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Paskutiniame Vyno stebuklo rinkinyje randame nemažiau paslap
tingai užsklęstų posmų. Štai, vienas tokių iš Šeherazados kapo:
O nebuvimo džiaugsme !
Aš ir vėl einu
Pamišėlės akių šaligatviu
Į turgaus aikštę,
Kur dega pranašiškos akys
Ir hesperidžių obuoliai 77.

Galima tikėti, kad šį eilėraščio pabaigos posmą tesupras tik tas
skaitytojas, kuris bus iš anksto susipažinęs su viso eilėraščio komen
taru. Tačiau jį tikriausiai tegalėtų parašyti pats eilėraščio autorius,
kuriam, lyg geram šachmatų meisteriui, žinomos visos lošimo tai
syklės. Tik kaip turi jaustis mokinys-skaitytojas, kuris pirmą kartą
sėda prie poezijos šachmatinės lentos !
Sustojus prie šito klausimo, kritikui darosi liūdna. Liūdna dėl
skaitytojo, liūdna ir dėl poeto, kuris su pirmuoju savo rinkiniu —
Praradimo simfonijomis — buvo tapęs siurrealistiškai paspalvintos,
egzistencinės poezijos originaliu promotorium jauniausioje lietuvių
literatūroje, o su vėlesniais savo poezijos rinkiniais atsidūrė tarp
hermetinės poezijos gausių epigonų bei epigonių, kaip šių varžovas.
Dėl šitokio stovio, atrodo, nejauku nė pačiam Niliūnui. Kitaip,
kodėl jis būtų atsisakęs viešai priimti Lietuvių Fondo premiją, kurią
jam už Vyno stebuklą, 1975 m. buvo paskyrusi Rašytojų draugijos
komisija su dr. R. Šilbajoriu priešakyje ? Kad ir šitaip į savo aristo
kratišką kampelį nuriedėjusi Nykos-Niliūno poezija yra padariusi
įtakos atviresniems poetams, tokiems kaip K. Bradūnas, L. Andriekus
ir, gal būt, suklaidindama ne vieną jaunesnį.
Leonardo Andriekaus pokalbiai su Dievu

