsime Maceinos poeziją, sutelktą į tris rinkinius: „Gruodas"
(1965), „Ir niekad ne namolei" (1980) ir pomirtinis „Klajūnas" (2001). Šie rinkiniai bus
straipsnio o b j e k t a s . Straipsnio t i k s l a s - ištirti iki šiol literatūrologų atidžiau nenag-
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rinėtas sąsajas tarp Maceinos teorinių,filosofiniųbei metafizinių svarstymų ir jo poetinių
kūrinių. Siekiant tikslo, keliami šie u ž d a v i n i a i - pirma, atskirai aptarti kai kurias Maceinos poetikos prielaidas, išmąstytas būtybės ir būties, žmogaus ir transcendencijos santykių šviesoje; antra, glaustai peržvelgti Maceinosfilosofiniuspasisakymus apie būtį ir būtybę
ir ypač apie jų tarpusavio santykį, išsamiai tirtą veikale „Filosofijos kilmė ir prasmė"; trečia
- išanalizuoti Maceinos eilėraščius, pradedant trumpa jo poezijos rinkinių apžvalga, taip
išryškinant religinės tematikos svarbą jo poetinės kūrybos visumoje; toliau nuodugniau
nagrinėjami svarbiausi Maceinos eilėraščiai, siekiant parodyti tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštas sąsajas tarp eilėraščių turinio bei raiškos ir filosofinių Maceinos pasisakymų apie
būties (Būties) ir būtybės santykį. Laipsniškai pereinama prie Maceinos atvirai išreikštos
religinės tematikos, čia ypač ieškant nuorodų į žmogaus santykį su transcendencija ir su
krikščioniškai suprantamu Dievu. Sieksime parodyti, kad žmogaus ir Dievo santykis yra
tas Maceinos poezijos vidurkis, kuriuo remiantis galima interpretuoti, tiesa, ne visus jo
eilėraščius, bet jų daugumą.

Maceinos poetika
Literatūros mokslo Maceina nemėgo, tačiau straipsnių ir komentarų literatūros temomis
rašė gausiai, tarp jų - puikiai parengta Kristaus motyvo analizė Bloko poemoje „Dvylika",
kiek trumpesnis straipsnis apie „Dievo atsigavimą" R. M. Rilkės poezijoje ir nepaprastai
įdomi Šv. Pranciškaus „Saulės giesmės" analizė, kurioje Maceina svarsto, kuo skiriasi realistinė religinės poezijos kalba nuo simbolistinės ir taip kelia aikštėn jam ypač rūpėjusį
klausimą: ar poezija gali pavaizduoti dievybę nesukurdama stabo ir pati neatsistodama
dievybės vieton? Maceina taip pat ketino parašyti išsamesnę teorinę studiją apie poeziją,
tačiau nerado laiko ilgėliau susitelkti ties šiuo daug metų planuotu veikalu apie „Poetų
pasaulį". Išliko tik keletas ranka rašytų fragmentų, kur labai glaustai Maceina aiškinasi,
kas yra tas poezijos logika sukonstruotas pasaulis, ką reiškia poezijos tiesa, Maceinos suvokiama kūrinio atvirybės ir jo recepcijos prasme, kas yra poezijos objektas ir koks šio
objekto santykis su transcendencija. Maceinos išeities taškas - prielaida, kad savo esme
pasaulio daiktai nei poetiški, nei nepoetiški, nes jie nėra iš anksto skirti būtent poezijai:
9
„poezijos objektas nėra aprėžtas savo apimtimi" . Todėl poezijos objektu laikytinas ne šis
10
ar tas daiktas, o ta „kita kiekvieno daikto pusė arba plotmė" , jo prasmė ir reikšmė, kurios
neišsemia nei kasdienė rega, nei tikslieji mokslai, Maceinos žodžiais sakant, - kiekvieno
daikto transcendencija pasiekiama peržengiant įprastą jo pažinimą: „daiktas peržengia
pats save"11, jis turi kažkokią kitą pusę - tą poetų pajaustą tikrovės antrąjį krantą už daiktų regimybės. Maceina dar sako, kad „kiekviena poezija peržengia pasaulio regimybę ir
skverbiasi į kitą - transcendentinę - plotmę, ją nusakydama". Nebūtina čia transcendenciją suprasti kaip medžiagą pranokstantį dvasios pasaulį ar krikščionišką Dievą. Tai, sakėme, daiktų antroji pusė, grindžiama nuojauta, kad tai, ką regime, tai, kas čia pat, po
ranka, daiktai ar gamta, kas įprasta ir kasdieniška, tėra vienas tikrovės aspektas. Į tikrovę
galima pažvelgti kitaip, peržengiant įprastinio pažinimo ribas ir paslėptąją daiktų pusę
išreiškiant poezija: „poezija kyla iš šios kitos plotmės išreiškimo žodžiu"12. Šitoks ribos
peržengimas arba proveržis į transcendentinę plotmę poetų yra išgyvenamas įvairiopai.
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Pats Maceina jį sutapatina su žmogų buvime palaikančios transcendencijos ir sykiu su
dievybės ieškojimais, taip metafizinę poeziją iškeldamas iki religinės. Metafizinė poezija
bus ta, kuri peržengia pasaulio regimybę ir skverbiasi į transcendenciją. Tačiau peržengdama regimybės ribą poezija taip pat gali krypti į Dievą ir, Dievą suvokus individualiu būdu, Dievą kaip transcendenciją pakviesti į žmogiškąją būtį. Tokią poeziją Maceina
pavadina religine - malda ne siaurąja garbinimo ar prašymo prasme, bet todėl kad čia
poetiniu žodžiu bendraujama su Dievu ir stovima individualiai išgyvento Dievo akivaizdoje. Glaustai išreiškiant esminę Maceinos teorinių svarstymų mintį, galima sakyti, kad
jo poetikoje ryšys tarp poezijos ir religijos yra neatsitiktinis. Jis atsiranda poeziją suvokus
kaip ribos peržengimą dvejopa linkme. Viena vertus, poetas atveria kitą daiktų pusę už
jų regimybės, kita vertus, jis atkelia dievybę į žmogaus pasaulį. Maceina sako, kad religinėje poezijoje asmeninis Dievas yra „nužengdinamas į mūsų būvį"13. Galima teigti, kad
Maceinos poetikoje religinė poezija yra savotiška pakopa, poeziją grindžianti metafizika
ir kartu ją pakelianti aukščiau metafizinės.

