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tų slėpinių. Bet, antra vertus, ten vis dėlto sklinda poezija, o ne
proza, nes autorini savo vienišos širdies liūdnai daliai išreikšti pavyko
sukurti adekvačių, įtaigių įvaizdžių. Nešdami emocinę mintį, jie
poeto nemuzikalų kalbėjimą iškėlė į poezijos eterį.
Kad šitokia poezija proza toli gražu nevisada pasiseka Šlaitui,
liudija tie jo eilėraščiai, kuriuose jis ima plepėti samprotaudamas ir
vartodamas išprotautinius žodelius : kadangi, užtat, nes, būtent...
Štai, tokios neperkeistos prozos pavyzdys iš Akhenatono paraštės :
K a d a n g i esu viengungis pakeliui į senatvę,
už tai ir visas mano gyvenimas yra ne kas kita,
kaip vienas vientisas pasikalbėjimas su pačiu savimi.
Tenka kalbėti už du l2S.

Dažniau šitokios žurnalistinės prozos pasitaiko eilėraščių pradžioje,
o kartais ir visas eilėraštis kaip Su Turgenevu — tikros prozos gaba
liuku. Bet Šlaito garbei reikia pasakyti, kad jis turi pakankamai
asmeninio patyrimo gaivinamų minčių, kurioms jis suranda origi
nalinę, vaizdinę išraišką, o ši proziškai pradėtą gabaliuką iškelia iki
poezijos. Šitokios poezijos proza apstu rinkinyje Ant saulėgrąžos
vamzdžio.
Šitokia atvira, familiari, nerėksminga, su retais šypsniais, su
dažnesnių grauduliu dėl artėjančios mirties, bet viltinga tikėjimu
į gyvenimo prasmę ir Dievą, Vl. Šlaito poezija atrodo galutinai
išsilaisvinusi nuo tariamų varžtų, paskelbtų, su Keturių Vėjų pra
džia. Ar dar galima poezijai eiti toliau laisvės ir prozos keliu ! Ar
jau laikas sugrįžti atgal, kaip sugestionavo tas pats Vl. Šlaitas savo
miniatiūra Esu nedaug ? Ar rasti trečią kelią ?

Antanas Jasmantas būties ir nebūties slenkstyje

Antanas Jasmantas nepriklauso veikliųjų tremties poetų grupei,
nes tėra 1965 m. paskelbęs tik vieną savo poezijos rinkinį Gruodo
vardu. Tačiau tuo vienu rinkiniu jis yra užėmęs žymią vietą tarp
tremties poetų savo poezijos tematika ir forma. Gruode sutelktą
lyriką pirmiausia galima charakterizuoti kaip filosofinės minties
ir muzikinės harmonijos sintezę.
Kaip minties lyrika A. Jasmanto poezija skiriasi nuo tos abstrak
tinės poezijos, kuri vadinama čia ezoterine, čia hermetine poezija, 128
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Vl. Šlaitas, Širdies paguodai, 32 psl.
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užsisklendusią nuo skaitytojų arba verčianti juos spėlioti. A. Jasman
tas neturi intencijų nei slėptis, nei gudragalviauti, nes jam pirmiau
sia svarbu drauge su skaitytojais pasidalinti savo pergyvenimais apie
didžiąją, neaprėpiamąją, neišsakomąją tikrovę, kurią vadiname būtimi,
nes visi joje esame, nors kiekvienas savaip ją mėginame suvokti ir
jausti. A. Jasmantas ypač jautrus dėl savo greit prabėgančios egzis
tencijos toje būtyje. Jis norėtų bent kiek sulaikyti savo egzistencijos
tėkmę, arba bent kiek ilgėliau ištverti regimoje būtyje, kaip stikliniame
inde voras:
Į naują būtį lyg į slidžią giją
Iš naujo, vis iš naujo kabinuosi 129

130 131.

Savo ir mūsų pastangas tvirčiau užsikabinti būtyje A. Jasmantas
dar vaizduojasi žuvies pasišokėjimais iš vandenų gelmės į dangų ;
tik, deja, mes lyg tos žuvys :
Į šviesą atsitrenkę krintam atgalios
Į purviną, į tą mūs vandenį nešvarų 13°.

Tai mūsų kasdienybė, ypač dorovinė ir biologinė kasdienybė,
kuri mus neša su savimi į mūsų gyvenimo saulėleidį. Lyg rugiapiūtės
darbininkai vakare :
Atgal ir mes nuo vėstančių kalvelių,
Apsunkusius dalgius nusisvarinę,
Jau leidžiamės iš ilgo mūsų kelio
Į rūką sidabrinį.
Tur būt, į poilsį, į baltapūkį,
Mes leidžiamės 131.