Kad ir pasiduodamas šiek tiek Nykos-Niliūno ir abstrakčios poe
zijos madai, Leonardas Andriekus (gimęs 1914 m.) nėra užsisklen
dusios poezijos šalininkas. Nuo užsisklendimo, gal būt, jį saugojo
kunigo pranciškono pareigos bei dalyvavimas viešajame lietuvių
kultūros gyvenime, ypač tremties spaudoje. Be to, L. Andriekus
priklauso prie veikliųjų tremties poetų (jei net pamirštume, kad
kelerius metus iš eilės jis yra buvęs Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkas tremtyje) : jis yra paskelbęs tiek pat eilėraščių rinkinių,
kiek A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys, L. Sutema, D. Sadūnaitė. Tie
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jo rinkiniai yra : Atviros marios (1955), Saulė kryžiuose (1960), Nakti
gonė (1963) ir Po Dievo antspaudais (1969).
Kadangi Saulės kryžiuose ir Po Dievo antspaudais rinkiniai kiek
vienas turi apibrėžtas (specifines) temas, tai L. Andriekaus ben
drųjų poetinio veido bruožų reikia ieškoti kitose dviejose knygose :
Atvirose mariose ir Naktigonėje. Pirmasis rinkinys, savo vardu bylo
damas apie plačiuosius vandenis, galėjo ne vienam poezijos mėgė
jui sugestionuoti mintį, kad to rinkinio autorius esąs impresionisti
nis poetas, kuris džiaugiasi gamta ir jos gaivalais. Tačiau, pradė
jus Atviras marias skaityti, pasirodo, kad tik apie penktadalis to
rinkinio eilėraščių tėra pavadinti gamtovaizdiniais vardais, o besi
gilinant į eilėraščių turinį, paaiškėja, kad L. Andriekus daug labiau
yra susidomėjęs savo sielos pergyvenimais negu regimos gamtos
grožiu. Tada jau aiškiai matyti, kad Atvirų marių ir Naktigonės var
dais poetas nurodo į savo santykius su tikrove bei įvairiais jos reiški
niais. Tiksliau tariant, tų dviejų rinkinių poetas mus nori painfor
muoti apie savo pergyvenimus tokios tikrovės, kurios negalėtume
pavadinti kasdieniška, nes ji atrodo neaprėpiama ir paslaptinga kaip
būtis. Kaip naktigonės laužas budintiems ganytojams tenušviečia
tik mažą aplinkos ratą, kurį apgaubia begalinės nakties mįslė , taip
«marios — lašas amžinųjų vandenų», kaip skelbia Atvirų marių
motto pagal B. Brazdžionį.
Kaip kiekvienas kitas neįstengdamas suvokti visos paslaptingos
būties, L. Andriekus nori prie jos priartėti įvairiais būdais — savo
juslėmis, įžvalga, protu, vaizduote, tikėjimu. Kad ir visu savimi
artėdamas į būtį, suprantama, poetas teišvysta tik jos reiškinius,
tik būtybes, ypač gamtos būtybes, kurios poeto žvilgsniui dažnai
pasirodo nepaprastos, nuostabios, spindinčios grožiu. Todėl, kai
dangaus kraštelis, nušvietė žemės sklypą prie jūros, poetas parašė
Stebuklą :
Tą dieną Viešpats atrakino
Kiekvieną jūrų sraigės kiautą.
Visiems užteko gryno oro,
Visi tą patį džiaugsmą gėrė —
Pavirto žemė į altorių,
Pavirto žvakėm lauko svėrės.
Kas benorėtų šiandien grįžti
Į jūrų sraigės tamsų kiautą —
Esu, kaip kūdikis po krikšto,
Malonės vandeniu nuplautas 78.
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Grožėdamasis šituo gamtos altoriumi, kur laukų svėrės atlieka
žvakių pareigas, pats poetas jaučiasi mažas ir nekaltas kaip kūdikis
po krikšto. Šis smulkumo bei mažumo pabrėžimas atrodo, bus savy
bingas L. Andriekui, nes šitokį įspūdį ne kartą sutinkame, kai poetas
džiaugiasi arba liūdi. Antai, žvelgdamas į Žemės planetą iš tolybių,
jis mato ją mažytę kaip vandens lašelį; o šis poetui primena ašaros
lašelį, kuriame telpa skausmas, džiaugsmas ir Dievo malonė. Tos
paralelės tarp visatos begalinių dydžių ir mažybių skatina poetą
su nuostaba kreiptis į Viešpatį :
Kaip galima tiek skausmo,
Džiaugsmo ir malonės
Viename lašely sutalpinti ! 79

Pastebėdamas tikrovėje retus reiškinius ir pabrėždamas mįslingas
paraleles, L. Andriekus teigia būtį be triukšmo, užuominomis, tar
tum laukdamas, kad jas skaitytojas atbaigtų savo mintimis ir — prie
šingai mūsų laikų madai — pripažintų būties prasmingumą.
Pats poetas ne tik jį pripažįsta, bet, žvelgdamas į gyvąją ir negy
vąją gamtą, ja aiškiai žavisi. Nors ir nepiešdamas ištisinių gamtovaiz
dinių paveikslų, L. Andriekus mielai sustoja prie pavienių gamtos
reiškinių ir būtybių. Šitokio susižavėjimo matyti nemažai Atvirose
mariose, kur poetas prisipažįsta, kad vieną kartą «per žvaigždžių
stebuklingąjį lietų nualpau ant uolų » 8 0 ; kitą kartą obelims žydint
ir jas lietui nulijus, jis sakosi nuolankiai pabučiavęs žemę, «lyg po
pamaldų bažnyčioje»81, trečią kartą naktį norėtų priglausti savo
ausį prie gėlių žiedų, kad išgirstų jų sapną 82; ketvirtą kartą jis mielai
sutirptų snaige, o iš padangių drauge su vieversėliu nukristų grums
teliu.
Mūsų brutaliais laikais šitoks vyriškio jautrumas gamtos reiški
niams galėtų būti apšauktas saldžiu sentimentalumu, jeigu poetas
dėl panašių reiškinių nenuliūstų. Sakysime, iš eilėraščių matyti,
kad L. Andriekus mėgsta gintarą, nes jo trupinėliai kartais primena
jį patį. Kai gintaro grūdeliai dega smilkintuve prie altoriaus, jam