Būties ir būtybės santykis
Akivaizdu, kad poezijos esmės klausimą „Poetų pasaulis" sprendžia veikiau filosofo negu
literatūrologo akimis. Maceina klausia: kas yra poezijos objektas? Ir atsakymo ieško tiesdamas lygiagretes tarp poezijos ir būtiesfilosofijos,sklaidančios būties ir būtybės santykį.
Išsiaiškinus šiuos sugretinimus, ryškiau atsiskleidžia Maceinos poetikos prielaidos, išmąstytos remiantis Heideggerio būties ir būtybėsfilosofijane šią pakartojant, bet kritiškai
įvertinant Heideggerio sąvokas krikščioniškai suprantamo Dievo šviesoje. Heideggeris
teigė, kad, keldama būties ir būtybės kausimą, Vakarų metafizika „stato priekin būtybę
josios būtyje"14, o ne pačią būtį, taip būtį pamiršdama dėl būtybės. Siekdamas sugražinti
pusiausvyrą, Heideggeris išeities tašku ima ontologinę skirtybę ne tarp būties ir būtybės ir
taria, kad būtis yra kažkas visiškai kita negu būtybė: „būtis būna kitaip negu būtybė"15; ji
yra ne būtybė. Drauge būtybė yra kažkas visiškai kita negu būtis - ji yra nebūtis, ne visiškos
būties stokos ar niekio prasme, bet tik kaip kitaip būnančioji esybė. Sekdamas Heideggeriu, skirtumą tarp būties ir būtybės Maceina aiškina šitaip: „būtis būna pati <...> ji būna
16
pati iš savęs" , o ne kito malone; „savam buvimui ji nereikalinga kito pagalbos ar para17
18
mos" , tuo tarpu būtybė būna ne pati iš savęs, „ji yra reikalinga kito, kad būtų" . Ji laikosi
buvime kito palaikoma, buvojanti ne savyje ir ne sau, o kitame ar kitam. Todėl kartu su
Heideggeriu Maceina sako, kad būtybė yra santykinė būtybė, visada buvojanti santykyje
su ją palaikančia būtimi, o būtis - būtybę buvime palaikanti jėga, laidas ir „pagrindas,
19
kad būtybė būtų" . Būties ir būtybės santykis tolygus ribos peržengimui: būtis, būtybę
pagrįsdama, peržengia jos ribas ir santykiaudama su ja yra anapus jos - taigi yra jos trans20
cendencija. Maceina cituoja Heideggerį: „Būtis yra būtybės kaip būtybės anapus" ; ji „yra
21
toliau nei bet kokia būtybė" . Šitaip būtybę pagrįsdama būtis atsistoja kitoje plotmėje kaip
būtybės transcendencija: „Būti gi pagrindu reiškia būti peržengimu arba transcendenci22
ja" . Sugrįždamas prie būties ir būtybės skirtybės, Maceina ją formuluoja ontologiškai:
„Būtis yra būtybei tik todėl Visai kas kita kadangi ji šiąją peržengia ontologiškai, vadinasi,
pačiu buvimu"23. Būtį sutapatinęs su būtybę buvime palaikančia jėga, Maceina žengia dar
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vieną žingsnį ir būtį - tai, kas būna pats, - pavadina Dievu, priešingai Heideggeriui, kuris
atmeta dievybės prielaidą ir, sugrįždamas atgal į būtybės plotmę, būties nepalenkia transcendentinio Dievo linkui. Maceina klausia: kodėl būtybė peržengia save, „nurodydama į
tai, kas ji nėra, bet kas yra su ja susiję net ligi pat jos buvimo galimybės"?24 Ir atsako, kad
šitokį būtybės peržengimą būties kryptimi tegalima suprasti kaip peržengimą į visiškai
kitokią plotmę - į Transcendeciją. Heideggerio sugrįžimą į būtybės plotmę Maceina laiko
nelogišku. Jo lygiai netenkina kitų mąstytojų bandymai transcendenciją suvokti atmetant
dievybės prielaidą, pavyzdžiui, egzistencialistų, kurie ribos peržengimą aiškina kaip žmogaus pranokimą savęs paties. Šia prasme Maceinos būtiesfilosofijaaiški ir logiškai argumentuota: anapus to, kas būna pats, anapus Dievo, negalima rasti „nieko, kas dar būtų;
transcendencijos peržengti nebeįmanoma"25. Maceinos mąstysenoje žmogaus egzistenciją
pagrindžianti būtis tegali būti tolygi transcendentiniam Dievui.
Būtį sutapatinęs su Dievu, Maceina klausia, koks yra būties santykis su būtybe: ar
būtis buvoja tik žmogui nepasiekiamame anapus ar ji kažkaip peržengia būties ir būtybės
ribą ir buvoja paties žmogaus buvime? Klausimą Maceina formuluoja tiksliai: kas yra būtis - būsmas ar ir veikmė, „grynas buvojimas anapus ar ir atoveika į šiapus?"26 Jis atsako
ieškodamas vidurio kelio. Viena vertus, būtis turi veikmės pobūdžio, nes ji kildina tai, kas
yra kaip būtybės kūrėjas, ją pašaukęs iš nebūties; perfrazuodamas Heideggerį, Maceina
sako, kad būtis grįžta iš anapus ir „apsistoja būtybėje kaip jos buvimo pradmuo - be galo
artimas, nes nieko negali būti man artimesnio už mano paties pradžią"27. Būtis susitelkia
būtybėje, o ši būtybė virsta nuoroda į ją kildinusią būtį. Kita vertus, būtis kaip transcendencija lieka užu žmogui neperžengiamos ribos, pasislėpusi, neprieinama, mąstoma tik
iš dalies, nes mąstoma žmogaus būdu: ne žmogus pakyla iki būties, bet būtis nusileidžia
iki būtybės matmens, ji sugrįžta iš savojo transcendentinio anapus į būtybės šiapus, čia
buvoja „būtybės būdu" ir yra mąstoma tik tiek, kiek ji pati atsiskleidžia žmogui"28. Todėl būtis išlieka transcendentinė, atsiverianti ir paslėpta, artimas ir kartu nepasiekiamas
Dievas-Būtis.
Paralelės tarp Maceinos poetikos ir filosofijos yra akivaizdžios. Klausdamas, kas yra
poezijos objektas, Maceina orientuojasi į regimųjų daiktų pasaulį, daikte atverdamas jo
galimybę būti kažkuo kitu ir būti nuoroda į transcendenciją. Panašiai, mąstydamas apie
būtybę kaip būnančiąją, Maceina pereina nuo būtybės į ją palaikančią, ją peržengiančią
būtį. Jei būties ir būtybes santykis rūpi Maceinai filosofui, daiktų ir žmogaus pasaulis bei
jų anapusinė gelmė rūpi Maceinai poetui. Klausdamas, kaip būtis atsiskleidžia būtyje,
Maceina sako, kad ji iš savojo „anapus" ateina į žmogiškąjį „šiapus"; aiškindamas, kas yra
religinė poezija, jis teigia, kad religinė poezija Dievą nužengdina į žmogaus egzistenciją.
Galima teigti, kad poezijos esmę Maceina svarstė filosofijos mokslo šviesoje ir tarp šių
dviejų sričių, poezijos irfilosofijos,esminio skirtumo nerado: tai dvi kalbos rūšys, kurios
„ne tik iš bendro šaltinio (kalbos) kyla, bet nešasi ir bendrą turinį, kuriuo yra žmogiškasis
būties suvokimas ir pergyvenimas"29. Poezija ir filosofija atskleidžia ir kartu paslepia
būtį, būties ir būtybės santykį išreikšdamos žodžiu; būtį filosofija taria sąvokine kalba, o poezija - poetine, suvesdama vienumon vaizdinį, pojūtinį ir sąvokinį kalbėjimą.
Todėl poezijoje glūdi pats giliausias poeto būties išgyvenimas - jo pasaulio suvokimas,
esmingai besiskverbiantis į poeto pajaustą Transcendencijos tiesą.
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Religinis Maceinos rinkinių aspektas
Neturint tikslesnių duomenų, sunku pasakyti, kada Maceina pradėjo rašyti religinę poeziją
ir ar ji išsirutuliojo iš pasaulietiškosios. Autorius teigia mėginęs rašyti jau kunigų seminarijoje (1924-28,1929-30), bet šių pirmųjų bandymų nevertino ir jų nespausdino.30 Išstojęs
iš seminarijos, Maceina poeziją buvo ištisą dešimtmetį primiršęs, bet 1942-43 m., vokiečių
okupacijos metu, vėl ėmėsi plunksnos ir, paties poeto liudijimu, rašė savarankiškiau.31 Šis
antrasis kūrybinio darbo etapas sutapo su savarankiškesnio filosofinio mąstymo pradžia
(„atbudo manyje ir troškulys vėl rašyti eilėraščius"32): poezija matyt pratęsė Maceinos
filosofinius svarstymus, atverdama gilesnį ir mįslingesnį jo vaizduotės bei jausmų sluoksnį, pro laikmetį praeidama ir jo beveik nepaliesdama, tiksliau sakant, jo neiškeldama į
teksto lygmenį. 1942-43 m. žiema bus pats kūrybingiausias Jasmanto laikotarpis. Kai
kurie tuo metu sukurti eilėraščiai buvo neoficialiai pristatyti literatūros mėgėjų būrelyje
Kaune (sambūrio centre Maceina „švietė", - prisimena Nyka-Niliūnas33), bet sutelkti į
vieną rinkinį jie pasirodė tik 1965 m. išeivijoje išleistame „Gruode". Tiesa, turbūt ne visi
šio pirmo Maceinos rinkinio eilėraščiai iš pat pradžių buvo religiniai, tačiau įkomponuoti
į „Gruodą" visi jie įgauna religinės prasmės, nes Maceina rinkinį organizuoja ne chronologine tvarka, net ir ne teminiu pagrindu, bet tarsi savotišką žmogaus kelionę Dievop.
„Gruodo" visumos sąranga yra simbolinė, atskleidžiama skyrelių pavadinimais, jų įžanginėmis citatomis, eilėraščių seka ir tvarka, eilėraščių savitarpio ryšiais - pačia eilėraščius
įrėminančia rinkinio struktūra, kuri atskleidžia ir poeto intencijas, ir religinį jo rinkinio
visumos perskaitymo šifrą.
„Gruodas" susideda iš keturių dalių. Pirmoji dalis („Didžioji nebūtis") piešia prasmės
ieškančio žmogaus paveikslą, nuspalvintą žemyn krintančiomis teminėmis ir emocinėmis
vertikalėmis. Tačiau ciklas nėra perdėm niūrus. Eilėraščių tematika svyruoja iš nebūties į
būtį, parodydama abu žmogaus egzistencijos ašigalius, slinkimą žemyn ir kilimą aukštyn,
tai neigiamas, tai teigiamas ar vėl neigiamas dvasines būsenas. Kraštutinių išgyvenimų,
tolygių visiškam prasmės užtemimui ar egzistencialistų propaguotai nebūties patirčiai - J.
P. Sartre niekiui (k nėant), „Gruode" nerasime. Ciklo pradžioje Maceina cituoja 119 (120)
psalmės eilutę (Multum incolafuit anima mea), mus nukreipdamas į pakartotus žmogaus
sielos klajūnės ieškojimus, o su paskutiniu eilėraščiu ciklą nelauktai užsklendžia šuoliu į
būsimąjį laiką, ženklinamą vilties ir lietuviškojo rūpintojėlio simbolikos. Todėl nežiūrint
kartais niūrių nuotaikų bei ciklo pavadinimo, „Didžiosios nebūties" prasmę tektų aiškinti
remiantis santykiu su ją įrėminančiais klaidžiojimo ir ieškojimo ir kartu kylančios gyvybės bei vilties motyvais. Antrą „Gruodo" ciklą („Prie vartų") poetas atveria Baudelaire'o
citata, kuri žmogaus ieškojimams duoda tiksliai apibrėžtą kryptį: žmogus - Dievo ieškantysis, Dievą randantis ir jį prarandantis prasmės piligrimas, savo kelionėse nenueinantis
iki transcendencijos ir ta prasme stovintis ties vartais, gal prarasto rojaus, gal to rojaus,
kurio linkme einama, gal apskritai ties vartais, išreiškiančiais pirmykštį santykį su Būtimi
praradusio žmogaus atvirybę. Tačiau esminė ciklo kryptis aiški - einame Dievop; ciklo
erdvė taip pat nuspėjama - keliaujame imanentiniame daiktų pasaulyje; susitikimo su
Dievu pagrindas lygiai ryškus - tai tikėjimas kenotiniu Dievu, kuris ateina į žmogiškąją
būtį. „Prie vartų" ciklą baigia Kristaus gimimo motyvas, įterptas į lietuvišką Kalėdų ryto
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kontekstą, kuris Kristaus gimimą nušviečia pasaulietiška, t. y. šiapusine žmogaus rega.
Trečioje „Gruodo" dalyje „Giesmių giesmė" plėtojamas vyro ir moters meilės motyvas
ir šia savo tematika jis tiesiogiai neįsikomponuoja į transcendentinės žmogaus prasmės
ieškojimus. Ciklo paskirtis - kita, primenanti Šventraščio „Giesmių giesmę", kur žemiškos meilės paveikslas simbolizuoja aukštesnį Dievo ir žmogaus ryšį. „Giesmių giesmę"
įtraukdamas į „Gruodą", Maceina turbūt turėjo omenyje simbolinį „Giesmių giesmės"
matmenį kaip nuorodą į netiesioginį jo poetinės kalbos pobūdį ir kaip įvedimą į ketvirtą
rinkinio ciklą - „Kristaus istoriją", kur tarp poeto ir Dievo-Žmogaus įsiterpia Šventraščio
pasakojimai. „Kristaus istorija" interpretuoja Kristaus gyvenimą, atrinkdama įvykius, kur
ypač ryškus Įsikūnijusio Dievo slėpinys, ir juos organizuodama chronologine tvarka nuo
„Apreiškimo" iki „Velykų ryto". „Gruodo" rinkinio visumoje ciklą galime perskaityti kaip
Dievo ir žmogaus susitikimą įsikūnijusio Kristaus slėpinyje ir kartu kaip mūsų pačių susitikimą su kaip būtybė buvojančiu, mus būtyje palaikančiu kenotiniu Dievu. „Kristaus
istorija" užsklendžia „Gruodo" rinkinį ir parodo, kad rinkinio sandara veda nuo žmogaus
ieškojimų į dalinį jo regėjimą „Prie vartų" cikle ir iki pilnesnio ir prasmingesnio žmogaus
ir Dievo santykio atsiskleidimo „Kristaus istorijoje". Šitokia simbolinė „Gruodo" vidinė
sąranga rinkinį atskleidžia kaip organiškai išmąstytą visumą, kuri kelia aikštėn žmogų,
turintį santykį su Dievu, arba religijos Dievą, tą patį, kurį Maceina teigia esant tikruoju jo
filosofinių svarstymų centru34.
Esminių skirtumų tarp „Gruodo" ir „Ir niekad ne namolei" nerandame. Išviršinė eilėraščių forma čia kiek laisvesnė, daugiau suskaldyta, lyrinis subjektas plačiau atsiveria
bendražmogiškai patirčiai, perėjimai nuo tiesioginių prasmių į perkeltines atrodo subtilesni ir glaudžiau susiję su eilėraščių idėjiniu turiniu. „Vai sutemos" ciklas naujas Maceinai
neįprastu, laikmečio nulemto šiuolaikiško žmogaus paveikslu, tačiau kiti ciklai Maceinos
regėjimo kampo nekeičia ir daugiausia susitelkia ties žmogumi kaip ryšio būtybe, įvairiopai santykiaujančia su jo kaip būtybės kitu, kartais su Dievu, kartais su kažkokia neatpažinta ir neįvardyta jėga. Pirmajame cikle („Vis atgalios") sekamos tikslo nepasiekiančio
ar apskritai jo nenujaučiančio žmogaus kelionės. Antrajame („Keliai be kelrodžių") ataidi
kai kurie „Didžiosios nebūties" ir „Prie vartų" ciklo motyvai, bet savo esmine kryptimi
jis veda į kaskart ryškiau nurodomą mirties patirtį, ciklo pradžioje pridengtą priekin išsišaunančia vaizdine dominante - žiema, o pabaigoje - žaisminga ateinančio pavasario
nuotaika. Nuorodos į Kristų „Kelių be kelrodžių" ciklui suteikia gilesnės prasmės; jas
galima interpretuoti kaip savotiškus užslėptus kelrodžius, žmogų vedančius Dievop per
Kristaus-Žmogaus mirtį. „Mergaitė iš Magdalos" - trečia rinkinio dalis, savo religine tematika primenanti „Kristaus istoriją". Ji sukasi apie žmogų, artėjantį į Dievą ir iš dalies
Dievą pasiekiantį per maldą, paveldėjimą, religinius simbolius bei kreipinius. Rinkinio
pabaigoje - ne „Gruodo" šuolis į poetinę christologiją, bet šiandienio žmogaus paveikslai,
įdomūs tiek savo vaizdine medžiaga, tiek poeto gebėjimu tiksliai nusakyti modernaus
žmogaus esmę. Modernus žmogus - savotiškas prasmės turistas; jis su pasauliu bendrauja paviršutiniškai, pasaulį paveiksluodamas fotoaparatu ir nepaliesdamas daiktų anapusinės gelmės, taip prarasdamas ryšį ir su pasaulio daiktais, ir su Transcendencija. Šis „Vai
sutemos" skyrelis nėra stipriausias rinkinyje. Autentišką Maceiną poetą randame kitur - eilėraščiuose, kur žmogus keliauja transcendencijos link, pakildamas aukščiau šiapusinio
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savęs, bet neperžengdamas ribos tarp imanentinio ir transcendentinio pasaulių. Nuotolis
tarp žmogaus ir Transcendencijos išlieka. Tiesa, panašiai kaip „Gruode", ne visi šio antro
Maceinos rinkinio eilėraščiai atsirado norint išreikšti iš esmės religinį išgyvenimą ir todėl
ne visi jų Dievo ir žmogaus ryšį iškelia į teksto lygmenį. Tačiau ir pasaulietiški „Ir niekad
ne namolei" rinkinio kūriniai, perskaityti remiantis santykiu su kitais ir atkreipiant dėmesį į kūrinių ir ciklų pavadinimus - į simbolinę rinkinio sandarą - įsiterpia į poetinius
Maceinos būties ir būtybės apmąstymų rėmus ir ta prasme laikytini religiniais. Jų perskaitymo šifras glūdi Maceinos būties ir būtybės santykių schemoje, parodančioje žmogų
be Dievo pačia paprasčiausia prasme - kaip transcendencijos ieškotoją - ir kartu žmogų,
stovintį prieš Dievą kaip „aš" priešais „Tu".