Vieną kartą leidžiamės žemyn kaip darbingi piovėjai, bet dažniau
kaip suskurdę, pasiklydę pakeleiviai:
Keliu, kuriuo jau daug kas ėjo ir dar eis —
Keliaus minia su grojančių čigonų būdomis,
Su šokančiom beždžionėmis, su juokdariais 132.

129 A. Jasmantas, Gruodas, Brooklyn, N. V. 1965, 12 psl. ; eilėraštis Voro
sonetas.
130 Ten pat, 13 psl. ; Žuvų sonetas.
131 Ten pat, 22 psl. ; Saulėleidžio sonetas.
132 Ten pat, 9 psl. ; Vėlumos sonetas.
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Kad ir kažin kaip mūsų egzistencija, atrodytų skurdi — nors tai
būtų lyg tylus sėdėjimas šaltyje prie ilgo kelio, sulaukus šiurpių
šalnų ir pilko peleninio gruodo, kitap tariant, senatvės — vis tiek
net šitokioje būtyje mes stengiamės drauge su poetu dar vis laikytis:
Visi pavargę, dulkėmis pajuodę
Į paskutinę šitos žemės rinką
Nedrąsiai, pamažu
Suslinkom
Dar kiek pabūti.
Juk gražu —
Ar ne ? — dar kiek pabūti133 .

Bet akimirksnio pabuvimas iš tikrųjų tėra tik mūsų slinkimas į
mirtį, lyg ieškojimas savų namų, arba prašymasis į prieglaudą Vieš
paties, kaip Elgetos sonete tojo, kurio :
... drebanti ranka kelintą
jau kartą vis pakyla ir, paglamžius
Varpelio tavojo virvelę, krinta
Atgal ir mąsto :
Tur būt Tavęs namie nerastų 134.

Meilė būčiai, noras bent šiek tiek joje įsikabinti ir drauge sąmonė,
kad visas mūsų gyvenimas nesulaikomai teka, kinta bei nyksta yra
viena didžiųjų temų ir problemų Gruodo rinkinyje. Ji ypatingai
ryški jo pirmoje dalyje vardu Didžioji nebūtis. Išskyrus keletą jos
eilėraščių, daugumas jų nuveda skaitytoją prie nebūties tamsios
bedugnės, kad jis save paklaustų : argi aš po akimirkos turiu išnykti
be garso ir be aido ? Prieidamas prie šio stovio, A. Jasmantas despe
ratiškai nesiskerėčioja ir nesiplūsta kaip kai kurie šių laikų egzis
tencialistai, nors ir nėra patenkintas šitokia žmogaus gyvenimo
pabaiga.
Ši juodos prarajos galimybė Jasmanto rinkinyje aidi ne maištu,
bet nerimu ir tyliu skundu, be galo liūdnu skundu. Gal todėl Lopšinė
— vienas švelniausių, paprasčiausių ir drauge subtiliausių eilėraščių —
yra lyg sielos rauda dėl žmogaus dalios žemėje. Ją gali laikinai nutrauk
ti Laukų raitelės juokas, arba Baro stūgaujančių fleitų šokis, bet
ne jiems pakeisti liūdesį, kuriuo aidi skundas dėl žmogiškos egzis
tencijos.
133
134

Ten pat, 17 psl. eilėraštis Gruodas.
Ten pat, 39 psl.
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Tylaus liūdesio šešėliai gaubia taip pat A. Jasmanto erotinės
meilės eilėraščius, sutelktus Giesmių giesmės skyriuje, kur mūsų
poetas nevengia pavartoti taip pat Senojo Testamento biblinių
įvaizdžių. Ten galima rasti kūrinėlį, nuaustą iš biblinių ir lietu
viškų motyvų, apie juodbruvę Nazareto Mergaitę, dėl kurios mūsų
poetas taria :
Garbė Tau, Viešpatie, per šią mažutę,
Kurios alsavimą pajutę
Stiebeliai stiebias ūkanoti,
Karklynuos vėjai ima groti
Ir laumės drobules papieviais išvynioja,
Kad nesudrėktų jos šiltutė koja
Į mūsų kelią dulkiną ir vėsų 135 .