79 Leonardas Andriekus, Naktigonė, Brooklynas 1963,
Lašelis.
80 L. Andriekus, Atviros marios, 46 psl. ; eilėraštis Lietus.
81 Ten pat, 58 psl.; eilėraštis Palijus.
82 Ten pat, 59 psl. ; eilėraštis Vėlė.
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atrodo, kad jis kaip kunigas-poetas dalį savęs atiduoda kitiems —
bažnytiniam-bendruomeniniam ugnies židiniui:
Visi galės
Po vieną kibirkšlėlę
Pasiimt iš ten.
Visuos languos bus žiburiai,
Tik mano langas liks tamsus —
Aš savo ugnį
Atiduosiu tau 83.

Netikinčioms akims šitoks savęs atidavimas gali atrodyti visišku
žmogiškos būtybės sunykimu. Tačiau tikinčiam, savo dvasinių jėgų
paaukojimas kitam yra didelis meilės aktas. Todėl krikščionis netiki,
kad eilėraštyje primenamas tamsus langas būtų beprasmis.
Kad religinis tikėjimas L. Andriekaus gamtiniam jausmui sutei
kia gilumo ir subtilumo, santykiaujant su būtim, gal niekas geriau
neliudija kaip jo eilėraštis Rauda :
Kai vandenis ir žemę kūrei,
Jau, Viešpatie, matei tada,
Jog šiandien išsilies į jūrą
Vienos širdies rauda.
Ji bus tyli, kaip šitos uolos,
Ir kaip saulėlydis graudi.
Jos niekas negirdės iš tolo,
Jos niekas nepajus arti.
Iš jūrų šoks laimingos žuvys,
Jų žvynai sidabru švitės.
Grįš vakaras, atneš lauktuvių —
Atodūsius nakties.
Atodūsiai pripildys jūrą,
Ir bus labai graudu tada,
Kad viskas vėl pavirsti turi
Be galo didele rauda 84.

Tai vienas gražiausių ir giliausių L. Andriekaus eilėraščių. Jame
jis atskleidė savo (ir apskritai žmogaus) santykių su gamtos apraiš-
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komis liūdniausią aspektą, būtent, peizažinės gamtos visišką abe
jingumą žmogui. Nors mūsų poetas, kaip jau matėme, ir labai jautrus
gamtos grožio apraiškoms, kurias jis norėtų lyg prakalbinti, padary
damas savo nuotaikų bendradalyvėmis, tačiau tai niekada neįvyks,
nes gamta žmogui buvo ir pasiliks abejinga ir kurčia. Ir net tokią
svarbią valandą, kai poetas su saulėlydžiu ir jūra norėtų pasidalyti
savo begarsiu, bet egzistenciniu liūdesiu, siekiančiu gal būt pasaulio
sukūrimo pirmųjų akimirkų, gražuolė gamta lieka nesugraudinamai
šalta ir abejinga, čia žaisdama sidabrinėmis žuvimis, šokinėjančiomis
tarp šviesių bangų, čia skleisdama aplinkui vakaro tylos atodūsius,
kurie netaps poeto raudančios sielos atbalsiu. Šitoks gamtos abejin
gumas žmogui, tur būt, pirmą kartą iškilo lietuvių literatūroje.
Kai prie gamtos šalto abejingumo dar prisideda žmonių abejin
gumas bei priešingumas, tada pajusdamas savo sielą, išsekusią kaip
sausą įlanką, poetas kreipiasi į Baltijos gintaro grūdelį:
Tavęs nemyli jūra,
Manęs nemyli žemė —
Apverk, apverk, mažytis gintarėli,
Dalužę mūsų abiejų 85.