Tarp būties ir nebūties
Teksto lygmenyje žodžiai „būtis" ir „nebūtis" yra ryškiausia jungtis tarp Maceinos filosofinių svarstymų ir jo poezijos. Abu jie pasirodo ankstyvuosiuose Maceinos kūriniuose,
pavyzdžiui, „Klajūne"; jie randami ir vėliau iki paskutiniųjų Maceinos eilėraščių. Tačiau
jų reikšmė keičiasi. Žodžiai „būtis" ir „nebūtis" praranda įprastines lyrines konotacijas ir
įgauna metafizinių, sykiu pereidami nuo perkeltinių prasmių į tiesiogines ir sutapdami su
ontologine būties ar nebūties sąvoka. Išskyrus kai kuriuos „Klajūno" eilėraščius, žodžius
būtis" ir „nebūtis" Maceinos poezijoje galima perskaityti paprastai - ontologiškai: būtis
bus būtybės kaip būnančiosios būsena ir kartu būtybę buvime palaikanti jėga ar dovana,
ateinanti iš transcendencijos. Pavyzdžiu čia tebus „Gruodo" sonetas „Elgeta". Žmogus elgeta kalbasi su Viešpačiu, Viešpačiui tardamas: „O Tu, atgniaužęs savo ranką dosnią, / Vis
dalini tą būtį: ją, tą vieną / Vienintelę kaip naktį sidabrinę". Kažin ar šiame sonete žodį
„būtis" tektų suprasti kaip lyrinėje poezijoje gerai pažįstamą žmogaus gyvenimo sinonimą. Lyrinė tradicija gyvenimą glaudžiai susieja su gyvenančiuoju, su veiksmo subjektu, jį,
gyvenantįjį, įterpdama į viena linkme tekančią laiko srovę. Tuo tarpu Maceina tarp lyrinio „aš" ir būties įterpia elgetos metaforą, žodį „būtis" atsieja nuo bėgančio laiko, o būties
pilnybę priskiria Viešpačiui Kūrėjui, ne žmogui. Suvokiame, kad „Elgetoje" būtis reiškia
kažką kitą negu lyrinį laiko tekėjimą; būtis čia arčiau ontologiškai suprastos būties dovanos ar jėgos, nedalomos („vieną") Viešpaties požiūriu, bet Viešpaties dalijamos žmogui
kaip kūriniui. Tai, manome, bus ontologinė, bet ne lyrinė žodžio „būtis" interpretacija.
Būties priešingybę, t. y. nebūtį, taip pat galima perskaityti ontologiškai kaip būties stoką
ar žmogaus baimės būseną, kai žmogus, gyvybės ženklų sūkuryje kaip kontrastą savyje
staiga pajunta galimybę nebūti ir todėl skverbiasi į būtį, pavyzdžiui „Voro sonete": „Ir aš,
kaip voras į stiklinį indą, / Kai nerimu visi garsai pasklinda, / Ir ilgesiu, ir troškuliu atgiję / Svaigiu džiaugsmu mūs žemę juosia - / Į naują būtį lyg į slidžią giją, / Iš naujo, vis
iš naujo kabinuosi". Nebūties mintis „Voro sonete" yra nutylima, tačiau ją jaučiame tarp
eilučių kaip žmogaus nerimo būseną, grindžiamą galimybę nebūti, žmogų kviečiančią, jį
skatinančią pakilti iš nebūties ir kopti į būtį. Nerimas atskleidžia būtį, atskleisdamas „nie35
kį kaip neišsisklaidžiusį būties buvojimą" . Tiesa, Juozas Brazaitis „Gruodo" nebūtį interpretuoja kitaip. Atmetęs Maceinai svetimą egzistencialistų interpretaciją, jis sako, kad
žodį „nebūtis" Maceina „bus pavartojęs kita prasme. Bus pavadinęs juo čia tą žmogaus
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gyvenimo dalį, kuri nėra esminė jo egzistencijai, kuri yra atsitiktinė, praeinama, dažnai
net užgožianti esminę"36. Neatmetant Brazaičio nuomonės, vis dėlto atrodo, kad nebūtis, kaip ją suvokia Maceina, neišsitenka atsitiktinumo ar praeinamumo rėmuose. Nebūtis yra esmingai susieta su būtimi - tai kaskart pasikartojanti, praeinanti ir vėl ateinanti
sielos būsena, „Rudens" eilėraštyje išreiškiama šitaip: „Iš nebūties plačių kraštų / Aš vis
grįžtu / Taku apžėlusiu ir pamirštu, / Kad jau ruduo prie mano durų". Pats žodis „nebūtis"
Maceinos poezijoje nėra naujas. Jį randame prieškario lietuvių lyrikoje, pavyzdžiui, Mykolo Vaitkaus, tačiau atkeltas į neįprastą pakartotų žmogaus grįžimų ir išėjimų kontekstą,
žodis tekstą destabilizuoja, jame atverdamas naujų prasmių galimybes. Maceinos nebūtį
perskaitome kitaip negu Vaitkaus, atmesdami lyrikoje gerai pažįstamas mirties ir nebūties ar nebūties ir liūdesio analogijas ir žodį „nebūtis" siedami su Maceinos teoriniais
svarstymais. Veikale apie „Filosofiją ir interpretaciją" Maceina pakartoja Heideggerio (ir
kartu Leibnizo) klausimą: „kodėl yra būtybė, o ne greičiau niekis? <...> Kodėl ji be niekur nieko negrįžta atgal į nebūtį?"37 Ir atsako, kad, šitaip klausiant, pats būtybės buvimas pasirodo netvirtas, atsitiktinis: „'staiga būtybė nebėra tarsi ranka pasiekiama, ji ima
svyruoti,' svyruoti ,kaip tokia, vadinasi kaip būnančioji"38. Šitokią svyruojančią būtybę,
pereinančią nuo būti į nebūti, sutinkame „Rudens" eilėraštyje, nors čia kontekstas išlieka
lyriškas ta prasme, kad jis suaustas iš gamtos reiškinių bei daiktų ir jausminių būsenų.
Kituose kūriniuose nebūties įspūdį Maceina išreiškia kritimo ar slinkimo žemyn motyvu.
Tačiau svarbu, kad pats minties ar sąmonės svyravimas „Rudens" eilėraštyje įlietas į labai
subtiliai suaustą akustinį ir vizualinį vaizdinį: „TAIP TAIP! Kiekvieną naują rytą / Kaip
kūdikis, spurdėdamas džiaugsmu, / Pamiršt imu, / Kad tyloje senų namų / Pavytusiu lapu
nukrito / Lyg paskutinė šio rudens šalna / Sunkios prasmės pilna / Būtis mana. / Iš nebūties plačių kraštų / Aš vis grįžtu". Nebūties motyvas čia yra rutuliojamas ne viena kryptimi, į pabaigą, bet nepaprastai subtiliomis būties ir nebūties moduliacijomis, išreiškiančiomis ne gyvenimą, tekantį į mirtį, o veikiau kažkokį būties ir nebūties bangavimą, jų
kaitą pačiame gyvenime. Nebūtis tarsi pasidaro tolygi būčiai; ji ne gyvenimo pabaiga, bet
žmogaus būsena, atkeliama į patį jo egzistencijos centrą, jo palydovė, identiška su sąmone, klausiančia „kodėl esu būtybė, o ne niekis" ir suvokiančia savo kaip kūrinio galimybę
nebūti. Tiesa, nebūties išgyvenimas kartais yra nuvedamas ligi kraštutinės ribos, kur nebūtis virsta mirtimi; cituojant Maceiną, galima sakyti: „'ligi pat kraštutinės bei priešin39
gos [būties] galimybės, būtent ligi nebūties bei niekio'", pavyzdžiui „Rudens" eilėraštyje.
„Ruduo" mus priveda ligi ribos, ties kuria tarsi tariame paskutinį „eime". Už jos vaizduotė
teranda tylą, sustingusias pozas, sustabdytą gyvenimą ir taip pat transcendentinę Būtį,
perteikiamą mums gerai pažįstamais žodžiais, nurodančiais į aukštesnę būtybę: „Žiūrėk,
ten pas Aukščiausią Valią, / Drabužiais išeiginiais pasirėdę, / Visi jie tyliai sėdi / Kaip
nuotakos vestuvių vežime". Ši nelaukta nuotakų metafora ženklina ne išėjimą kur nors čia
pat, arti, bet perėjimą į mums nepažįstamą buvimo formą, priimamą kaip tapatų su mirtimi, bet ne su nebūtimi, „Gruodo" rinkinyje (bet ne „Klajūne") rašoma mažąja raide, tuo
būdu iškeliant tiesioginę žodžio „nebūtis" prasmę. „Rudens" eilėraštyje Maceina nebūties
mintį nustumia iki mirties, bet pačią nebūtį ir jo subjektą, žmogų, apmąsto ontologiškai,
t. y. kaip susijusią su būtimi, kuri žmogui kaip būtybei suteikia galimybę būti.
Todėl paradoksaliai, bet kartu logiškai „Didžiosios nebūties" cikle būtis ir nebūtis eina
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drauge. Čia aikštėn iškeliama pati nebūties sąmonė, kartais prasiveržianti lyriška, elegiška
gaida, kartais kreipiniu ar sušukimu, kartais neįprasta žemyn-aukštyn vertikale ar palyginimu, pavyzdžiui, mirties-kaukolės ir fortepijono, o kartais aklinai uždarytos erdvės
vaizdiniu. „Mano kambarys" - vienas įspūdingiausių „Gruodo" kūrinių. Jis metaforomis
ir palyginimais konkretizuoja nepaprastai stiprų uždarumo įspūdį ir, emocijas atitraukęs
nuo lyrinio subjekto, jas paverčia būtį sugeriančia, būtį naikinančia jėga: „O liūdesys <...>
Pakilęs atidaro siaurą mano langą / Ir traukia orą pilna krūtine / Ir žiūri akimi rūsčia".
Liūdesys peržengia vieno žmogaus emociją ir virsta kažkokia šiurpia, žmogų slegiančia,
žmogų apgaubiančia jėga, kuri sklidinai pripildo jo egzistencijos erdvę. Jausmo dialektika
čia virsta neįmanoma, ryšys su kitu išyra, tėra savotiškas pabaigos ritualas ir monologiška
vienuma: „Jis čia / Ir kunigas, ir tarnas, ir minia". Sąmonei atsisukus į save, atsiveriama
galimybei nebūti, išgyvenama kažkas panašaus į Baudelaire'o tamsųjį spleen. Tačiau gilios,
neišbrendamos nevilties Maceinos žmogus nepažįsta, lygiai kaip jos nepažįsta ir jo būties
filosofija: nes argi įmanoma mąstyti kūrinį, kuris jaučiasi jau nebesąs buvime, - klausia
Maceina. Iš esmės neigiamą būties-nebūties ašigalį išryškinantys Maceinos eilėraščiai
paprastai jungia du skirtingus išgyvenimus: džiaugsmą ir liūdesį, lūkesį ir išsipildymą, pabudimą ir pabaigą, pavyzdžiui, kritikų pastebėtas „Gruodo" eilėraštis, vienas iš geriausių
rinkinyje. Tokie nuotaikų ir emocijų kontrastai siejasi su labai paprastais dalykais. Maceina pasaulį išgyvena kaip savą, mielą, kaip jo pasaulį, todėl kad pasaulis yra jo egzistencijos erdvė, jo pavadintas - ta vieta, kur laikosi žmogaus būtis ir būtį teikiančios jėgos šifrai.
Čia, o ne kitur, kreipiamasi į Dievą klausiant: „Argi Tavęspi eina ši be galo / Procesija?"
(„Procesijos sonetas"). Čia, o ne kitur medžiaginis pasaulis atsiveria Dievop vedantiems
dievybės simboliams. Virš būties ir nebūties, tiksliau sakant, virš jų kaskart besikartojančios kaitos, esti dar aukštesnis principas, nurodytas kreipiniais, prielinksniais, pašalės
einamojo vietininku ar kitais linksniais - ten pas Aukščiausią Valią. Tad neatsitiktinai
sakėme, kad „Didžiosios nebūties" ciklą užsklendžia „Pranašystės" eilėraštis, kuris laiką
projektuoja į ateitį, o erdvę apibūdina kaip mielą, savą, nešančią prasmės šifrus: „Bus,
bus mūsų žemėj vėlei - / Mūsų kryžkelių rūpintojėliai". Šitokie vilties motyvai nebūties
ženklų neištrina, o tik primena dinamiškąjį, kontrastus jungiantį ir juos išbalansuojantį
Maceinos išgyvenimą ir taip pat jo krikščionišką tikėjimą, kad virš žmogaus būties ir
nebūties yra dar aukštesnė jėga, palaikanti žmogų buvime. Maceina kaip būties filosofas
šią mintį turbūt išreikštų šitaip: kūrinys visada yra susijęs su Kūrėju, būtybė - su tuo, kas
pats esti Būtis. Maceina kaip poetas žmogų suvokia dinamiškai, parodydamas jo kaskart
besikartojantį kilimą aukštyn ir jo kritimą nebūties linkui.
Į būtį kylantį ir nebūtin sugrįžtantį žmogų Maceina konkretizuoja keliauninko ar klajūno topu, vienu svarbiausių Vakarų literatūroje. Maceina jį bus radęs jo gausiai skaitytuose nelietuvių literatūros tekstuose. Klajūno topą atkeldamas į savo rinkinius, Maceina
iškelia veikiau ne klaidžiojimą, bet besikartojančias, nesibaigiančias keliones žmogaus,
kuris visad kelyje, in via, visados išeinantis ar sugrįžtantis. Maceina sako, kad žmogus
kyla išeiti: „Ir aš kartu išeiti pasikėliau" („Šešėlio sonetas"). Šitaip sujungdamas du veiksmažodžius „kilti" ir „eiti", Maceina tiksliai nusako žmogaus kaip būtybės veiksmo pobūdį bei kryptį: žmogus yra tas, kuris kyla ir šitaip kildamas eina kažkur, t. y. jis keičia
vietą, namuose neužsibūdamas. Pats žodis „namai" Maceinos rinkiniuose aptinkamas
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gana dažnai, tik daugel kartų paminėti namai paprastai lieka anapus ribos, nepasiekti,
nematomi, kartais į eilėraštį įtraukiami neiginiu: „Ir niekad ne namolei" ar nuspėjami tik
iš veiksmažodžių „sugrįžti", „išeiti" ir 1.1. Nepasiektų namų įspūdį kartais sukelia pati eilėraščio struktūra: ji, pavyzdžiui, parodo keliaujantį žmogų, bet nutyli jo kelionių kryptį,
vardu nepavadindama to tolimojo ten, į kur einama. Jei keliaujantis žmogus taria namus,
jo žodis kartais yra stipriai retorinis, nurodantis į išsvajotus, bet nepažįstamus namus, likusius ne praeityje, bet kažkokiame neapibrėžtame, mįslingame laike. Namai yra veikiau
kryptis, o ne praeitis, linkmė - o ne esamojo vietininko linksnis. Namuose Maceinos
žmogus neužsibūna, jis čia neįsikuria, negrįžta nei į gimtuosius namuos, nei į tėviškę, nei
apskritai į vietą, nuspalvintą praeities jausmo. Šitokia namų interpretacija pasirodo jau
1942-1943 m. kūriniuose, todėl ji nesietina su išeivio egziliu, nors paskiri vaizdai galėjo
kilti iš asmeninės Maceinos kaip išeivio patirties. Kelio ir namų motyvo paskirtis Maceinos poezijoje yra kita - išreikšti žmogų, esantį kelyje savame krašte, t. y. neperžengiantį
slenksčio į kitą plotmę, ar tai būtų gimtieji namai, ar koks nors prarastas rojus, ar pasakiškas ateities eldorado, ar krikščioniškai suprasta dievybės pilnybė. Tarp tenai, į kur einama
ir kur esama, Maceinos poezijoje visada atsiveria tarpeklis, visada sugrįžtama savon erdvėn, nepasiekus transcendentinio anapus. Šitokia kelionės toposo interpretacija būdinga
abiem Maceinos rinkiniams, tačiau antrasis daugiau iškelia patį veiksmą, sustiprindamas
ar paspartindamas ritmą: „Pirmyn, pirmyn į tuščią tolį" („Karuselė"); keisdamas kelionės kryptį: „Eželėm dirvos auksajavės / Bėgs atgalios, vis atgalios" („Joninių naktis");
ar pereidamas į akustinį vaizdinį: „Vežimai voromis tik dunda trankūs" („Turgus"). Tuo
būdu kelionė virsta karuselės sukimusi ratu: „arkliukas / Šokuodamas vis sukas, sukas,
sukas" („Karuselė"), o eilėraščio subjektas - kelionės kryptį ir tikslą praradęs modernus
žmogus, būtybė, užsisklendusi šiapus transcendencijos, žmogus be Dievo, bet tik ta prasme, kad jis iki Dievo negali nueiti.