Tai lyg pagarbinimo atodūsis Mergelei Marijai. Bet su juobruve
Mergaite susietame Gegužinių eilėraštyje vėl aidi laukų klajūno ant
dulkėto kelio ir skabomo lapelis po lapelio žiedo motyvai. Tai
nykstančio buvimo ir mirties grėsmės motyvas. Juk ta pati mirtis,
kuri visą žmogišką egzistenciją pastato nebūties klausimo ženkle,
nutraukia ir žmogišką meilę. Gal būt šitai egzistencinei žmogaus
tragikai pažymėti Gruodo rinkinyje mirties motyvas susiejamas su
meilės eilėraščiais. Mirtis čia visagalė. Pavasaris gali prikelti visas
pašlaites, išvėdinti visus kapus, bet jis yra bejėgis pažadinti tarp
dviejų kiparisų užkastą mylimą mergaitę (Pavasaris). Bejėgis taip
pat ir liūdesys : tai tik žiogo čirenimas per ilgą naktį (Naktis ilga).
Pažymėtina taip pat, kad A. Jasmantas erotinės meilės motyvus
sieja ne tik su mirtimi, bet ir su gamta. Kaip gamtovaizdžio elemen
tai glaudžiai susipina su mylimos mergaitės įspūdžiais, tegu tai pailius
truoja pora posmų iš Giesmių giesmės :
Ar nuskubant nematėt jos,
Mažos papievių klajūnėlės ?
Anksti, labai anksti ji šiandien kėlės.
Jos plaukuose lašai rasos.
Argi nematėt jos ?
Žiema praėjo. Lyt nustojo.
Miškuos girdėt garsai genelio.
Ir ant išdžiūvusio ganyklų kelio
Lengvutės pėdos josios kojų.
Argi nematėte, kur ji žiemojo ? 186

135
136

Ten pat, 60 psl.; Juodbruvė Mergaitė.
Ten pat, 55 psl.; Giesmių Giesmė.
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Išryškindamas žmogiškos egzistencijos trapumą, ties meile ir
mirtimi bei pasigaudamas gamtovaizdinių elementų, A. Jasmantas
yra sukūręs reto grožio kūrinėlių, tarp kurių tikri šedevrai yra :
Sugrįžki, mano mylimoji, Naktis ilga, Pavasaris. Kad mūsų poetas
jautriai pergyvena įvairius gamtos reiškinius, tai gali paliudyti
daugelis Gruodo eilėraščių, nes jų daugumas siejasi su kokia nors
gamtos iškarpėle. Kam rūpėtų patirti, kaip A. Jasmantas subtiliai
išreiškia žiemos, rudens ir pavasario įspūdžius, tas turėtų perskaityti
Žiemos keliu, Rudens žiedų ir Pavasario eilėraščius. Tačiau atrodo,
kad mėgstamiausias poeto metas yra pavasaris, nes, perduodamas
jo sužadintus įspūdžius, jis Pranašystėje taip pat vaizduoja mūsų
tėvynės prisikėlimą, tardamas :
Bus, bus mūsų žemėj vėliai
Bus pavasaris, ir vyturėliai
Nuo grumstelių suskardens.
Vėjo verpstės saulės gijom
Vėl priverps žiedų lelijom
Ant nudžiugusio vandens.
Paupiais palinkę karklai tiesis,
Irsis dangumi valtelės šviesios,
Irsis pūko ežeruos.
Sunkios gervės supsis ore,
O sodybos kaip altoriai
Aukso žvakėm sužėruos.
Bus, bus mūsų žemėj vėliai —
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai
Vėliai bus pas mus svečiuos 137.

Nors ir subtiliai žavi atrodo A. Jasmanto gamta, tačiau ne per
ją poetas susieina su Dievu. Su juo jis susitinka, svarstydamas nebū
ties ir būties problemas (Didžiosios nebūties ir Prie vartų skyriuose)
bei tikėdamas, kad Dievas yra visos būties šaltinis, nes jis dalina ją
vieną vienintelę «žvaigždėm, mėnesiui ir žiogui » (Elgetos sonetas).
Bet vis dėlto A. Jasmantas ir jo žmogus kartais jaučiasi lyg miške
vidurnaktį, kai pats vienas krauna «lizdą būčiai atskalūnei» (Vove
rės sonetas). Jasmantas norėtų Dievą tikriau pažinti, bet kaip tik
šitomis natūraliomis pastangomis žmogui prasideda didieji sunku
mai. Vieną kartą atrodo, kad geriau Dievą pajusti neleidžia žmogaus

137

Ten pat, 30 psl.
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aptemusi prigimtis («Tai aš, tur būt, savu šešėliu Tave užstoju»,
kaip taria Šešėlio sonete 138 ) ; kitą kartą gal pats Dievas neranda rei
kalo žmogui bent kiek švystelėti, nes :
... ten, kažkur manyj,
Kažkur užu tamsos
Užlūžta juodas tavo kelias.
Ir niekados,
Tu niekados tenai neužeini 139.