Šis eilėraščio gabaliukas skambėtų naiviai, jeigu nesuprastume,
kad žemės vardu poetas vadina mūsų planetos gyventojus, žmones.
Pasirodo, kad su šitomis būtybėmis poetui santykiavimas yra skau
desnis negu su kurčiąja gamta. (Apie šituos santykius L. Andriekus
daugiau kalba Naktigonės rinkinyje negu Atvirose mariose). Net
stebėdamas mažus vaikus, kurie ant jūros kranto su dideliu užside
gimu bei rimtimi stato smėlio pilis, poetas negali neprisiminti suau
gusių žmonių, kurie savo gyvenime elgiasi panašiai į pajūrio vaikus.
Kaip šie, jie taip pat kuria įvarius planus pilims iš smėlio, visai nepa
galvoję :
Apie laimingą salą,
Kurioj nėra gimimo nei mirties —
Kur jau vidunaktis
Vadinamas vidudieniu,
Ir pilnatis
Vadinama jau saule 86.
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Taigi liūdna poetui, kad, statydami savo pilis ant smėlio, žmo
nės nepagalvoja apie savo gyvenimo prasmę, užmiršta transcenden
tinę būtį; bet nemažiau L. Andriekui širdį skauda, prisiminus savo
tautiečių paklydimus iki tokio laipsnio, kad su daugeliu jų nebeį
manoma susikalbėti dėl pasidavimo svetimiesiems ir atsisakymo
paveldėtos krikščionių religijos :
O kaip skaudu
Gimtuos laukuos paklysti
Ir nebepažint
Vaikystėj išmintų takų 87 88.

Tautiečių pasiklydimą poetui primena ir pasaka apie devynius
brolius ir jų seserį Elenutę :
Skaudu, kad broliai pasiklysta,
Su ragana linksmai puotauja —
Nebepažįsta jau sesers 8S.

Tarp lietuviškų rūpesčių, tėvynės prisiminimų ir meilės jai Nak
tigonėje prie nakties laužo išnyra čia komunistų siautėjimas, tas
puotavimas su ragana, užmiršus seserį, susiėjus į bendrystę su Kaino
vaikais taip glaudžiai, kad net lakštingala tapo Kaino dukterimi,
nes gi ji, «lakštingala giedojo žmogžudžiui » (Kaino vaikai). Bet ar
Kaino vaikų skaitytojas pajėgs suprasti L. Andriekaus užuominas
ir net lakštingalos simbolį, jeigu jis nežinos, kad Salomėjos Nėries
vienas eilėraščių rinkinys buvo pavadintas Lakštingala negali nečiulbėti,
arba jeigu jis būtų pamiršęs kad poetė-lakštingala buvo parašiusi
poemą žmogžudžiui Stalinui ? Žinant tai, suprantama, kodėl poetas
sako: «Gana jau veidmainiauti, gana meluoti»89. Bet savo eilėraš
tyje L. Andriekus nemini nei komunistų, nei jiems talkininkavu
sios poetės. Šituo jis, matyti, nori išvengti ryšio su publicistika, kad
pasiliktų apskritai žmogiškoje plotmėje — kad Kaino vaikų sim
bolį būtų galima pritaikyti įvairiems brolžudžiams (dvasiniams,
religiniams, moraliniams).
Be abejo, L. Andriekaus poetinis veidas būtų labai sužalotas,
jeigu, kalbant apie poeto santykius su būtimi ir žmogiškomis būty87
88
89

Ten pat, 88 psl. ; Angelas
Ten pat, 90 psl. ; Našlaitė
Ten pat, 94 psl.