Žmogaus santykis su Dievu
Kaip derėtų suprasti religinę poeziją? Savo teoriniuose veikaluose Maceina šio klausimo
išsamiai nenagrinėja, tačiau laiškuose ir komentaruose aiškiai pabrėžia ne bažnytinę dogmą, bet poeto nuoširdų, laisvą susitikimą su asmeniniu Dievu: kalbėki, šnekučiuokis su
40
Dievu, nubrauk, kas racionaliai pasakyta, Maceina skatina Kazį Bradūną. Panašiai laiške
Leonardui Andriekui, kreipdamasis į Andriekų poetą, Maceina pataria pamiršti racionaliai aiškinamas teologo-kanonisto ar pamokslininko tiesas ir leistis būti nešamam pačios
poezijos, ne teologijos („velniūkščio"41), taip poeziją kildindamas iš Dievo ir žmogaus
ryšio asmeninių išgyvenimų. Tiesa, Tomas Venclova Maceiną yra pavadinęs teologu.42
Pats Maceina savęs tokiu nelaikė, jis sakė: „jei teologą suprasime kaip tiesos aiškinimą
Bažnyčios tarnystės dėlei, tokiu teologu nesu ir niekad nebuvau"43. Religinę poeziją jis
rašė širdimi, poeziją aiškiai atskirdamas nuo teologijos. Rašė Maceina tai, ką pats išgyveno, poetine kalba pridengdamas ir kartu atidengdamas savo kaskart kintantį, įvairuojantį
ryšį su asmeniniu Dievu. Taip suprasta religinė poezija labai gražiai atsiskleidžia „Prie
vartų" cikle. Ciklo turinys - žmogaus santykis su Dievu, į Kurį einama per sąmonę ir pasąmonę; ciklo vidinė sąranga - žmogaus kelionė Dievop, žmogų tai suartinanti su Dievu,
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tai atskirianti nuo Dievo; ciklo kalba - nuoširdi, poetiška, individuali, savo gelme tiksliai
nusakanti tai, ką apie būtį ir būtybę - Dievą ir žmogų - Maceina teigė savo teoriniuose
svarstymuose.
„Prie vartų" ciklą įrėmina Baudelaire'o „Romantiško saulėleidžio" citata „Je poursuis
en vain le Dieu qui se retire", Sigito Gedos vertime skambanti taip: „Bet veltui aš viliuosi
dar prisivyti Dievą"44. Sigito Gedos vertimas, be abejo, tikslus, tačiau jis į priekį iškelia žodžius veltui ir viliuosi, o ne dinamiškąjį veiksmažodį ieškoti, sekti, vytis (poursuive), taip
pridengdamas ieškojimo motyvą ir iškeldamas tamsiuosius Baudelaire'o dievybės išgyvenimo atspalvius. Maceinos poezija apskritai nėra artima Baudelaire'ui. Joje nerasime nei
gilios nevilties, nei gėrio ir blogio kontrastais sklaidomo sudvejinto žmogaus, nei Baudelaire'o poezijai būdingos nepaprastai aštrios kaltės sąmonės. Priešingai Baudelaire'ui,
Maceina nelaikytinas moralistu. Jam yra kur kas svarbiau ne įminti gėrio ir blogio mįsles,
o rasti žmogaus kaip būnančiojo santykį su Dievu, šį santykį suvokiant ontologiškai, bet
jį išgyvenant individualiai kaip savotišką būtybės susitikimą su labai artimu, bet kartu
paslaptingu Dievu-Kaimynu ir Dievu-Kūrėju. „Prie vartų" cikle toks dvilypis Dievo ir
žmogaus ryšys yra nukeliamas į patį centrą. Žmogus čia kalbasi su Dievu tarsi su bičiuliu,
Dievui tardamas Tu, su Dievu pasitardamas, pasišnekučiuodamas, su Juo bendraudamas
kreipiniais ir sušukimais kaip su savo mąstymo pokalbininku - kaip su savuoju Kitu.
Todėl Dievas cikle yra išgyvenamas iš labai arti, ne protu, o tarsi spontaniška akimirkos
įžvalga: „AŠ PALIEČIAU Tave, tylus Kūrėjau", - sakoma įžanginiame ciklo eilėraštyje
(„Aš paliečiau Tave"), tartum atskleidžiant viso ciklo perskaitymo šifrą. Žmogui artimo,
individualiai išgyvento Dievo motyvą atliepia „Kaimynas", rašytas paveiktam R. M. Rilkės poezijos. Čia tarp Dievo ir žmogaus paliekama „plonytė siena", gal, tiksliau sakant,
sekundės tyla, kai Dievo artumą pajutęs žmogus kreipiasi į Dievą prašydamas: „Pašauk
mane! / Tik šūktelki! Tik vienas žvilgis / Pro siaurą mano durų plyšį - / Ir aš tuojau
pas Tave grįšiu. / Juk siena ta tokia plonytė!" Bet Dievas - transcendentinė Būtis - tyli.
Kitame eilėraštyje („Voverės sonete") Dievas žmogų jau pašaukia: „ŠIĄNAKT girdėjau,
/ Kad pašaukei mane tyliu balsu", tačiau ir čia girdime ne paties Dievo balsą, bet žmogų,
kuris tariasi girdėjęs Dievą. Kalba žmogus, prieš Dievą stovėdamas kaip „aš" prieš „tu", o
Dievas tik klauso. Jis gali būti girdimas, tačiau Jis veikiau veikia negu atsako. Ta prasme
„Prie vartų" cikle Dievo ir žmogaus pokalbis nėra dialogiškas. Žmogus, matėme, kalba, o
Dievas lieka nebylus - tylusis, tiek apskritai Maceinos poezijos, tiek jo teorinių svarstymų
Dievas yra juntamas, tarsi ranka paliečiamas, atsiskleidžiantis iš labai arti, bet atsiskleidžiantis ne dievišku žodžiu, bet netiesiogiai - žmogiškuoju „girdžiu", t. y. paties žmogaus
žodžiu. Dievas, - teigia Maceina, - savo skirtingo, dieviško žodžio neturi ir su žmogumi
santykiauja „tik per žmogaus žodį - pagal šiojo gramatiką, sintaksę ir semantiką"45. Todėl
Jo žodis visada yra žmogaus žodis, lygstamas, nes sužmogintas, Dievą atskleidžiantis iš
arti, bet tik iš dalies ir tik ribota žmogaus rega, o ne dieviškuoju Dievo pavidalu. Būtų
galima sakyti, kad Maceinos poezijoje Dievas yra nužengdinamas į žmogaus sumąstytą
žodį, Jis jame atsiveria „anapusine" žmogaus žodžio galia ir sykiu išlieka mįslingas, nebylus, išsiilgtas, iki galo nepažintas, tiesa, artimas tarsi Kaimynas, bet kartu buvojantis užu
„durų plyšio" ar „plonytės sienos" - buvojantis anapus žmogui žodžiu neperžengiamos
transcendentinės Būties ribos. Yra „Prie vartų" ciklo eilėraščių, kur Dievo ir žmogaus
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santykis toks intymus, taip subtiliai išmąstytas, kad tarpeklis tarp Dievo ir žmogaus, Būties ir būtybės, tarsi visiškai išnyksta, pavyzdžiui, eilėraštyje „Vidunaktis". Įvardžiu „Tu"
pavadintas Dievas čia yra atkeliamas į žmogaus erdvę: „Tada kelies Tu / Ir mūs alsavimu
ak vaikštai taip lengvai. / Lyg varpomis viens kitą liestų / Pribrendę mūs javai". Dievas
čia yra metaforizuojamas žodžiu alsavimas, kartu išlaikant tiesioginę žodžio „alsavimas"
prasmę ir esminiu, nes gyvybiniu (t. y. alsavimo) ryšiu susiejant būtį teikiantį Dievą su
būtį priimančiu žmogumi; žmogus išreiškiamas savybinio įvardžio bendruomeniniu
mes, taip pat bendruomeninį lygmenį nurodančiu pribrendusių javų kultūrvaizdžiu, vartojamu ne norint pagražinti eilutę, bet, spėjame, norint jai suteikti atpažįstamą lietuvišką
poetinės kalbos atspalvį. Su Dievu, - teigia Maceina, - prasmingai bendraujama tik sava,
o ne neutralia kalba. Taip Dievas priartėja prie žmogaus, bet Jis išlieka transcendentinis,
iki galo metafora ar palyginimu neatskleistas: „būtybė niekad ir niekur nėra būčiai tapati,
todėl ir būties atsiskleidimas būtybėje niekad ir niekur nėra visiškas"46. Kažkas visada
lieka už žmogaus žodžio, kažkas paslėpta, nutylėta, nenugirsta, nepavadinta, kartais nujausta, poetas sako - paliesta „mintimi", bet tuoj pat prarandama. Todėl su Dievu „Prie
vartų" cikle bendraujama svyruojant, abejojant, praregint, artėjant į Dievą, tikinant, kad
Dievas yra girdimas, ar nuo Jo nutolstant, praradus nebūtinai visapusišką, bet veikiau
vienaip ar kitaip dalinį ryšį. Minėtame ciklo įžanginiame eilėraštyje žmogus Dievą atranda per akimirkos nuojautą, kuri sukonkretinama liepsną palietusio pirštelio metafora:
„Aš paliečiau Tave, tylus Kūrėjau / Lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu / Tiktai mintim.
Užpūsti nenorėjau. Bet užgesai, ir aš įžiebti negaliu. / Tavęs, kursai papėdėje Horebo /
Sausos šakos liepsna pats prabilai". Esminę šio posmelio mintį pagauname lengvai ir tariame, kad čia poeto kalbama apie pasitraukusį ir todėl veltui ieškomą, užgesusį Dievą.
Tačiau galime skverbtis ir į gilesnį posmelio matmenį, kur atidžiau perskaityti žodžiai,
sintaksė, formos dalykai atskleidžia tiksliai išsakytą Maceinos kaip filosofo mintį: žodžiai
Tave ir Tavęs eilėraštyje nurodo į Dievą, regimą tik vienu aspektu - į pranašų ir Mozės
Dievą, save atskleidžiantį gamtos stebuklais. Tokio didingo, stebuklais (arba dieviškai) kalbančio dieviško Dievo Maceinos žmogus savo mintyje negali įžiebti. Jo regėjimo prizmė
kitokia, kuklesnė, žmogiška ir todėl tik „šiapusinė". Perfrazuodamas ir keisdamas Rilkės
motyvą, Maceina sako, kad Dievas gamtoje yra „tamsiu apsiaustu prisidengęs", o žmogus
savo ribotu pažinimu iki Jo negali nueiti. Tarp Dievo ir žmogaus atsiveria neperžengiamas
tarpeklis: „Toli man lig Tavęs. Ir Tau toloka", - sakoma antro Maceinos rinkinio įvadinėje
„Biografijoje". Taip pakartojamos dvi panašios, bet skirtingos žodžio formos ir taip be galo
tiksliai nusakoma Maceinos kaip poeto ir filosofo išmąstytas Dievo ir žmogaus santykis.
Žmogaus ir Dievo susitikime dalyvauja abu - Dievas ir žmogus. Abu „eina" vienas kito linkui; teorinėje plotmėje Maceina sako, kad „būtybė yra būtina būčiai, kad ši atsiskleistų", ir
kartu „būtis yra būtina būtybei, kad ši būtų"47. Tačiau kiekvienas jų turi savo veikmę, savo
misiją. Žmogus ilgisi, ieško, Dievas atsako savu veiksmu, eidamas žmogaus link ir turbūt
nueidamas toliau nei žmogus. Dievas ir žmogus suartėja, žmogus stovi prieš Dievą kaip
„aš" prieš „Tu". Tačiau tarpeklis tarp žmogaus ir Dievo „Prie vartų" cikle vis dėlto išlieka,
teksto lygmenyje ženklinamas palyginamuoju žodžiu „lyg", išlaikančiu būties ir būtybės
ontologinę skirtybę, kartais dviaukštėmis metaforomis ar perėjimais nuo tiesioginės kalbos į netiesioginę ar nuo įprastinės į originalesnį bei autentiškesnį pasisakymą.
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Maceinos poezijoje Dievas išgyvenamas labai įvairiai, tiksliau sakant, Dievas čia visada tas pats, tik jį išreiškiant atsiranda gausybė poetinių schemų, palyginimų, metaforų,
savotiškų Dievo paveikslo mutacijų, kurios kaitalioja iš esmės tą patį kūrinio ir Kūrėjo,
mąstančiojo „aš" ir Dievo santykį. Raiškos originalumo Maceina paprastai neieško. Jis
mėgsta pasitelkti gerai pažįstamus religinės poezijos motyvus ir simbolius, pavyzdžiui,
šviesos, Dievą išreikšdamas žvaigždžių metafora ar Jį pavadindamas žiburio Nešėju („Voverės sonetas"), o žmogų kontrastingai tapatindamas su tamsoje esančiu trumparegiu,
akluoju. Tokius įprastus motyvus Maceina interpretuoja savaip, pavyzdžiui, ne aukštindamas šviesą ar ją pakeldamas iki mistinės vizijos, bet šviesą nuleisdamas žemyn ir ją
įkūnydamas paprasčių paprasčiausioje būtybėje - vabalėlyje, kuris Maceinos poezijoje kartais reiškia žmogų. „Atėjo vakaras, ir, sako, suspindėjai / Lyg vabalėlis tamsiame
kempsyne. Tu mūs būtyj" („Šešėlio sonetas"). Dievo nepažįstančio ar neatpažįstančio
žmogaus rega čia yra įdomiai iškeliama žodžiu sako: žmogus žiūri, bet Dievo neregi, todėl
jam reikia kito liudijimo, kito patvirtinimo. Kartais Maceina šviesos motyvą sumodernina, jį įkomponuodamas į beveik siurrealistišką rausvos lemputės vaizdinį („Pakeleivis"),
kurį išsiaiškiname tik atpažinę Maceinos poezijai būdingas metaforų jungtis ir lemputę
perskaitę analogiškai kaip paukščio gūžtą, o paukštį - kaip paklydusį žmogų. Tamsos
motyvą Maceina taip pat atnaujina, jį nušviesdamas ir poeto intuicija, ir filosofo rega,
pavyzdžiui, „Šešėlio sonete": „Kažkas čia pat prie mano kojų. / Tai aš turbūt savu šešėliu
/ Tave užstoju". Šešėlis - daugiaprasmis žodis. Jis nurodo į kažką, ko aiškiai neregiame - į
Dievą, ir kartu į žmogų, kuris Dievo neranda, todėl kad žmogus yra medžiaginė būtybė,
savo kūniškumu ir kūriniškumu, pačia savo medžiagine prigimtimi, pridengianti dieviškąją Būties šviesą. Šia prasme žmogui nepasirodančio, tolimo Dievo paslaptį Maceina
sprendžia kitaip negu Baudelaire'o „Romantiško saulėleidžio" sonetas - ne Baudelaire'ui
būdinga Dievo tamsa, ne Dievo-saulėleidžio įvaizdžiu, bet paties žmogaus ribota rega,
jo akių tamsa, kuri Maceinos poezijoje tik vienur, kitur nustumiama iki visuotinos, visa
gaubiančios tamsos. Dievo ir žmogaus ryšys čia paprastai nenutrūksta, jis tik kartais pasakomas stipriai suretorintu žodžiu, tarsi savo tamsoje žmogus su Dievu kalbėtų pasiskolintu, nuoširdžiu, bet ne jo paties rastu žodžiu: „KAIP NUOSTABU, o Viešpatie, kad
mano akys / Jau tolumos kalnų nebesugraibo, / Kad jau ir žaibo / žėrėjimas jaunystės
nebetekęs. / Visi daiktai kažkur tolyn nuėjo. / Aš vienas palikau į rūką įsisupęs / Tarytum
upės / Plati tyla be burių ir be vėjo" („Trumparegio sonetas"). Kylanti tuštuma, tyli ir nejudri, platybė be ženklų ir be judesio pripildo žmogaus erdvę, žmogų desorientuoja. Dievui pasitraukus, abejonė prasiveržia nevilties kupinu klausimu: „Argi Tu būtumei man
paskutinis / Saulėleidis, viršūnėse patvinęs, / Nebeišbrendamai klaikaus ir juodo šilo?"
Už šio paskutinio, beveik bodleriško saulėtekio, Maceinos poezijoje juntamas šiurpas,
neviltis, bet ne Dievo mirtis. Sugrįžkime į Baudelaire'o labai intensyviai, dramatiškai išgyventą „Romantišką saulėleidį". Saulei nuslinkus čia už horizonto poetui atsiveria klaiki
tuštuma, o pats žodis „dievas" (dieu) praranda savo įprastinę dievybės reikšmę ir gali būti
perskaitytas perkeltine prasme kaip saulės ar saulėleidžio metafora. Atrodo, kad žvelgdamas į romantikų nupieštus saulėleidžius, Baudelaire'as už jų atranda prasmės tuštumą,
pasitraukusį ar mirusį Dievą, tuo tarpu Maceina saulėleidį iššifruoja tik kaip pasaulį be
orientyrų ar kaip paties žmogaus aptemusį žvilgsnį, žmogaus vidinę tamsą. Kitaip tariant,
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jis trumparegio regos nesuabsoliutina, ją pripažindamas kaip būtybės, o ne būties savybę
ar kaip praeinančią ir vėl sugrįžtančią sielos būseną. Tai ir bus ryškioji „Prie vartų" ciklo
dominantė. Būti „prie vartų" reiškia atsiverti galimybei ir būti, ir nebūti, regėti Dievą ir
nuo Jo nutolti, t. y. Dievo ir žmogaus santykį išgyventi kaip tapsmą, ne būsmą, kupiną
rūpesčio ir džiaugsmo, liūdesio ir giliai išgyventos meilės savam pasauliui, gamtai: „TAS
VAKARAS vakaras, o Viešpatie, kaip graudūs? Giedojimai pasiekė jau pušies viršūnę",
nes gamta žmogui yra sava, pažįstama, šiapusinė: „...Ak mums čia taip ramu! / Žiūrėk, lyg
Tavo žvaigždės vabaliukai žvilga" („Nakvynės sonetas"). Ir taip pat kaip staigų žmogaus
sąmonės atsivėrimą būties Nepažįstamajam. Maceinos poezija - daugiabalsė, bet ji aiškiai
turi savitą vidurkį. Tai yra Dievo trauka, žmogui paliekanti laisvę Dievui atsakyti arba
neišgirsti Dievo kvietimo.
Yra Maceinos eilėraščių, įsimenančių savo fragmentine forma tarsi paveikslas, parodantis tą patį objektą tik kaskart iš kitos perspektyvos. Tokia yra penkių posmelių
„Biografija", sukurta kaip antrojo rikinio įžanginis, nepaprastai kondensuotas, tirštų
spalvų poeto sielos paveikslas. Pirmame posmelyje poetas save tapatina su senu bokštu
keliauninku, tardamas „ESU AŠ", antrame keičiasi leksikos laukas ir kalbantysis save pavadina Didžiojo Kanklininko užgauta, virpančia, garsu tolyn sklindančia styga. Trečias
posmelis skeliamas pusiau, tuo būdu atskiriant pranašišką, žmogui Dievo patikėtą misiją, ir žmogaus mielą, savą (lietuvišką) kasdienybę, susijusią su žemės darbais ir drauge
su lietuvio pasąmonėje išlikusia žeme: „Ėjau tik kamarėlėn kruopų malti / Linamynės
mergaičių vakaronei". Ketvirtas posmelis, plėtodamas dievoieškos temą, parodo žmogų,
atrandantį Dievą rinkos šokyje ir ūžesyje, o paskutinis - Dievą paslepia, ir tada rinkos
šokyje ir triukšme Dievą radęs ir praradęs žmogus sako jau cituotą eilutę: „Toli man lig
Tavęs. Ir Tau toloka", ja nusakydamas poeto pajustą būties ir būtybės skirtybę. „Biografija" yra biografinis, bet ne autobiografinis kūrinys. Cituodamas Goethe, Maceina sako,
kad lyrinis kūrinys visada yra biografinis ta prasme, kad jis savo gelme „atskleidžia poeto
dvasios sąrangą, kurioje „atsispindi žmogiškasis būvis"48. „Ir niekad ne namolei" rinkinio
„Biografija" labai tiksliai reziumuoja Maceinos religinės poezijos dominantes, jas įrėmindamas į fragmentinę penkių dalių formą. „Biografiją" rašydamas Maceina turbūt ieškojo
visus jos sandus - žmogaus kaip Dievo ieškotojo, Dievo artumo ir žmogaus ribotumo,
Dievo transcendencijos, žmogaus pranašiškos ir jo kasdienės misijos, žemės ir dangaus
traukos - jungiančios schemos, bet tokios schemos jis, atrodo, nerado.
Yra Maceinos eilėraščių, kurie, priešingai nei „Biografija", įsimena savo nuostabia vienybe, parodančia daugybę Maceinos mąstysenos elementų. Tokius eilėraščius Maceina
laikė geriau pavykusiais, arčiau jo poėsie pure idealo: „Eilėraštis man geriausiai pasiseka,
kai turiu bendrą vaizdą ir žinau jo pabaigą. Tuo tarpu gera pradžia nereiškia, kad ateis
gera pabaiga"49. Vienas geriausiai pavykusių eilėraščių - kritikų pastebėtas „Panaktinis".
Jis sklaido Maceinai būdingą dievoieškos temą ir plėtoja motyvus integruojančio pasakojimo ar pasikalbėjimo forma, kuri suveda į vientisą, giliai poetinę ištarą daugybę Dievo
ir žmogaus ryšio niuansų. „Panaktinio" paskutinė eilutė - „Tu, senas ištikimas mano
tarne" - galėjo būti ta kibirkštis, iš kurios išsirutuliojo eilėraštyje plėtojama žmogų mylinčio kenotinio Dievo tema ir turbūt pats pasakojimas, turintis ryškių biblinių motyvų
ar stilistinių akcentų. „Panaktinio" vedamoji mintis - nesudėtinga: Kūrėjo rūpinimasis
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savo kuriniu, vaizduojamas iš lizdo iškritusio paukštelio ir rūpestingo sargo simboliais.
Paukštelis - tai žmogus ir kartu eilėraščio pasakotojas, o panaktinis - žmogaus ieškantis
ir jį surandantis Dievas, žmogaus sargas ir tarnas. Paukštelio motyvą Maceina, be abejo,
pastebėjo Rilkės kūrinyje (Das Stundenbuch), kurį Maceina komentavo, tik jei Rilkei
paukštelis simbolizuoja žmogaus rastą Dievą, tai Maceinos „Panaktinis" paukštelį tapatina su besparniu, Dievo ieškomu ir Dievo surandamu žmogumi. Šis skirtumas neatsitiktinis. Atrodo, kad Maceinai ne tiek rūpi žmogaus ieškojimai, kiek pats Dievo ir
žmogaus ryšys - jų susitikimas žmogiškoje erdvėje, kur iš esmės keičiasi įprastinis jų tarpusavio hierarchijos santykis. Tai yra pastebėjęs Tomas Venclova, klausdamas, kur slypi
„Panaktinio" poetinė jėga, ir atsakymo pirma ieškodamas eilėraščio formoje. Taisyklingas ir kartu laisvas ritmas, rimai, kreipiniai, sintaksės poslinkiai ir pasakojimo seka, eilėraštį jungiantys Tu-aš pokalbio rėmai - kartu su Venclova galime tarti, kad šie poetinės
formos dalykai dar neapima „Panaktinio" poetinės jėgos. Tomas Venclova ypač iškelia
sudvilypėjusį poeto žvilgsnį, aprėpiantį giliuosius eilėraščio prasmės kodus: „Gilesniame,
prasminiame sluoksnyje glūdi dar vienas įstabus paradoksas. Poeto žvilgsnis sudvilypėja. Jis tėra besparnė esybė, su išgąsčiu plazdanti didžiulio Panaktinio delne: o drauge jo
rega aprėpia visą būties hierarchiją, ir toje, sakytum, supermetafizinėje erdvėje pats Dievas yra tik jo ,sodų sargas"'.50 „Panaktinio" jėga neabejotinai atsiranda suartinus dvi perspektyvas, dievišką ir žmogišką. Pratęsiant Tomo Venclovos mintį, tektų pastebėti, kad
Maceinos eilėraštis dar derina dvi priešybes - kas maža ir kas neturi ribų, mažybę ir begalybę - du žmogaus rega nepasiekiamus visatos taškus, l'infinement grand ir infinement
petit, juos suvesdamas vienybėn kalbančiojo „aš" žodyje arba, Paskalio žodžiais tariant,
mąstančio žmogaus sąmonėje, kuri šia savo įprastines ribas viršijančia transcendentine
nuojauta iškyla virš pasaulio ir virš savęs kaip baigtinės būtybės. Tačiau „Panaktinio" pasakotojas, tas visą eilėraštį aprėpiantis „aš", virš savęs ir pasaulio iškyla ne vien savo jėga ir
galia, o kaip Dievo atrastas, Dievo globojamas paukštelis, kaip sąmoninga būtybė, žodžiu
atpasakojanti, Maceina pasakytų, žodžiu tarianti savo ryšį su Panaktiniu. „Panaktinis",
sakėme, plėtojamas pasakojimo forma ir ta prasme jis yra įvykių ir veiksmų seka: Dievas
apeina žmogaus sodus ir ieško, Dievas klausosi ir išgirsta, Dievas atranda žmogų - Dievas
veikia, o žmogus pasakoja, žodžiu kreipdamasis į dieviškąjį „Tu", į Panaktinį. Įdomu, kad
čia „pasakojama" labai originaliai - būsimuoju laiku, būtojo laiko perspektyvą įtaigojant
aliuzijomis ar biblines paraboles primenančiu stiliumi, taip pat žodžiu „senas": „Tu, senas
[t. y. senai pažįstamas], ištikimas mano tarne". Eilėraštis virsta savotiška malda. Žmogus
prašo: „Sustok ir paklausyk!" ir taip prašydamas, tikėdamas ir pasitikėdamas Dievu, jis
taria tai, kas įvyks: Tu apeisi, Tu mane atrasi, Tu mane imsi į saują. Taip pasakotojo žodis
virsta ir savotišku tikinčiojo credo, tartu gerajam, žmogų pažįstančiam, jį saugojančiam
kenotiniam Dievui, ir kartu kalbančiojo credo, kuris savo pasakojimu Dievo žiūrį atkreipia į patį žmogų: „<...> Atrodo, / Kažkas lyg plazda / Ten, pas karščiausią taką; / Kažkas
lyg žemę plaka / Palūžusiu sparnu; / Kažkas lyg čipsi / Tenai už akmenų". Taigi „Panaktinyje" perspektyva ne tik sudvilypėja, bet čia Dievas atsiveria kenoze kaip žmogų mylintis,
jo gyvenime veikiantis Dievas, o žmogus į save žvelgia kitaip, savyje atrasdamas ne tik
ribotą būtybę, ne tik būties stoką, bet ir paties Dievo buvimo ženklus. Su Dievu „Panaktinio" eilėraštyje susitinkame ne pakildami iki Dievo, bet savuoju credo tardami žmogaus
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būtyje apsilankiusį Dievą, kenotinį, bet kartu transcendentinį, protu nesuvokiamą, neaprėpiamą. Tokiam Dievui paskutinėje eilutėje tariama: „Tu ištikimas mano tarne!", suvokiant ir pripažįstant, kad Dievas tarnas ir sargas kartu yra visatos hierarchiją kuriantis
ir ją būtyje palaikantis Dievas-Kūrėjas. „Panaktinis" - nuostabus savo poetine raiška,
skaidria, blaivia, nuostabus jis ir savo minties gelme, kuria siekiama suderinti transcendenciją ir kenozę.