Atrodo, kad tikėjimą lydinčias abejones, nuvedančias poetą
į tamsą, sukelia ne tiek nuodėmė, kiek analizuojantis protas, nes
A. Jasmantas rašo :
Aš paliečiau Tave, tylus Kūrėjau,
Lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu —
Tiktai mintim. Užpūsti nenorėjau.
Bet užgesai, ir aš įžiebti negaliu 14°.

Nors pasitaiko tokių tamsių akimirkų bei laiko tarpų, kai nebežinia, kur Dievo beieškoti ir kaip surasti takelius į Jį, vis dėlto
A. Jasmantui jis pasilieka realybė. Būdamas būties šaltinis ir ją
palaikydamas, jis globoja pavienį žmogų, ištiesdamas savo tėvišką,
gelbstinčią « ranką » tada, kai asmuo jos mažiausiai laukė, arba revo
liuciniais ar individualistiniais mostais mėgino ją atmesti. Šitokie
Dievo ir žmogaus santykiai simboliškai atskleidžiami ilgokame
Panaktinio eilėraštyje, beveik baladėje, kurią reikia pacituoti ištisai :
Tu, rūpestingas Panaktini,
Tu mano sodų sarge !
Kai šunes po dienos išvargę
Suguls ir, galvas panarinę,
Jieškosis poilsio šiauduose,
Tu strėnas susijuosi
Ir, pasiėmęs rankon lazdą,
Apeisi sodą.
Sustok ir paklausyk ! Atrodo,
Kažkas lyg plazda
Ten, pas krašeiausią taką ;
138
139
140

Ten pat, 36 psl.
Ten pat, 37 psl. ; Vidunaktis.
Ten pat, 33 psl. : Aš paliečiau tave.
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Kažkas lyg žemę plaka
Palūžusiu sparnu ;
Kažkas lyg čipsi
Tenai už akmenų.
Kai juos pralipsi,
Drėgnam beržų liekno
Atrasi tarp žolių
Iškritusį mane
Beplunksniu paukšteliu.
Kai pasilenkęs imsi jį į saują,
Būk atsargus :
Jis žnaibys ir įleis nagus
Tau ligi kraujo.
Tu, rūpestingas Panaktini,
Tu, mano sodų sarge !
Vėjingą naktį, naktį dargią,
Kai ilsisi visi išvargę,
Tu nešies prie krūtinės
Mane besparnį,
Tu, senas, ištikimas mano tarne ! 141

Tai Dievo apvaizdai skirtas eilėraštis, kurį galima pavadinti
A. Jasmanto šedevru tiek dėl jo idėjinio aiškumo, tiek dėl formos
kristalinio paprastumo. Čia vienovėn kūrinėlį sujungia tik du simboli
niai veikėjai — sodų panaktinis, atstovaująs dieviškai Apvaizdai,
ir vėjuotą naktį iš lizdo iškritęs beplunksnis paukščiukas — simbolis
žmogaus, besigrumiančio kosmoso chaotinėse jėgose. Jis ten tikriau
siai žūtų, jeigu dieviška Apvaizda jam kritišku momentu nesuteiktų
savo malonės, nors tas individualistas būtų piktai kovojęs prieš
Dievą ir dar prieš jį prieštarautų pačioje jo gelbėjimo eigoje, nes
Išganytojas nebūtų Dievas, jeigu nestovėtų aukščiau žmogiškų
nedorų, nelemtų įnorių. Šitų dviejų veikėjų sudaromą kūrinėlio
vienovę diskretiškai papildo eilėraščio muzika, kuri čia derinasi su
kasdieniška kalba be jokių metaforinių puošmenų, kokių dažnai
pasitaiko kituose A. Jasmanto eilėraščiuose.
Gruodo eilėraščiuose apie santykius su Dievu yra specialus skyrius,
pavadintas Kristaus istorija. Bet iš tikrųjų tai nėra jokia istorija.
Tai — tik poetiniai susimąstymai prie svarbesnių Kristaus gyvenimo
momentų. Ties jais sustodamas, A. Jasmantas reiškia Kristaus