LEONARDO ANDRIEKAUS POKALBIAI SU DIEVU

437

bėmis, atskirai nepabrėžtume jo santykių su Dievu. Iš tikrųjų abiejų
rinkinių eilėraščiuose jis Visagalį prisimena dažnai ir įvairiai. Iš tų
jo krypsnių arba mintinių nuorodų nesunku pastebėti, kad mūsų
poeto Dievas yra būties Viešpats. Sakysime, kada savo Maldoje
poetas prašo Visagalio, kad bent prieš mirtį jam būtų leista «pasilinks
mint su žiogais kartu»90, arba kai Kryžkelėje prašo dar suteikti
progų pasidžiaugti gamtos grožybėmis ir jo neišvesti «nežinomo
pavasario keliu» 91, skaitytojui visai nesunku suprasti, kad visų
tų grožybių, gyvybių ir mirties Viešpats yra gyvasis, asmeninis Die
vas — visos būties šaltinis ir centras. Į jį dažniausiai ir nubėga L. An
driekaus nustebusi, arba maldinga mintis. Šitaip į aną transcenden
tinę, asmeninę Būtį poetas nukreipia skaitytoją ir be jokių pamoks
lavimų įjungia į savo minčių bei nuotaikų ratą, nes nemažai L. An
driekaus eilėračių atrodo lyg trumpos meditacijos apie Dievą bei
transcendentinę būtį. Tik jų grožiui pajusti reikia būti susipažinusiam
su Evangelija ir krikščioniška bei lietuviška kultūra. L. Andriekaus
poezijos teocentrizmas nėra koks nors neapibrėžtas monizmas, kokį
dažniausiai sutinkame J. Baltrušaičio eilėraščiuose, bet kristo
centrizmas.
Tiesa, per abu rinkiniu — Atviras marias ir Naktigonę — tėra
tik tys eilėraščiai, kur poetas kalba tiesiog apie Kristų, tačiau jų
įspūdingiausias yra Džiaugsmo lašas. Ten vaizduodamasis paskutinį
Kristaus atėjimą, L. Andriekus Išganytoją ir Teisėją pastato viso
ko centre, nes tada bus duotas nuosprendis visai žemiškai ir kito
kiai būčiai. Pagrindą tam didžiajam džiaugsmo lašui duoda Kris
taus palaiminimai nuo kalno. Dėl jų paskutiniojo teismo dieną įlinks
kalvos slėnis, « t a s žalias Dievo delnas », o jam įlinkus :
Čia tuoj nauja kalva iškils,
Kurios nebus dar lietęs kojom
Nė vienas gyvis.
Kalvos viršūnėj stosis Kristus —
Su ilga pašukine tunika,
Vienplaukis, basas ...
Jis pažiūrės liūdnai į lygumas
Ir pasakys :
Palaiminti nuliūdusieji 92.
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Kaip matyti, Kristaus antrasis atėjimas poeto čia pavaizduotas
neįprastai — be šiurpulingo iškilmingumo, apie kurį kalba Evan
gelija. Išganytojas ir Teisėjas čia poeto tėra parodytas be jokio
iškilmingo puošnumo, teapsivilkęs grubia drobine tunika ir basas,
koks jis tikriausiai buvo, skelbdamas savo palaiminimus nuo kalvos.
Poeto vaizduotėje jis nieko nesmerkia, tik liūdi tų, kurie jo palai
minimų neišgirdo, arba juos atmetė, nuo jo atsiskirdami. Jų tebesi
gailėdamas, Kristus savo ištikimiesiems tepasako tik du žodžius,
tuos pačius, kuriuos kadaise buvo ištaręs savo pamoksle nuo kalvos :
« Palaiminti, kurie liūdi» 93. Tai esminiai žodžiai krikščionių vilčiai
ir liūdesiui, nes kiekvienas jų jaučia savo nuodėmes ir mato kitų
klaidas, paneigiančias Išganytoją. Liūdėti su juo drauge ir yra tas
džiaugsmo lašas kiekvienam ir taip pat poetui Andriekui, kurio
lyrikoje to draugiško, apgailinčio liūdesio yra apsčiai, nes daug yra
tokių, « kurie nesiklausia, kodėl čia gema, kenčia, miršta (Gimimas
ir mirtis) 9 4 .
Kad išdidūs skaitytojai ir kritikai priimtų jo žodį draugiškai,
L. Andriekus stengiasi būti pranciškoniškai kuklus ir gal todėl sau
taiko smulkius, mažybinius įvaizdžius. Todėl jo džiaugsmas tėra tik
lašas, jis pats — tik gintaro grūdelis, tik laukų grumstelis, tik
vieversėlis, tik žiogelis. Bet vis dėlto to kukliojo poeto Naktigonėje
pasitaiko nemažai abstrakčių ir įmantrių įvaizdžių, iš kurių
suorganizuotas frazes sunku besuprasti. Šito iliustracijos pavyzdžiui
žvilgterėkime į Šypsnio pradžią :
Gerai, kad išlaikei tą savo šypsnį
Lig paskutinės valandos.
Per daug jau buvo pasiilgę saulės
Pašlaičių kiparisai
Po trečiojo nokturno.
Per daug buvau tavęs aš pasiilgęs
Ir jau nebegalėjau laukt ilgiau.
Viena akimirka man būtų virtus amžinybe,
Lyg tam numirėliui,
Kuris palaidotas išbudo 95.
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Arba ką reiškia posakis : « Šypsokis ir tuomet, kai kiparisai pašlai
tėse gimimo naktį keiks » ? Deja, tokių įmantrių įvaizdžių pasitaiko
ne viename Šypsnyje. Tik čia pat reikia pridurti, kad per visą Nakti
gonės rinkinį tokių nebesuvokiamų įmantrybių nėra daug. Poetas,
tur būt, nujaučia, kad atotraukos (abstrakcijos) neveda prie būties,
bet nuo jos tolina, o knyginių simbolių įteigiamoji galia dažniausiai
būna silpnesnė negu konkrečių tikrovės reiškinių. Be to, knyginiai
simboliai bei atitrauktos sąvokos menkai tesiderina su pagrindiniu
L. Andriekaus užmoju — liudyti kristocentrinę būtį. Poetas geriau
šį savo tikslą pasiekia, pasinaudodamas visiems gerai pažįstamo
mis smulkmenomis. Antai, Nakvynės eilėraštyje96 tėra tik trys
daugumos matyti vaizdeliai : nuogas medis žiemos pabaigoje, jame
apgriuvę lizdai ir tie patys čiulbantieji lizdai pavasarį. Iš šių paprastų
konkretybių poetui yra pavykę sukurti šedevriuką, bylojantį apie
žmogiškos būties skurdybę. Ir kiti Naktigonės rinkinio eilėraščiai,
kaip Akmuo, Elgeta, Nendrė, Žaizda, Kalnelis, kur poetas atsiremia į
nesusigalvotas konkretybes, yra įtaigūs kūrinėliai, kurie atveria
perspektyvą į teocentrinę būtį.
Teocentrinei-kristocentrinei būčiai lietuviškos kultūros įvaiz
džiais apdainuoti L. Andriekus yra paskyręs didelį eilėraščių rinkinį
Saulę kryžiuose (1960). Tai kūrinys, kokio kito nėra lietuvių litera
tūroje. Jame įvairiais tonais, spalvomis ir niuansais poetas kalbasi
su savo Dievu. Saulė kryžiuose — tai lyg šimtabalsiai žmogiški var
gonai, kuriais savo maldingas giesmes poetas tyliai groja, arba jais
palydi savo žodžius, reikšdamas jais savo liūdesį, sielvartą, skaus
mą, susimąstymą, padėką, prašymą paguodos, meilę, viltį, tikėjimą,
džiaugsmą, garbę, pagarbą, susižavėjimą Visagaliam Viešpačiui ne
kažin kur už žvaigždynų, bet nužengusiam čia pat, į vargingą mūsų
žemę, tarp mūsų gyvenančiam ir apsireiškiančiam jeigu ne klevų
lapų virpuliu, jeigu ne rasos lašeliu saulėje, tai bent giesmėje vytu
rėlio, kuris « iš tavo delno pasikėlė ».
Kandangi nedaugelis žmonių pajėgia pajusti tą visur esančio
Kūrėjo ir Išganytojo buvimą, kuris atrodo jiems tylėjimu, poetas
jaučia malonumą būti Dievo balso interpretatorium :
Dabar gali prabilti mano lūpomis,
Danguj aušrinei žvaigždei pasirodžius —
Prabilt iš mėnesienų,
Prabilt, kaip žiedas liepose,
Šią naktį vėjo supamas,
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Pačiais gailiausiais žodžiais
Į širdis, ilgesy nerimstančias,
Lyg į tuos akmenis,
Žaibų sukruvintus 97.