Kristaus istorija
„Kristaus istorijos" ciklas - poetinė Kristaus „biografija" ne ta prasme, kad poetas atpasakoja Kristaus gyvenimą, bet ta, kad čia poeto sutelkti eilėraščiai skverbiasi į Įsikūnijusio
Dievo slėpinį, kuris pačia giliausia prasme yra Dievo ir žmogaus sąlytis, arba, šio sąlyčio
mintį išreiškiant Maceinos kaip būties filosofo terminais, tai anapusinės būties atėjimas
į žmogaus pasaulį šiapusinės būtybės lytimi. Ciklo eilėraščių pavadinimai visu ryškumu
nusako poeto intenciją: „Apreiškimas"; „Gimimo naktį", „Prakartėlėj" ir „Trys karaliai";
„Aukojimas" ir „Agnus Dei"; „Vestuvės Galilėjos Kanoj"; „Verbų sekmadienis", „Veronika",
„Kalvarijos kalne" ir „Prisikėlimas"; ir pabaigoje - „Velykų rytas", kuris, ryškiau nei kiti
ciklo kūriniai, perkuria Šventraštyje atpasakotus įvykius į lyrinį, stilizuotą šių dienų žmogaus dievybės išgyvenimą. Akivaizdu, kad „Kristaus istorija" susitelkia ties tais Kristaus
gyvenimo momentais, kur ryškiausiai susiliečia dvi plotmės, dieviškoji ir žmogiškoji, taip
visą ciklą kreipdama Įsikūnijusio Kristaus slėpinio linkui. Ciklas yra vienas iš įdomiausių „Gruodo" rinkinyje. Maceina čia jungia praeities perspektyvą su šia diena, poetiškai
atvaizduodamas ir kartu interpretuodamas Kristaus atėjimą į žmogiškąjį „dabar". Ciklo
kalba - lyrinė, asmeninė, tačiau ją papildo aliuzijos į Evangeliją, poeto žodį suartinančios
su Dievo apreikštu žodžiu. Ciklas įdomus ir tuo, kad, savaip interpretuodamas Kristaus
istoriją, Maceina kelia esminį religinės poezijos raiškos klausimą: ar poezija gali išreikšti
transcendenciją jos nesutapatinusi su žmogaus rega? Jei taip, kaip? Religinio jausmo proveržiais, mistine vizija, kosminiu regėjimu ar laipsniškai kylant visatos hierarchinėmis
pakopomis? „Kristaus istorijoje" šis klausimas ypač svarbus todėl, kad Maceina, sklaidydamas Dievo ir žmogaus santykį, stengiasi kalbėti skaidria, aiškia kalba, vengdamas
stilistinių bei retorinių puošmenų ir taip kviesdamas skaitytoją įsijausti į tikrąjį Dievą,
esantį už poeto sukurtų metaforų, simbolių, palyginimų.
Tokia linkme plėtojamas pirmas „Kristaus istorijos" sonetas „Apreiškimas". Ilgesys,
laukimas, abejonė ir viltis, širdimi ir vaizduote aiškinami dievybės ap(si)reiškimo ženklai - tai ryškioji jausminė ir teminė „Apreiškimo" dominantė, įprasminama aliuzija į
Šventraštį. Žodžių „Kristus" ar „Mergelė Marija" sonete nerandame. Jungtis tarp Kristaus
išsiilgusio bendruomeninio „mes" ir Evangelijos atsiranda per palyginimą: „Ir mes kaip
tu ilgai rymojom", taip pat aliuzija į Kristų, kaip tą, kuris jau yra atėjęs: „tasai, kurs sėjai
prasidėjus / Užsuko pas tave". Sėjos metafora sustiprina ap(si)reiškimo viltį ir nuosekliai
veda į čia pat, visai arti, atpažįstamame lietuviškame kontekste išgirstą ateinantį Kristų: „Varteliai girgžteli - lyg atdaryti. / Kažkas lyg takeliu paslydo / Ir tylomis dūzgena,
ir lyg šydo / Kraštelis auksu ore švyti". Bet išsiilgtas Svečias nepasirodo. Soneto trieilis
peršoka nuo tiesioginės prasmės į netiesioginę, šį peršokimą išryškindamas sušukimu:
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„Ak - tai bitė / Pavakariop į avilį paklydo". Jį Brazaitis interpretuoja neigiamai - kaip
žmogaus nusivylimą dieviškojo Svečio nesulaukus. Tačiau poeto intencija yra kita. Jis
eilėraštį priveda iki ribos, kurią peržengus Dievas gali pasirodyti tik stebuklas ar žmogaus
mistinis regėjimas, t. y. kaip dieviškasis Dievas Absoliutas. Maceinos „Apreiškimas" šios
ribos neperžengia, eilėraštis pasilieka realioje žmogaus patirties plotmėje, o „bitės" metafora pritaikoma kaip nuoroda į tai, kas atviru žodžiu nepasakyta, - į Dievą. Jungtis tarp
dievybės ir bitelės, tarp tiesioginės ir netiesioginės plotmės, yra išlaikoma. Tai juntame
iš šviesos motyvu susietų pirmojo posmelio blizgančios dykumos ir trieilio paklydusios
bitelės įvaizdžių ir todėl bitelės metaforą perskaitome kaip išsiilgto Kristaus atitikmenį
kartu suvokdami, kad poetas dievybę išgyvena kitaip nei pranašas ar mistikas. Maceinos
apreikštojo Dievo tiesa yra arčiau graikiškosios Heideggerio tiesos (aletheia), jungiančios
dvi priešybes: paslapties atskleidimą ir kartu jos užsklendimą. Ta prasme Dievo ap(si)reiškimas lieka dalinis, bet jis nėra tolygus nusivylimui. Paskutinis eilėraščio trieilis išlaiko stiprią emocinę įtampą, čia apima kažkoks neįprastai teigiamas įspūdis. Eilėraščio pavadinimas „Apreiškimas" - tai nuoroda į Šventraštyje atpasakotą Apreiškimą, bet kartu
ir į Maceinos sukurto eilėraščio turinį, jo „įvykį", Dievą apreiškiantį ir jį išreiškiantį bitės
metafora. Šias dvi tikinčiojo tiesas Maceina sieja panašumo ir skirtumo ryšiu, skirtumą
iškeldamas minėtu soneto lūžiu ar posūkiu į netiesioginę kalbą, panašumą - eilėraščio
pavadinimu, pakilia nuotaika ar aliuzija į Evangeliją, eilėraštyje atidengdamas ir kartu
pridengdamas Įsikūnijusio Kristaus slėpinį. Soneto pavadinimo prasmė - Dievo apreiškimo tiesa - yra išlaikoma, bet ne mistiniu ar kosminiu regėjimu, ne soneto „mes" veidą pastatant prieš dieviškosios Būties pilnybę. „Apreiškimas" nurodo į kur eiti - Kristaus link,
jis atvirai taria: „čia dar ne Dievas, o bitelė" ir kviečia teisingai perskaityti metaforą: čia ne
Dievas, o Kristus atkeltas į žmogaus žodį-ženklą, į dabarties laiką, į tikinčiojo erdvę bei
lygmenį. Viena vertus, Maceinos sonete sekama mistikų gerai žinomu via negativa patirties būdu, kai skirtybės ženklas ne yra būtybės kelias būties link; kita vertus, jis atveda
iki ribos, kur baigiasi žmogiškojo žodžio galia ir atsiranda ribą peržengiantis Kristaus pažinimas mintimi, jausmu, vaizduote, visu transcendencijos išsiilgusiu žmogumi - pažinimas tikėjimu. Apmąstydamas žmogaus ryšį su kalba Maceina teigia, kad mes Kristų kaip
žmogų regime, bet Kristų-Dievą tikime, lygiai „taip ir apreiškimą kaip Dievo žodį tikime,
o ne regime"51. Turbūt Maceinos minties neiškreipsime sakydami, kad jo, kaip filosofo ir
poeto įsitikinimu, poezijos žodis paruošia kelią pažinti dievybę ir priveda labai arti iki
žmogiškojo „tikiu", tačiau šį „tikiu" vis dėlto taria tikintysis, o ne eilėraščio tekstas.
„Apreiškimą" galima palyginti su „Aukojimu" ir „Agnus Dei". „Aukojimas" tiesia lygiagretę tarp dvylikamečio Jėzaus, pašvęsto Viešpačiui, ir Golgotos kančios, eilėraščio
pabaigoje neigdamas jų tapatumą: „Ant šio aukuro [Golgotos] Jo nieks nepavaduos!"
„Agnus Dei" taip pat pinasi apie aukos motyvą ir savo temine dominante bei perėjimais
nuo vienos plotmės į kitą, t. y. savo daugiabalsiškumu, primena „Apreiškimą". Čia tas
pats Dievo išsiilgęs žmogus, tas pats vaizduote ir mintimi išgyventas Dievo artumas:
„<...> ir staigioj naktyj Tu / Šalia mano durų, plačiai pradarytų, / Praėjai be garso, Dievo
Avinėli". Eilėraščio gamtovaizdis ar kultūrvaizdis įvairuoja: jis nelietuviškas, kai Kristus
laukiamas, pažįstamas lietuviškas, kai jaučiame Kristų atėjus/praėjus. Atrodo, kad taip
keičiantis gamtovaizdžiui, keičiasi ir kalbančiojo ryšys su išsiilgtu Kristumi: jis ryškesnis,
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artimesnis, kai Kristus yra atkeliamas, pakviečiamas į savąją erdvę. Tačiau ir „Dievo Avinėlio" eilėraštyje, kaip ir „Apreiškime", Kristus ateina ir praeina, tiksliau sakant, ne ateina,
o tik be garso praeina, atverdamas tarpeklį tarp žmogiškojo „aš" ir dieviškojo „Tu". Todėl
dar kartą keičiasi eilėraščio gamtovaizdis, pereinama nuo realaus (lietuviško) į simbolinį,
lyrinio „aš" santykį su Dievu išreiškiamą klausimo forma: „Mintis drėgnoj žemėj prilipusi trūni / Ir pro mano žvilgio sustingusį plyši / Pavargusi žiūri: argi nesugrįši, / Ar Libano
kedrų degančioj viršūnėj / Saule nepakilsi, Dievo Avinėli?" Cituojamo posmelio leksika
atskiria dvi plotmes - mąstančio žmogaus ir vaizduote matomo išsiilgto, bet nepasiekiamo Kristaus. Pirmoji - realybės plotmė: drėgna, pavargusi žemė; antroji - simbolinė:
Libano kedrų deganti viršūnė. Vienur įprastinė žmogaus rega, kitur dieviškas Kristus, pasiekiamas stipriai supoetinta simboline kalba, kuri išreiškia ne tai, kas regima, bet ko ilgimasi. „Agnus Dei" eilėraštis turbūt stipresnis nei „Apreiškimas", tačiau išsiaiškinę poeto
poetinės kalbos kodus galime tarti, kad „Apreiškime" Dievas išgyvenamas artimiau negu
„Dievo Avinėlyj". „Dievo Avinėlio" simbolinė kalba yra analogiška mistinei ar kosminei
vizijai, kuri Maceinos poezijoje nepakyla iki atviro dievybės regėjimo.
Eilėraštyje „Gimimo naktį" Dievo ir žmogaus santykis plėtojamas kitaip, ryškiau atskiriamos Dievo tiesos ir žmogiškosios egzistencijos plotmės, o Kristaus gimimas išreiškiamas metafora, ne simboliu. Kalėdų naktį Maceina interpretuoja savaip, poetiškai. Čia
nerandame aliuzijų į Šventraštį ir tik kelias įprastines Kalėdų nakties simbolikos detales.
Poetas dėmesį sutelkia į Kristaus laukiantį žmogų, apibendrinamą įvardžiu „mes". Laukiančiojo mintys ir jausmai - pasiilgimas, laukimas, nuostaba ir abejonė, nesuvokiant,
kad dievybė gali apsireikšti žmogaus būtyje, naivus širdies žodis, tariamas tolimam Dievui, - tai jausminis advento nuotaika rašyto „Gimimo naktį" turinys. Patį Kristaus atėjimą Maceina išreiškia nuostabiai taikliu, dukart pakartotu veiksmažodžiu: „O Tu iš ten, iš
taip aukštai / Šią naktį nukritai". Žodis „kristi" brėžia ryškią vertikalę žemyn - ne žmogus
pakyla iki transcendencijos, o Dievas nusileidžia į žemę, Dievo ir žmogaus erdvės atsiskiria, išlaikoma peržengtos ribos ir stebuklo užuomina. Su taip vaizduojamu Kristaus
atėjimu kontrastuoja žmonių maldos ir troškimai: „O, mes ...mes daug kliedėjom, / Mes
daug kliedėjom ir girdėjom, / Mes tik kliedėjom ir viliojom". Dar kartą atsiskiria Dievo ir
žmogaus perspektyvos, nes žmogus prašo, vilioja, o Dievas ateina savo sprendimu, žmonių norų nepaveiktas. Eilėraščio centras - gimusį Kristų nurodanti šarmo lašo metafora,
turinti ir lengvai, ir sunkiau nuspėjamų konotacijų: žiemos, lengvumo, kuris metaforą
tartum sudvasina, troškulio ir troškimo, nes jame įžiūrime ir dykumų įkaitusį vėją, ir
žmogaus „karščiuojančios" širdies sutirpdytą sniegą; savo apvalumu šarmo lašas dar gali
reikšti būties pilnybę. Tačiau ši neįprasta metafora nelaikytina Dievo simboliu. Ji atspindi
žmoniškąją žiūrą į transcendenciją ir išreiškia ne vienokią ar kitokią Dievo savybę, bet
veikiau paties žmogaus emocinį ryšį su „Kalėdų naktį" gimusiu Kristumi. Teologine prasme - tai drąsus sprendimas, poetine - nuostabiai įtaigus ir todėl teisingas.
Maceinos christologijos centrą pasiekiame Kristaus Kančios ir Prisikėlimo eilėraščiuose. Žmogaus santykis su Dievu čia sudėtingesnis, nes apmąstydamas kenčiančio
Kristaus misteriją Maceina žmogų pastato prieš kitokį Dievą, negu žmogus tikėjosi pamatyti. Pavyzdys - eilėraštis „Verbų sekmadienis". Eilėraščio pirmoji eilutė „MAN
sakė" - aliuzija į Evangelijoje skelbiamą Gerąją naujieną. Antrojoje eilutėje vaizduojamas
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Kristaus laukiančio žmogaus paveikslas, o pabaigoje, kontrastu „Man sakė" ataidi žodis
„praėjo" - praėjo ne Verbų sekmadienį minios džiaugsmingai sutiktas Kristus, bet laukimo ir pasiruošimo laikas, tuščias laikas - tolių tuštuma, - nes išsiilgtas Kristus kelyje
nepasirodo: „Iš lauko tolio niekas, niekas neartėja". Eilėraštis „Prisikėlimas" supriešina
atbudusio pavasario paveikslą ir žmogų pažįstantį, bet juo nepasitikintį poetą, kuris klausia: „Tik kas, o Viešpatie <...> / Skubės Tau apkabint rasotas kojas". „Kalvarijos kalne"
- tai turbūt pats mįslingiausias „Kristaus istorijos" ciklo eilėraštis. Čia susirenka Kristaus
šaukiama minia, prašydama stebuklo („Parodyk pokštą mums turi") ir reikalaudama,
kad savo kančios veidą Kristus pridengtų kauke: „Tik Tu greičiau! Tik užsideki kaukę /
Kad ir menkiausią".
Ir „Kalvarijos kalne", ir kiti ciklo eilėraščiai Šventraščio pasakojimus interpretuoja labai laisvai. Akivaizdu, kad Maceiną domina ne pats įvykis, o įvykiu nusakoma Kristaus
Įsikūnijimo ir Kančios misterija, poeto tiriama praeityje ir dabar kaip istorijoje atsiskleidžiantis žmogaus ir Dievo santykis. Todėl „Verbų sekmadienis" atkeliamas į kitą laiką ir į
kitą kultūrinį kontekstą - lietuvišką. „Duona ir vynas" („Ir niekad ne namolei") vestuvių
Kanoje motyvą lenkia Kristų pakvietusiu, jį priėmusio žmogaus atsiskleidimo prasme.
Atėjęs Kristus tyli: „Tu atėjai, prisėdai ir tylėjai"; jis netaria dieviško žodžio, kuris vandenį perkeistų į vyną. Žodį taria žmogus, kviesdamas Kristų: „Prislink arčiau! Ir Tu išalkęs". Kartu valgoma duona, žmogaus atsivėrimas ir meilė Kristui - tai gilusis Maceinos