141

Ten pat, 42-43 psl.
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ilgesį. Sakysime, prisimindamas ilgus amžius, per kuriuos žmonija
laukė Išganytojo, poetas ten įjungia ir save, tardamas :
Ir matėm Jį kiekvieno smėlio kibirkštyj. [...]
Bet ar tasai, kurs sėjai prasidėjus
Užsuko pas tave, užeis į mūs namus ? 142

Tačiau atrodo, kad nė vienas šio skyriaus eilėraščių nesibaigia
tik Kristaus ilgesiu. Tokie kūrinėliai kaip Vestuvės Galilėjos Kanoj,
Verbų, sekmadienis, Veronika, Velykų rytas, kur Kristaus ilgesys gal
labiausiai atsiskleidžia, galima taip pat pastebėti dvejopą nusivy
limą : viena, Kristaus ilgesio žmogiškomis pastangomis ir priemo
nėmis negalima patenkinti nei jo paslapčių suprasti, nes Kristus vis
dėlto yra Dievas, kuris atsiliepia ne tada ir ne taip, kaip žmogus
norėtų; antra, religinio tikėjimo momentai yra tokie intymūs,
kad jiems išreikšti originaliausios poetinės priemonės dažniausiai
pasirodo bejėgės. Ar visada šitaip būna, be abejo, galima ginčytis ;
bet A. Jasmantas yra linkęs pasilikti prie užuominų apie Kristų ir
prie savo nenumalšinto ilgesio pergyvenimų kaip žmogiškesnių ir
dažnesnių, nes būtų per daug reikalauti iš poeto mistinių ekstazių
ir vizijų akimirkų.
Kai kuriuose šito nenutildyto Kristaus ilgesio eilėraščiuose kar
tais pasirodo ir krikščionių gyvenimo kritikos. Tokia atrodo Veronika,
kur A. Jasmantas apgaili, kad Kristaus veido liudijimą savu gyve
nimu krikščionys paverčia lengvais įpročiais, kuriuos Veronikos
eilėraštyje simbolizuoja skrynios dugne paslėpti krikšto marškinė
liai. Kaip poetas individualiai ir originaliai prieina prie Kristaus
liudija ir Jasmanto Aukojimas, kur mažyčio Jėzaus paaukojimas,
Jeruzalės šventovėje sugretinamas su Kalvarijos kalvos auka. Tuo
tarpu Kalvarijos kalno eilėraštyje skaitytoją žavi naujoviška inter
pretacija izraelitų šauksmo : «Nuženk nuo kryžiaus, jei esi Dievo
Sūnus». Ten į Golgotos sceną šalia įniršusių izraelitų poetas įves
dina minią įvairių krikščionių, kurie, savo gyvenimu atmetę Kris
taus auką ant kryžiaus, vaizduojasi, kad ten tebuvęs maskaradas ;
todėl prie margos minios turįs derintis ir Kristus :
Dabar visi — raiti, važiuoti, pėsti
Čia renkasi. Nebus nė vietos kur susėsti.
Visi užgniaužę kvapą laukia.
Visi viens kitą pakuždomis klausia.
Tik Tu greičiau ! Tik užsideki kaukę
142

Ten pat., 65 psl. : Apreiškimas.
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Kad ir menkiausią.
Gal tą tenai dar kruviną
Paimk kaukuolę
Su dūriu kalavijo.
Čia kraujo niekas, niekas nesibijo.
Tiktai greičiau !
Naktis jau slenka vis arčiau, arčiau !
Ir Tu, didysis Juokdary ,
Parodyt pokštą mums turi :
Visi juk slėpiniai Tau atdari ! 143