Taigi ir tie vargonų klavišai, kuriais L. Andiiekus palydi savo
maldingas mintis ir nuotaikas, yra ne kas kita, kaip visatos ir gamtos
reiškiniai, žmogaus dalia ir jo rūpesčiai, lietuvių vargai ir viltys,
lietuvių kryžiai išpuošti saulėmis, ir jų susimąstę Rūpintojėliai. Poe
tas savo kūrinėliais dažnai kalbasi su Visagaliu, lyg su tėvu ar broliu,
nes juk Dievas — čia pat prie kryžiaus, kurį Andriekus vadina jo
sostu, arba prie kelio Rūpintojėliu rymo, arba nematomu keleiviu
vaikšto po laukus, o kartais paprastas duonos trupinėlis jam pri
mena Dievo dovanų gausybę ir kadaise įvykusį duonos padauginimo
stebuklą. Kaip šį, taip daugelį kitų atvejų poetas apmąsto Kristaus
asmens savybes, ypač jo gerumą bei atlaidumą. Kartais iš pokalbio
belieka paralelizmas tarp gamtos reiškinių ir poeto nuotaikos, kaip
šit Giesmėje :
Ta obelis pražydo
Per vieną naktį,
O mano siela tiek naktų kankinosi,
Kol ji atsiskleidė
Šiai meilės giesmei.
Nėra giesmės be skausmo,
Nėra žiedų be saulės,
Tačiau ta obelis pražydo sutemoj,
Tau gęstant, Viešpatie,
Ant savo kryžių.
Užteks ir žiedui saulės,
Užteks ir širdžiai skausmo,
Kol neužvoši paskutinio spindulio
Mirties agonijoj
Šaltom blakstienom 9S.