„Duona ir vynas" stebuklo pagrindas, tik čia ne vanduo, o žmogaus vargas ir skausmas,
jo ašaros yra perkeičiamos į vyną. Meilės Kristui tema taip pat rutuliojama „Mergaitėj iš
Magdalos" ir „Veronikoj". Marija Magdalietė - tarpininkė tarp poeto ir Kristaus, kadangi
ją su kenčiančiu Kristumi jungia ne maldų knyga, o tiesioginis meilės ir užuojautos ryšys,
ta pati vienatvė, ašaros ir širdis, suprantanti Kristaus kančios ir mirties paslaptį. „Veronika" yra sudėtingesnis kūrinys, komponuojamas aplink konkretų daiktą - Veronikos nuometą, kuris kaip žodis, garsas ar raidė ne tiek atspindi kenčiantį Dievą simbolio prasme,
kiek pats išlaiko ir karta iš kartos perduoda medžiaginį Įsikūnijusio Kristaus paveikslą.
Eilėraščio pradžioje lyrinis „aš" yra pati Veronika. Ji kelyje į Golgotą sutiktą Kristų prisimena šitaip kreipdamasi į kenčiantį Kristų kaip į savo apmąstymų pokalbininką: „KAI
SAVO nuometu / Aš kruviną Tau veidą nuvaliau, / Atsidusai Tu daug tyliau, / Lyg tuo
metu / Padvelkęs būtų vėjas. Ir gęstančiom akim / Pasižiūrėjęs, / Pasilikai ne ten kelyje,
ne - / Tai drobės kruvinam dugne. O gal kažkur manyj?" Antrame posmelyje įsiterpia
poeto balsas, pasakojimo siūlą perimdamas iš Veronikos ir pereidamas nuo Šventraščio
įvykių į istorijos laiką: „Po daugel, daugel metų". Veronikos nuomete regima forma išlikęs
Kristaus paveikslas, poeto sukurtas imago dei, laipsniškai pamirštamas, pamirštama ir
Kristaus kančios bei mirties prasmė. Žmogus lieka vienas, praradęs bendruomeninį ryšį,
paklydęs, pasimetęs. Tačiau tai, ką praranda žmogus, išsaugoja tikinčiųjų bendruomenė,
tradicija, išsaugoja ji, regis, ne tikėjimą abstrakčia prasme, o daiktuose medžiagine forma
išlikusį Kristaus kančios ženklą - tarsi jaunamartės kraičio skrynioje giliai ilgus metus
slėptą tikinčiojo krikščionies paveldą. Ir todėl atvėręs skrynią po daugel metų Maceina
pasakytų atvėręs kalbą ir žodį, tikintis krikščionis vėl atranda Kristų: „Ir Tu iš jos lyg
kvapas drobės / Pūstelėjai ir pasikėlei". Cituojamos eilutės „Tu" yra Įsikūnijęs, tartum
dar kartą prisikėlęs Kristus, tik prisikėlęs jis yra kitaip ir kita forma negu pirmąjį Velykų
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rytą, kitaip Jis buvoja pasaulyje dabar, negu buvojo Veronikos sutiktas pakeliui į Golgotą.
Pirminis Kristaus atvaizdas pasilieka nepasiekiamoje praeityje. Todėl Veronikos nuometo motyvas su Kristaus veidu eilėraščio pabaigoje nėra pakartojamas. Maceina mini tik
„drobės kvapą", ne patį nuometą, ir „Veroniką" užskleidžia peršokdamas į kitą lygmenį,
šį peršokimą išryškindamas įprastu via negativa neiginiu: „Ne, ne! Ak ne! / Tai tik dugne
/ Lengvučiai krikšto marškinėliai". Peršokimas nuo drobės kvapo į krikšto marškinėlius
skaitytinas teigiamai, nes peršokama nuo kažko vos vos juntamo į simbolinį, bet kartu
labai realų daiktą, nuo palyginimo (lyg kvapas drobės) į krikšto sakramento aliuziją ir pagaliau - į teiginį „tai" yra - yra tikėjimas paveldėtu Kristaus ženklu arba žodžiu, Kristaus
tiesa ir pačiu Kristumi kaip žmogaus egzistencijoje dalyvaujančiu, žmogaus ir dievybės
ryšį laiduojančiu Dievu. Tokia „Veronikos" užsklanda primena „Apreiškimą". Atrodytų,
kad Maceina vengia vaizduoti Kristų tiesiogiai ar simboliais, bet susitelkia ties Įsikūnijusio Dievo-Žmogaus buvimu istorijoje ir ties Jo sakramentine tiesa šiandien.
Su Kristaus istorijos interpretacija pasiekiame Maceinos religinės poezijos gelmę ir
kartu jos aukščiausią pakopą ta prasme, kad čia į Dievo ir žmogaus ryšį žvelgiama ne tik
pro poeto kalbos prizmę, bet ir pro Šventraščio. Nuo teologijos mokslo aiškinamų tiesų
poetas, regis, nenuklysta ir susitelkia ties Kristaus istorija todėl, kad čia kaip niekur kitur
regimas Dievo ir žmogaus sąlytis. Perfrazavus šią mintįfilosofiškai,būtų galima pasakyti,
kad „Kristaus istorijos" ir „Mergaitės iš Magdalos" cikluose dieviškoji Būtis, peržengdama būties ir būtybes ribą, ateina iš savojo „anapus" į žmogiškąjį šiapusį būvį. Apie Dievo-Kristaus buvimą Maceina kalba ne abstrakčiai, bet per daiktus - šarmo lašą, bitelę,
krikšto marškinius, nuometą, daiktus atvesdamas į eilėraštį ir ieškodamas jų anapusinės prasmės kaip liudijimo apie Kristų. Maceinos kalba poetiška, bet konkreti, vengianti
daiktams ir reiškiniams suteikti simbolinę Dievo atitikmens prasmę. Tai yra Maceinos
religinės poezijos stiliaus bei prieigos savitumas, suderintas su jo būties filosofija. Viena savo ašimi Maceinos religinė poezija siekia suvokti žmogaus kelią į transcendenciją,
žmogų atskleisdama jo dvilypiu, medžiaginiu ir medžiagą viršijančiu aspektu. Kita savo
ašimi ji skverbiasi į Transcendencijos paslaptį, bet ją nuleidžia žemyn iki žmogaus, ją regi
žmogiškuoju tiesos pažinimo būdu, apeidama mistikų vizijas, kuriose Dievas regimas
Jo Būties pilnybėje. Iki mistinės vizijos, matėme, Maceinos religinė poezija nepakyla, be
abejo, todėl, kad mistinėje vizijoje Dievas išgyvenamas kaip nuo žmogaus atsietas Absoliutas. Panašiai Maceina vengia simbolistinės kalbos todėl, kad ši kalba, siekdama išreikšti dievybės pilnybę, kartais simbolį sutapatindama su pačia dievybe ar, atvirkščiai, nepakilusi iki dievybės išgyvenimo, simboliu atveria bodlerišką prasmės tuštumą. Maceina
simbolistinei kalbai priešpriešina poėsie pure idealą, t. y. poetinę kalbą, kuri sako tai, kas
turima omenyje, arba realistinę kalbą, kuri tarp būties ir būtybės išlaiko skirtybes ženklą
„ne", o daiktus suvokia tik kaip nurodą į dievybę. Tokią poetinę kalbą Maceina aptaria
straipsnyje apie Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę"52.
Maceina žavisi Šv. Pranciškaus poetine kalba, nes ji yra nuostabiai blaivi, skaidri kaip
ir visa „Saulės giesmė", Maceinos teigimu, realistinio, o ne simbolistinio pobūdžio kūrinys, kontrastuoja su „Giesmių giesme". Ši pastaroji - dvimatė. Jos pirmoje vietoje yra
piešiamas profaninis meilės vaizdelis, išreiškiantis Jahvės ir žydų tautos, arba Kristaus ir
Jo Bažnyčios santykį; profaninė meilė virsta aukštesnės tikrovės prasmeniu. Tuo tarpu
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Šv. Pranciškaus kurinio struktura yra vienmatė: ji sulydo simbolinę ir tiesioginę plotmes.
Čia nėra nei simbolių, nei alegorinio pasakojimo, nei stilistinių puošmenų, o tik atviras,
skaidrus ir giedras kalbėjimas. Simbolinės kalbos Maceina neatmeta, jis, pavyzdžiui, teigiamai vertina simboliais Rilkės išreiškiamą žmogaus ir Dievo santykį.53 Tačiau „Saulės
giesmę" Maceina laiko įspūdingesnių kūriniu, nes ji tiksliau nusako Dievo santykį su
Jo kūrinija. Ji reiškia tai, ką ji taria; čia vaizduojami pasaulio daiktai ir reiškiniai yra ne
stiliaus figūros, nurodančios Dievo savybes, ne poetinė prizmė, pro kurią tikimės regėti
Dievo pavidalą, bet paprasčių paprasčiausiai - pasaulio daiktai, kurie patys savaime jau
yra Dievo garbė.54 Maceina duoda konkretų pavyzdį, primindamas, kad „Saulės giesmės"
saulė yra ne simbolis; ji ne kelia „aikštėn Kristų kaip šviesą"55, o tik nešioja Dievo žymenį
ir ta prasme yra ontologinė (ne sutartinė) nuoroda į Kristaus garbę. Tokią „Saulės giesmės" poetinę kalbą Maceina pavadina realistine, nes čia minimi pasaulio daiktai ir reiškiniai išlieka nepasikeitę: jų „realizmas <...> nėra pridengiamas poetinėmis panašybėmis,
bet išsaugojamas visu plotu"56.
Šia prasme itin įdomi Maceinos „Monstrancija", kur poetas skverbiasi į transcendentinę paslaptį ir kartu ieško kitokios poetinės kalbos negu simbolinė. Eilėraščio pradžioje sukuriamas saulėje spindinčių javų vaizdas: „Ir auksu užsiplieskė javai / Lyg būtume
šimtus monstrancijų pakėlę". Vaizdelis piešiamas išlaikant stiprų pojūtinį aspektą: poetas
regi tai, kas yra, ir regi tiksliai; jis taria daiktus - spindinčius javus - juos palygindamas su monstrancija, ne atvirkščiai, ir išsaugodamas skirtybės ir kartu panašumo ženklą
„lyg". Suprantame, kad šviesa spindi ne Aukščiausiasis, o javų laukas, šiuo savo spindėjimu išreikšdamas žmogaus nuostabą, jo pajustą grožį ar jo sielos giesmę kaip nuoširdų
proveržį Dievop.57 Jaučiame žmogaus darbu perkeistos gamtos šventumą, atpažįstame
kažkokį anapusinį tikrovės įspūdį, bet kartu suvokiame, kad poeto piešiami reiškiniai
nėra transcendencijos simboliai. Transcendencija išreiškiama antrame posmelyje Maceinos itin mėgstamu via negativa būdu. Čia nerandame nei tiesiogiai nurodyto Dievo,
nei Dievo metaforų, o tik neiginį, jungiamą su žodžiais „jos" ir „tos": „Tik jos nėra, tos
žiburėtos / Su vidurėliu baltučiu". Žodžiais „jos" ir „tos" nurodoma monstrancija ir kartu Švenčiausiasis, kaip tik todėl, kad žodis „monstrancija" ar „ostija" čia netariami, tuo
tarpu tos ir jos vis dėlto į kažką nurodo. Nutylėjimas - Maceinos būdas išreikšti Dievą,
jo via negativa analogiška draudimui tarti Dievo vardą, Dievą liudijant Dievą teigiančiais ženklais, bet ne simboliais, kartais tyla ir nutylėjimais, nes joks žmogaus žodis, jokia
žmogaus rega negali išreikšti Dievo būties pilnybės. Tarpas tarp žmogaus žodžio ir Dievo
tiesos visada išlieka. „Monstrancijoje" jis yra ženklinamas žodžiais jos ir tos. Nėra jos ir
tos ne absoliučia Dievo nebuvimo prasme, o tik žmogaus kasdienoje, o gal kartais lietuvio pasąmonėje, kuri, Maceinos teigimu, dar nėra priėjusi iki personalinio Dievo ir todėl krypsta į gyvybę duodančią žemę:58 „Mes dar nesumalėm naujų kviečių, / Dar mūsų
girnų akmenys pakluonėm mėtos". Šis „Monstrancijos" dar ne poeto mintį projektuoja
į būsimą laiką; jis liudija tai, kas bus, ir taip veiksmažodžiui „nėra" suteikia teigiamų
užuominų. Neiginys „nėra" - ne skeptiko abejonė. Javų lauką lygindamas su monstrancija poetas sukuria šventišką įspūdį ir kalba apie daiktus bei reiškinius, kurie, panašiai
kaip „Saulės giesmėje", turi aukštesnės tikrovės žymenį. Antrame posmelyje jis nurodo
į sakramentinį Dievo buvimą, rengdamasis dar nepasiruošusį žmogų pakelti dievybės
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linkui. Iki Dievo-Absoliuto Maceinos „Monstrancija" nepakyla. Tačiau eilėraščio jausminė dinamika, čia sukuriamas grožio įspūdis ir sakramentinės užuominos vaizduotę
projektuoja į transcendentinį matmenį. Menas atsiveria ne kaip Dievo įrodymas, veikiau
jis savo paruošiamąja galia yra kelias į dievybę: jis pakelia aukštyn, stiprindamas žmogaus transcendentinę nuojautą. „Monstrancija" yra religinis eilėraštis ir šia paruošiamąja
prasme, ir todėl, kad čia kalba ne stilistine puošmena, siūloma kaip dievybės atitikmuo,
bet veikiau tariami daiktai: „Tikras religinis eilėraštis kaip tik ir pasižymi tuo, kad jame
tariami daiktai o ne daiktų hiperbolės"59, - teigiama Maceinos poetikoje. Tokio tyrumo
ir skaidrumo siekė Maceina-Jasmantas, tikėdamas, kad su jais ateina tas dalinio regėjimo
tikrumas, iki kurio medžiaginė būtybė gali pakilti.
Iki tikrumo Maceinos poezijoje kartais nueiname labai toli. Pavyzdys čia tebus „Keliai
be ženklų" ciklo eilėraštis „Paklydėlis". Ciklo pavadinimas, perskaitytas pagal lyrinės poezijos kodus, įteigia, kad žmogaus gyvenimas lygintinas su neturinčiu orientyrų vieškeliu.
Tačiau Maceinos mintis yra kita. Savo visuma „Keliai be kelrodžių" sukuria sniego užpustytos žiemos vaizdelį, žiemą laipsniškai iškeldami kaip mirties nuorodą. „Paklydėlis",
šeštas ciklo eilėraštis, skaitytojui užmena mįslę: „UŽMINSIU mįslę. Ar atspėsi? / Keliai
be kelrodžių - kas tai?" Mįslę įmena pats poetas, skaitytojui primindamas jo minties klaidžiojimus ir pasakydamas visiems lengvai suprantamą tiesą: „Ir tu mąstai, ilgai mąstai, /
Lyg būtumei nebuvęs kapinėse. / Be kelrodžių ir be palydų / Čia niekas niekad nepaklydo". Atidus skaitytojas nujaučia, kad cikle kalbama apie mirtį, ją atskleidžiant netiesiogiai
sniego, šerkšno sodų, pusnynų ar kitais žiemos įvaizdžiais. Tačiau cituotose eilutėse tiesa atsiveria visu savo staigiu, stulbinančiu ryškumu - kapinėse nepasiklystame. Stulbina
turbūt ne pati tiesa, ne tai, kad mirsime, bet tai, kad po klaidžiojimų poeto metaforose,
palyginimuose, jo via negativa neiginiuose, tiesą pagaliau suvokiame, kai ji pasakyta labai
paprastai ir tiesiogiai, tarkim, kalba be kelrodžių, be kelrodžių todėl, kad šių kelrodžių
mums nereikia. Literatūriškai sakant, metaforinis ir tiesioginis matmuo „Paklydėlyje" susilieja. Kas pasakyta, visiškai sutampa ir su mūsų patirtimi. Tikrumo jausmas tvirtas, o
prasmė ir reikšmė lygiai lengvai iššifruojamos, kaip ir pati gamta, kalbanti tiesiogiai, be
nuorodų ir be simbolių, pavyzdžiui, rūpintojėlio, kuris „tuojau nugrius <...> senatve patriušęs".