Šis reikalavimas Išganytojui įsijungti į maskaradą Golgotoje
suteikia visam eilėraščiui didelės įtampos, kokios nerasime visame
rinkinyje.
Peržvelgę Gruodo pagrindines temas, kurias sudaro nykstan
čioji žmogiška egzistencija, gamta, meilė ir mirtis, Dievas kaip būties
šaltinis ir Kristaus gyvenimo apmąstymai, turime bent kiek stab
telėti prie eilėraščių formalinių ypatybių, tarp kurių svarbią vietą
užima jų muzikalumas. Be jo — jeigu tai būtų galima įsivaizduoti —
A. Jasmanto eilėraščiai netektų žymios dalies jų patrauklumo.
Pirmiausia pasakytina, kad, kurdamas savo muzikalius eilė
raščius, poetas nesilaiko jokio šablono, nes akustines priemones jis
vartoja įvairiai. Palikdami nuošaliai klasiškąsias ritmo formas,
kurioms A. Jasmantas lieka nepajudinamai ištikimas, stabtelėkime
prie pakartojimų. Sakysime, norėdamas skaitytoją lyg uždaryti
tobulai baigto kūrinėlio nuotaikoje, poetas savo eilėraščio pirmąją
strofą kartais pakartoja jo užbaigai, kaip neretai pasielgdavo klasi
kinės muzikos kompozitoriai su repriza. Šitaip Jasmantas yra sukom
ponavęs Lopšinę, Naktį, Rudens žiedus, Velykų rytą ir dar vieną
antrą kūrinėlį, kur autoriui atrodė svarbiau sužadinti atitinkamą
nuotaiką, negu pabrėžti problemą. Kur reikia pabrėžti mintį, ten
poetas pakartoja atitinkamą žodį, arba visą eilėraščio eilutę, pavyz
džiui Panaktinyje.
Paprasčiausius A. Jasmanto pakartojimus sudaro rimai. Juos
vartoja jis ne tik skambesiui sustiprinti, bet ir minčiai pabrėžti,
simboliui išryškinti. Štai, eilėraštyje Ruduo skaitome :
Rytuos aušra jau pradeda drebėti.
O gal tai aš drebu ?
Gal mes abu
Nuo ilgo nemigo naktų išbalę ? 141
143
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Ten pat, 78 psl.
Ten pat, 8 psl.
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Čia į veiksmažodį « drebu » atsiliepęs įvardis « abu » skaitytojo
mintį kaip tik nuveda į nepastovią ir trapią žmogaus egzistenciją,
kurią Jasmantas sugestionuoja visame eilėraštyje. Tačiau šitoks
prasmingas dviskambis, kuris galėtų patenkinti klasiką, pačiam
Jasmantui kartais atrodo nepakankamas. Jis neretai siekia tobu
lesnio sąskambio. Todėl jo eilėraščiuose ne kartą rimu atsiliepia net
trijų eilučių galūnės. Antai, jau cituotame eilėraštyje Ruduo trapiai
žmogaus egzistencijai pabrėžti A. Jasmantas duoda triskambį :
Pavytusiu lapu nukrito
Lyg paskutinė šio rudens šalna
Sunkios prasmės pilna
Būtis mana 145 .

Arba mirties visagalybei pabrėžti poetas savo eilėraštį Requiem
baigia pakartojimais ir triskambio rimais :
O bokštuose varpai vėl tris,
Tris ilgus ir sunkius kartus skardens.
Tiktai akmens,
To tavo liūdinčio, tamsaus akmens
Jai niekas, niekas neatris 146.

Mūsų dienų skaitytojas taip yra pripratęs prie prozinės kakofo
nijos šiuolaikinėje lyrikoje, kad A. Jasmanto pamėgtus darnius
sąskambius gali suprasti kaip polinkį į akustinį formalizmą. Iš tikro
vienas antras eilėraštis gali sudaryti šitokį įspūdį. Pavyzdžiui, gali
patarnauti pirmoji pusė prasmingo Mano kambario eilėraščio :
Tas mano kambarys kaip didelė šventovė :
Nusvirę gėlės lyg vėliavos maldingai stovi,
Ir liūdesys vargonais groja,
O prie kojų,
Prie Nukryžiuotų kojų,
Į gedulo veliūrą susisupę,
Mano džiaugsmas ir mano meilė klūpi
Ir meldžia naktį juodarūbę
Sukniubę.
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Ten pat, 7 psl.
Ten pat, 23 psl.
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O liūdesys vargonais groja
Ir nesustoja :
Jis trello palube graudena,
Jis šliaužia pažeme lyg vox liumana ,..147