Greta paralelizmų ir susimąstymų pokalbių tonas Saulės kryžių
rinkinyje suteikia religinei lyrikai šilto paprastumo. Ar tai paties

97

L. Andriekus, Saulė kryžiuose, Brooklynas 1960, 10 psl. ; eilėraštis Tylė

jimas.
98

Ten pat, 132 psl.

LEONARDO ANDRIEKAUS POKALBIAI SU DIEVU

441

poeto asmens ypatybė, atsispindėjusi jo poezijoje, ar tai šv. Pran
ciškaus ordino išugdyta dorybė, sunku būtų čia pasakyti, nors antra
vertus, šis paprastumas bei kasdieniškumas gali būti šiek tiek paveik
tas Jono Aisčio poezijos. Kad šis poetas yra giliai paįtakojęs L. Andrie
kų, gal niekas akivaizdžiau neliudija kaip pakartojimai, kuriuos
J. Aistis vartodavo ne vien minčiai pabrėžti, arba eilutei užpildyti,
arba net ritmui pagerinti. Žodžių pakartojimus dažnai galima sutikti
ir Saulės kryžių eilėraščiuose. Antai, tų nereikalingų pakartojimų
turime progos pamatyti kad ir Dėkingumo eilėraštyje :
Tau dėkingas esu už tą skausmą —
Už tą s k a u s m ą ,
Sukeltą širdy,
Gęstant saulei —
Gęstant saulei ir virpant upeliui
Dėl žilvičio dalios [...]
Tau dėkingas esu,
Kad šią naktį galėsiu mylėti
Pilnaties blyškų veidą —
Blyškų veidą,
Panertą upelin
Be gedulo skraistės 99.