Išvados
Maceinos religinėje poezijoje neįmanoma paklysti. Iš paviršiaus ji kalba apie labai paprastus dalykus - prasmės ilgesį ir jos ieškojimus, transcendencijos nuojautą, dievybės
buvimo ženklus medžiaginiame pasaulyje, žmogų, ieškantį Dievo ir turintį santykį su
Dievu. Maceina paprastas ir savo aiškia, simbolių ir retorinių puošmenų vengiančia
realistine kalba, orientuota į lietuvių lyrinę tradiciją. Todėl tektų sutikti su Marcelijumi
Martinaičiu, kad Maceinos perskaitymo šifras yra prieškario lietuvių lyrika, iš dalies ir
su Tomu Venclova, teigiančiu, kad Maceina kartais būna provokuojančiai nemodernus,
„tarsi prisiekęs ištikimybę seniesiems mūsų poetinės kalbos įpročiams"60. Kita vertus,
Maceinos poezija nelaikytina tik vėlyvu prieškario lyrikos variantu. Ji akivaizdžiai keičia
senuosius kalbos įpročius ir keičia juos todėl, kad siekia išreikšti žmogaus ir Dievo ryšį
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remdamasi filosofiniais Maceinos būties ir nebūties apmąstymais. Būties ir nebūties sąvokas Maceina atitraukia nuo prieškariui būdingų perkeltinių šių žodžių prasmių, turinčių
psichologinės žmogaus patirties atspalvių, ir joms suteikia ontologinio svorio, būtį ir nebūtį suvokdamas kaip būtybės būseną bendraujant su ją viršijančia būtimi, kitaip tariant,
su Transcendencija ir su krikščioniškai suvokiamu Dievu. Nors Maceinos lyrinis subjektas įprastinis ta prasme, kad jis, mąstančiojo poeto aš, eilėraštį valdo iš centro, jis lengvai
pereina į mes ir ženklina apskritai žmogų kaip būtybę, taip nutoldamas nuo subjektyvios
lyrikos ir Maceiną suartindamas su žemininkais ir kartu su tais nelietuvių poetais, kurie
pokario metais tolo nuo lyrinės poezijos prielaidų ir orientavosi į metafizines. Maceinos
atveju metafizinė poezija kartu yra ir religinė, nes, suvokusi žmogų kaip būtybę, ji žmogų
suvokia jo kūriniškąja lytimi kaip Dievo-Būties sukurtą.
Lietuvių lyrinės tradicijos kontekste Maceinos poezija kaip religinė yra originali ir nepakartojama. Jos ištakos, be abejo, siejasi su poeto asmeniniais išgyvenimais, kurie kaip
vieno žmogaus - tikinčiojo - kelias į Dievą lieka paslaptyje už interpretuotojo spėliojimų.
Tačiau teksto lygmeniu Maceinos religinė poezija laikytina nuosekliu bandymu Dievo
ir žmogaus ryšį atkelti į jo poetinės reflekcijos ir kalbinės raiškos centrą. Yra kritikų, religinę poeziją suprantančių religinių motyvų bei simbolių prasme ir todėl į jos gretas
įrikiuoj ančių gausų lietuvių poetų būrį. Tačiau Maceina žengia toliau ir giliau, siekdamas
savo poezija atskleisti santykinį Dievą, transcendentinį ir todėl buvojantį užu žmogaus
pažinimo ribos, ir kartu kenotinį, artimą, pažįstamą žmogaus rega, todėl pažįstamą tik iš
dalies ir tik tiek, kiek Dievas pats ateina į būtybės erdvę. Šitoks santykinis Dievas yra tikrasis ir Jasmanto, ir Maceinos, ir jo poezijos, ir jofilosofijossvarstymų objektas. 1978 m.,
septyniasdešimtmečio jubiliejaus proga, Maceina aiškina, kad jo filosofinių svarstymų
pastangos yra „ne rasti Dievą savyje ir apie Jį kaip tokį kalbėti, o rasti žmogaus santykį su
Dievu ir kalbėti, atsiremiant į šį santykį"61. Panašiai tektų apibūdinti abi Maceinos poezijos rinktines (iš dalies ir „Klajūną"), nes, matėme, jų centre yra ne pats Dievas-Absoliutas, mąstomas tik savojoje transcendencijoje, o asmeninis Dievas, prieš kurį žmogus stovi
kaip „aš" prieš „Tu" ir kaip būtybė, kurią būtyje palaiko Aukščiausioji Būtis.
Šitaip suvokęs žmogaus ryšį su dievybe, Maceina, jei ne teorinėje plotmėje, tai pats
kurdamas, susiduria su religinės poezijos kalbos klausimu: kaip išreikšti Transcendenciją
jos neužsklendžiant nei imanentiniame pasaulyje, nei žmogui nepasiekiamoje dievybės
pilnybėje? Maceina, regis, renkasi vidurio kelią - skaidrią, realistinę kalbą, išlaikančią
šiapusės tikrovės spalvą ir nepakildama iki mistinės vizijos dievybę išreiškiančią nuoroda, nutylėjimu, neiginiu, aliuzija į Šventraštį, taip pat žmogaus minties bei emocijos
proveržiu iš tamsos į šviesą, iš nuolat kintančios tikrovės į kažkokį visa apgaubiantį stabilumo vidurkį - į Transcendenciją. Šitokį Maceinos kelią nulėmė pats laikmetis - dvidešimtojo amžiaus antroji pusė. Maceina žinojo, kad Vakaruose jau senai buvo subyrėjusi antikos ir viduramžių ar dar vėlesnių laikotarpių pasaulėjauta, žmogų orientavusi į
jausmo, proto ir gamtos sintezes. Žinojo jis, kad į regimąjį pasaulį 20 amžiaus žmogus
žiūri tarsi pro mokslininko prizmę, pasaulį suvokdamas kaip daiktą, ištirtą, išmatuotą,
neturintį Maceinai rūpėjusios anapusės paslapties. Todėl jis atmetė religinėje poezijoje
gerai pažįstamą kosminio ar mistinio regėjimo kelią, kuris atsiremia į sintezių ieškančią
bei jas atrandančią žmogaus sąmonę. Maceina lygiai gerai žinojo, kad 20 amžiaus vidurio
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žmogus, išgyvenęs modernizmo bangą, negali patikėti ta emocine ar simboline poetinio
žodžio jėga bei galia, kurią jam buvo suteikę romantikai ir simbolistai, taip pat vėlyvi šių
dviejų srovių atšvaitai lietuvių poezijoje. Jo kelias buvo kitas - parodyti Dievo ieškantį,
bet mistikų Dievo-Absoliuto nerandantį žmogų ir todėl su Dievu bendraujantį kaip su
kenotine Būtimi. Maceinos poetinė kalba atsigręžia ir į čia, ir į ten. Ji išsiilgusi Dievo, kuris apsireikštų tiesiogiai, ne ženklais, nes ženklais apreikšta tiesa visada yra didžiulė našta
dievybės išsiilgusiam žmogui: Dievui pasislėpus, lieka skurdas, nebūtis egzistencialistų
prasme ar klausimas kodėl? Tačiau Maceinos poezijoje šis klausimas neperauga į maištą,
nusivylimą ar ankstyvojo egzistencializmo dramatiškai teigtą absurdą, neperauga jis nei
į modernaus žmogaus skepsį ar jo įprotį gelmę matuoti tik daiktų paviršių pastebinčia
rega. Maceinos kelias, sakėme, yra vidurio kelias: jis teigia tiek, kiek gali aprėpti žmogaus
kalba ir todėl išlieka šiapus mistikos. Tačiau už jo paprasto poetinio žodžio visada jaučiame kažkokį anapus, kažkas dar lieka nesuprasta, nepavadinta. Tas kažkas yra žmogaus ir
pasaulio daiktų transcendencija - žmogų kildinantis Dievas-Būtis.
Gelmę poetai pasiekia ne vienu keliu - vertikalia minties rega, klasikiniu pasaulio
tvarkos ir harmonijos išgyvenimu, romantiškai pakiliu jausmu, mistiniu regėjimu, netgi, nusivylus moderniuoju pasauliu, dramatiškai sustiprintu tiesos neigimu ar savotiška
rauda išraudant žmogaus prarastus orientyrus. Tai amžinas poetinės prasmės klausimas.
Maceina jį sprendė ne ironija ar skepsiu, ne vertybes sulyginančia šiandienos patirtimi
ir ne šuoliu į amžinojo grožio aukštybes, bet poetinių ieškojimų keliu, keliaudamas tarp
transcendencijos ir medžiagos pasaulio, nebijodamas žvilgtelti žemyn į nebūtį, kad pakiltų aukštyn į prasmę, jungdamas pasaulio patirtį į vientisą, įtikinantį pasaulio suvokimą,
poetiniu žodžiu kylantį iki sakralinio. Šis Maceinos poezijos kelias organiškai sutampa su
jo kaip filosofo ir metafiziko įžvalga. Iš esmės šis kelias yra pasitikėjimas pačia poetine
kalba, esmingai nukreipta į transcendenciją, ir ne mažiau tikėjimas Dievu ir tikėjimas
Dievu-Žmogumi, į kurį krypsta tiek žmogaus mąstymas, tiek jo žodis.
Mes neturime religinės poezijos, teigė Maceina 1955 m. Šiandien ją turime, sutelktą
į Jasmanto poezijos rinkinius, rašytus vienybėje su esminėmis Maceinos filosofijos ir jo
krikščioniškojo tikėjimo prielaidomis.
NUORODOS
1