Be abejo, kad šitokie sąskambiai, kokius pažadina žodžiai « sukniu
bę » ir «nesustoja » nurodo į perdidelį norą viską surimuoti. Bet
šitokie pertempimai Gruodo rinkinyje yra labai reti, lyg išimtys.
Daug dažnesni kitokie sąskambiai, kuriuos vadiname asonansais.
jie dažnai pakeičia rimus, bet gerai tinka išreikšti kintančiai ir nyks
tančiai žmogiškai būčiai, apie kurią byloja gal pusė eilėraščių rin
kinio.
Kalbant apie A. Jasmanto eilėraščių muzikalumą, prisimintina
taip pat, kad poetas greta muzikinių priemonių (asonansų, rimų,
strofų pakartojimo) mėgsta simbolius, sukurtus iš akustinių įvaiz
džių. Štai, keletas žymesniųjų: «liūdesys vargonais groja»; «užrak
tais sužvanga »; « sugrojo ragas girios vidury » ; «jo kandūs barš
kantys nagai » ; «pas girgždančius mūs kelio tiltus »; « man tavo
juoką vėjas pučia ir dundesį sidabro pasagų»; «žvangios taurės sudin
dės » ; « važelis gieda margaraštis »; « kalneliais leisis bandos su var
peliais, ir piemenėliai parraliuos » ; «jau vyturėlis [...] nebeskar
dena gęstančios palaukės» ; «šventovė ūžia nerami lyg vandenys
pavasario upeliais»; «karalienė žengia su palydovų dūzgiančia
minia » ; « varpo dūžis nuo seno bokšto » ; «laikrodžiai ten kelias
ir ūkauja žemyn nusvirę» ir t.t. Suprantama, kodėl prisidėjus
prie muzikinių priemonių gausiems akustiniams įvaizdžiams, Gruodo
eilėraščiai atrodo skambūs ir muzikingesni negu klasikinės darnos
mėgėjas galėtų pageidauti. Nors optinių įvaizdžių ten taip pat gausu,
tačiau nėra abejonės, kad akustiniai simboliai sustiprina A. Jasmanto
eilėraščių muziką, suteikdami eterinio lengvumo visai jų išraiškai.
Šitaip Jasmantas yra išėjęs į varžybas su Kaziu Binkių, kuris nepri
klausomybės laikotarpiu garsėjo kaip muzikaliausias lyrikas, nes
kelias jo utas lietuviai kompozitoriai buvo pavertę solo dainomis.
Bet iš tikrųjų septynių gėlinių trioletų negalima lyginti su keliomis
dešimtimis A. Jasmanto eilėraščių, kurie beveik visi, kad ir nešdami
su savim filosofinės minties krūvį, skamba giedrios harmonijos
muzika. Todėl nebūtų klaida, jeigu A. Jasmantą pavadintume lie
tuvių lyrikos Mocartu.
Šalia muzikos A. Jasmanto poezijai yra charakteringa kita išraiš
kos priemonė, būtent, simboliai. Nors kartais poetas prabyla tie
147
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siog savo vardu (« Kaip kūdikis, spurdėdamas džiaugsmu, pamiršt
imu »), tačiau jis labiau mėgsta netiesioginę išraišką simboliais arba
simbolių grupėmis. Antai, Procesijos sonete žmogišką, praeinančią
būtį jis šitaip vaizduoja :
Ir eina metai, eina tarsi keliauninko
į šventą žemę žingsniai spėrūs.
Ir daug, tiek daug jų susirinko
Lyg paukščių rudenį. O atsivėrus
Plati naktis jau nepakvies jų
Užeit į poilsio namus 148.
Be abejo, simbolinė išraiška, kaip tokia, mūsų poezijoje seniai
nebėra jokia naujenybė ; tačiau svarbu, kad Gruodo simboliai —
originalūs, dažniausiai sukurti iš žmogiško gyvenimo, iš ūkininkų
darbų, ypač iš gamtovaizdžio elementų, nušviestų lyriniu poeto
žvilgsniu. Net iš Biblijos bei Evangelijų paimti simboliai atrodo
kažin kaip suindividualinti ir nušviesti lietuviškai. Šalia gausių
gamtovaizdinių simbolių Jasmanto lyrikoje pasitaiko ir miestie
tiškos civilizacijos įvaizdžių kaip, baras, bokšto varpas, vargonai,
fortepijonas ir kiti, tačiau tarp jų nėra bulvarų ir fontanų, kuriuos
paskleidė į pasaulį prancūzų simbolistai, apšaukti dekadentais.
A. Jasmanto optiniai ir akustiniai simboliai yra sukurti ne tuščiam
žaismui, bet svariai minčiai reikšti. Jie — individualūs, originalūs ;
tik šitokią jų ypatybę sunkiau čia žodžiais pasakyti, negu pajusti,