Čia pabraukti žodžiai eilėraščio minčiai visai nereikalingi, tačiau
poetas čia juos vartoja tikriausia dėl įpročio, net užmiršdamas,
kad pakartojimai jo švelnaus, intymaus pokalbio tonui yra priešingi,
nes jie nukreipia eilėraštį į pabrėžimus bei retoriką. Tie pakartojimai,
kurių taip pat pasitaiko B. Brazdžionio lyrikoje, bus bene vienintelė
priežastis, dėl kurios Saulės kryžių eilėraščiuose retkarčiais suskamba
iškalbos tonai. Jie taip pat prisideda prie kai kurių kūrinėlių ištę
simo, nors jų pagrindinė priežastis — jų laisva eilėdara: Saulės
kryžių rinkinyje L. Andriekus jau nebeskiria jambo nuo chorėjo,
o žiūri daugiau minties bangavimo eilutėse, kurių ilgių nebederina
ir galūnių rimais nebemuzikuoja. O šitokia laisva eilėdara atveria
duris daugiažodžiavimui.
Kad daugiažodžiavimas lyrikoje nėra jokia dorybė kaip iškalboje,
netiesiogiai paliudija pats Andriekus. Jo Saulės kryžių rinkinyje
trumpieji eilėraščiai pasirodo gražiausi. Štai keletas vardų tų geriau-
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sių: Vieversys, Valdovas, Žinojimas, Altoriai, Žvilgsnis, Lopšinė,
Gerumas, Gegutė, Pilnatvė, Paukščiai, Sostas, Žvaigždės, Vidur
nakčiai, Nuplakimas, Giesmė, Vėlinės, Saulėleidis, Meilė, Kalbė
jimas, Varpai, Kerštas, Žodžiai, Grįžimas, Budėjimas. Išskyrus šį
pastarąjį, kantatos pobūdžio eilėraštį, dauguma aukščiau suminėtų
kūrinėlių yra trumpi, iki 24 eilučių. Tačiau jų prasmingas grožis
lieka neginčijamas.
Po Dievo antspaudais — antras specifinis L. Andriekaus poezijos
rinkinys. Jį autorius dar vadina Vytauto Didžiojo godos. Tiksliau gal
būtų pasakius, kad tai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto susi
mąstymai poeto lūpomis apie Lietuvos valdovo laimingus ir nelai
mingus gyvenimo įvykius ir jo santykius su to laiko žymiais asme
nimis bei luomais. Suprantama, kad šituose gausiuose Vytauto
Didžiojo gyvenimo epizoduose yra dėkingos medžiagos epikamspasakotojams bei dramaturgams, bet šita medžiaga — labai nepa
lanki lyrikai, nes tai daugiausia jau primirštos politikos įvykiai,
kuriuose maža visažmogiškų problemų, pajėgių egzistenciškai suju
dinti mūsų dienų poetą bei jo amžininkus, net gerai žinančius Vytauto
gyvenimą. Poetas Andriekus — reikia tikėti — jį pažįsta neblogai,
tačiau ne tiek, kad jo epizodus pajėgtų epiškai vaizduoti kaip savo
gero draugo vakarykščias kovas. Todėl poetas ieškojo kompromiso
— leido juos Vytautui apmąstyti pagal mūsų dienų patrioto trem
tinio nuotaikas. Bet šitaip kuriamoje kompromisinėje poezijoje
dingo epas, bet negimė nė lyrika, o tik vidutinė retorika, kuriai
nieko nepadėjo nei laisvas eiliavimas, nei paliestų istorinių įvykių
chronologija. Trumpai tariant, rinkinį Po Dievo antspaudais paskai
tęs, imi klausti panašiai kaip po Nykos-Niliūno Vyno stebuklo abstrak
cijų : ar poetas dingo retorikose ?
Kodėl L. Andriekus nebekreipia dėmesio į savo paties «išradi
mą » lietuvių literatūroje, kai Atvirose mariose buvo atskleidęs gra
žuolės gamtos abejingumą žmogaus meilingoms nuotaikoms jos
atžvilgiu ! Ar šios santykio temos išvystymas nebūtų vaisingesnis
už istorinius apmąstymus ? Tiesa, kad poetui pranciškonui lyg ir
netiktų atskleisti gamtos abejingumą ir net priešingumą žmogui,
nes šv. Pranciškus pirmasis literatūroje pradėjo meilingai žiūrėti į
gamtos padarus. Šitaip vėliau į gamtą žvelgė romantikai ir kitokie
tūkstančiai pašauktų ir nepašauktų poetų. Tik prancūzų Alf. de
Vigny bene pirmasis nurodė šį savęs apgaudinėjimą. Ar lietuviui
poetui nebūtų leistina atskleisti tokius santykius su gamta, apie
kokius L. Andriekus buvo užsiminęs savo Raudoje ?