2

3
4
5
6

7

8

Maceina A. Pasikalbėkime geriau apie poeziją. // Naujasis židinys. Vilnius: Aidai. 1999. Nr. 4. P.
199.
Maceinienė T. Pradžioje buvo žodis. Pokalbiai su Antanu Maceina apie poeziją.. Vilnius: Apostrofa.
2004. P. 116.
Maceina A. Raštai. Vilnius: Margi raštai. 2004. T. 9. P. 268.
Maceinienė T. Ten pat. P. 116.
Maceina A. Raštai. Vilnius: Mintis. 1990. T. 3. P. 35.
Martinaitis M. Trečioji pažintis // Antanas Jasmantas. Klajūnas / sud. T. Maceinienė. Vilnius: Aidai.
2001. P. 12.
Venclova T. Metafizinis poetas // A. Jasmantas. Poezija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
1992. P. 5.
Maceinienė T. Ten pat. P. 125.

202

Viktorija SKRUPSKELYTĖ
9
10

Ten pat.
Ten pat.

11

Ten pat. P. 126.

12

Ten pat. P. 125.

13

Ten pat. P. 126.

14

Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai. Vilnius: Mintis. 2000. T. 6. P. 228.

15

Ten pat. P. 229-230.

16

Ten pat. P. 237.

17

Ten pat.

18

Ten pat.

19

Ten pat. P. 236.

20

Ten pat. P. 252.

21

Ten pat. P. 231.

22

Ten pat. P. 238.

23

Ten pat. P. 231.

24

Ten pat. P. 248.

25

Ten pat. P. 239.

26

Ten pat. P. 255.

27

Ten pat. P. 260.

28

Ten pat. P. 253.

29

Maceina A. Raštai. T. 3. P. 38.

30

Maceinienė T. P. 114.

31

Ten pat.

32

Ten pat.

33

Nyka-Niliunas A. Dienoraščio fragmentai 1938-70. Chicago: Algimanto Mackaus Knygų Leidimo
Fondas. 1998. P. 72-73.

34

Maceina A. Filosofijos keliu // Aidai. 1978. Nr. 8. P. 349-350.

35

Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai. T. 6. P. 231.

36

Brazaitis J. Antano Jasmanto poezija // A. Jasmantas. Poezija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla. 1992. P. 160.

37

Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai. T. 6. P. 234.

38

Ten pat. P. 235.

39

Ten pat.

40

Maceina A. Pasikalbėkime geriau apie poeziją // Naujasis židinys. Ten pat. P. 205.

41

Maceinienė T. P. 93.

42

Venclova T. Ten pat. P. 5.

43

Maceina A. Filosofijos keliu. Ten pat. P. 353.

44

Bodleras C. Piktybės gėlės / vert. S. Geda. Vilius: Lietuvių rašytojų sąjunga. 2005. P. 248.

45

Maceina A. Raštai. T. 9. P. 187.

46

Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai. T. 6. P. 235.

47

Maceina A. Ten pat. P. 233.

48

Maceina A. Raštai. T. 9. P. 337.

49

Maceinienė T. Ten pat. P. 123.

50

Venclova T. Ten pat. P. 7.

51

Maceina A. Raštai. T. 9. P. 187.

52

Maceina A. Raštai. T. 9. P. 332-355.

53

Ten pat. P. 420-427.

ANTANO MACEINOS-JASMANTO RELIGINE POEZIJA
54

Ten pat. P. 349.

55

Ten pat. P. 345-346.

56

Ten pat. P. 349.

57

Ten pat.

58

Maceina A. Raštai. T. 9. P. 323.

59

Ten pat. P. 349.

60

Venclova T. Ten pat. P. 11.

61

Maceina A. Filosofijos keliu // Aidai. Ten pat. P. 352.

203

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
1. Bodleras C. Piktybės gėlės / vert. S. Geda. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Vilnius.
2005.
2.

Brazaitis J. Antano Jasmanto poezija // A. Jasmantas. Poezija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla. 1992. P. 157-168.

3.

Jasmantas A. Poezija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1992.

4.

Maceina A. Daiktas ir žodis. Vilnius: Aidai. 1998.

5. Maceina A. Filosofijos keliu // Aidai. 1978. Nr. 8, 9, 10.
6.

Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai. Vilnius: Mintis. 1994. T. 6.

7.

Maceina A. Klajūnas / sud. T. Maceinienė. Vilnius: Aidai. 2001.

8. Maceina A. Pasikalbėkime geriau apie poezija // Naujasis Židinys. 1999. Nr. 4. P. 196-211.
9. Maceina A. Raštai. Vilnius: Mintis. 1990. T. 3.
10. Maceina A. Raštai. Vilnius: Mintis. 1994. T. 6.
11. Maceina A. Raštai. Vilnius: Margi raštai. 2004. T. 9.
12. Maceinienė T. Pradžioje buvo žodis. Pokalbiai su Antanu Maceina apie poeziją. Vilnius: Apostrofa.
2004.
13. Martinaitis M. Trečioji pažintis // A. Maceina. Klajūnas / sud. T. Maceinienė. Vilnius: Aidai.
2001.
14. Nyka-Niliunas A. Dienoraščio fragmentai 1938-1970. Chicago: Algimanto Mackaus Knygų Leidimo
Fondas. 1998.
15. Venclova T. Metafizinis poetas // A. Maceina. Poezija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
1992. P. 5-12.
Gauta: 2006 09 07
Parengta spaudai: 2006 1121

Viktorija SKRUPSKELYTĖ
THE RELIGIOUS POETRY OF ANTANAS MACEINA
Summary
A major twentieth century Lithuanian philosopher, Antanas Maceina was also a poet and during his lifetime
published three volumes of verse under the pen-name of Antanas Jasmantas. Most critics regard Maceina's
poetry as separate from his philosophical inquiry. Maceina, however, argued that poetry and philosophy are
closely related: both originate in verbal activity and both bear deep traces of their creator's conception of man
and the universe. This calls for a re-examination of Maceina's poetry and poetics. Maceina defined poetry in
Heidegger's terms and drew close paralells between poetry and the philosophy of being and non-being. To
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the degree that, in Maceina's philosophy, being is ultimately defined as the Transcendent, his notion of poetry
embraces both the metaphysical and the religious.
It is difficult to say whether all of Maceina's poems were conceived with religious themes in mind. At least
two of his collected volumes, however, are organized along lines that reveal the author's intention to direct attention to man's relationship to God as his Creator and the source of all being. Jasmantas sees man as moving
between being and non-being, as a traveller both attached to his world and standing in a personal I-Thou
relationship to God. Many of his best poems delve into the mystery of the Incarnate God and reiterate his
philosophical view of the transcendent as taking the form of man in kenosis. But Maceina's poetry does not
entirely locate the supernatural within the natural world. The divide between the two persists, as it persists
in his philosophical inquiries, and it seeks subtle and original forms of expression that bypass the highlands
of the beautiful prevalent in lyric poetry as well as the cosmic and mystic visions familiar to pre-modern
religious poetry.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: būtis, nebūtis, būtybė, transcendencija, kenozė.
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