skaitant tuos skambius eilėraščius, kurių tikrasis autorius yra Anta
nas Maceina, prisidengęs Antano Jasmanto vardu.
Paskelbdamas savo Gruodo rinkinį, A. Maceina yra iš dalies
patenkinęs savo seną pomėgį dailiojo žodžio menui: stodamas į uni
versitetą, jis dar nežinojo, kur nukreips savo dvasines jėgas — lite
ratūrai ar filosofijai, nors prieš universitetą jis jau buvo prirašęs
visą «pūdą » įvairių žanrų bandymų dailiosios literatūros srityse.
Šios intensyvios literatūrinės pratybos šiek tiek paaiškina, kodėl
A. Maceinos filosofinių raštų stilius yra toks lengvas, kad gilias min
tis leidžia suprasti vidutinio išsilavinimo žmogui. O A. Maceinos
filosofijos studijos bei jo filosofijos dėstymas Kauno universiteto
Teologijos-Filosofijos fakultete taip pat šiek tiek nušviečia eilėraščių
filosofinį bei religinį branduolį Gruodo rinkinyje.
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Pagaliau šitame rinkinyje regimas Dievo ieškojimas gali būti šiek
tiek paaiškinamas taip pat E. M. Rilke, apie kurio elegijas A. Ma
ceina yra skaitęs epizodinį kursą Vytauto Didžiojo universitete
Kaune vokiečių okupacijos metais (1943). Jam tada atrodė, kad
Rilkė aprašinėja Dievo ieškojimą. Tačiau po dvidešimties metų
pasirodė, kad jis Rilkės tada nesupratęs. Apie tai A. Maceina rašo :
«Jasmantas buvo sužavėtas ne tikru Rilke, o n e s u p r a s t u
R ilke, tokiu Rilke, kokį jį Jasmantas perleido per savo prizmę ...
Tačiau gera būti kito paskatintam, nors ir klaidingai jį suprastum :
tada turinys lieka originalesnis »149 .
Rilkės poezijos paįtaigotas A. Jasmantas-Maceina savo paties
eilėraščių rašė nemažai: pasitraukdamas iš tėvynės 1944 m. vasarą
jis su savimi galėjo pasiimti jų visą rinkinėlį, kurį jis tremtyje papil
dinėjo ir tobulino. Beveik visi sonetai ir Kristaus istorija buvo para
šyti Lietuvoje, o atbaigti tremtyje. Tuo tarpu visas Giesmių gies
mės skyrius, kur jaučiamas taip pat mirties šešėlis, yra sukurtas
ištisai tremtyje. Tam akstiną davė A. Maceinos svainės Tonės Tverskaitės netikėta mirtis Wūrzburge 1945 m. kovo mėnesį 150. Taip
pat vėliau buvo parašyta kitų eilėraščių. Jų lengvą muzikalų pobūdį
gal kiek paaiškina jų sukūrimo aplinkybės — per pasivaikščiojimą
atviroje gamtoje, atmintinai. Kai šitaip eilėraštis būna sukurtas,
A. Jasmantas tik tada jį užrašo prie stalo į popierių.
Minėtos aplinkybės šiek tiek paaiškina vieną antrą eilėraščių
ypatybę, tačiau neatskleidžia A. Jasmanto viso didelio talento,
kuriuo jis įsirikiuoja šalia idėjinių lietuvių poetų: M. Gustaičio, V
. Mykolaičio-Putino, P. Kiršos, Vyt. Mačernio, Justino Marcin
kevičiaus.
Mūsų dainų sesės

Nors lietuvių liaudies dainos yra kolektyvinės kūrybos vaisius,
tačiau pradinė iniciatyva dažniausiai yra išėjusi iš moterų. Jos yra
buvusios pirminės autorės daugumos vestuvinių dainų, kurios apdai
nuoja pirmiausia jaunos merginos ir jaunos moters dalią prieš ir po
vestuvių. Kad vestuvinių dainų autorių skaičius Lietuvoje yra

149

J. B[razaitis], Antano Jasmanto poezija, žr. A. Jasmantas, Gruodas, 91 psl.
Ta mirtis įvyko šitokiose aplinkybėse. Wūrzburge vienoje kavinėje sėdint
prie stalo T. Tverskaitei, A. Maceinai, A. ir J. Griniams, atėję į kavinę trys vo
kiečių karininkai greta pradėjo nusirenginėti viršutinius drabužius. Vieno tų kari
ninkų diržas su pistoletu makštyje staiga nuo kabyklos krito ant grindų, o atsitren
kęs pistoletas iššovė, savo kulka pataikydamas į smilkinį T. Tverskaitei, kuri, be
sąmonės nuvežta į ligoninę, ten po poros dienų mirė.
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