
KETURI MŪSŲ NAUJESNIOSIOS RELIGINĖS POEZIJOS
ATSTOVAI

Religine poezija laikome tokią poeziją, kur jaučiamas regimas 
ar neregimas Dievo buvimas ar to buvimo galimybė. Tai poezija, 
kuri kalba apie likimą, kentėjimą ir mirtį; ji susijusi su kryžiumi 
ir viltimi.

Religinėje poezijoje autorius turi atsiskleisti iki dvasinio nuo
gumo. Jis gali rašyti tik tai, kas jis yra, nes religinė poezija yra 
jo kaip individo atsigręžimas į gyvą ir be galo asmeninį Dievą. 
Kūrimo momentu rašytojas turi tikėti Dievą; skaitytojas — nebū
tinai, Kiekvienas šventasis ir mistikas įžvelgia kitokį Dievą ir 
kitaip jį pergyvena. Taip pat ir poetas. Jo poezija plaukia iš tylos, 
mąstymo ir susitelkimo ties Dievo paslaptimi. Jam Dievas čia 
yra ne šaltas teologinis faktas, bet asmeninė būtis. Be asmeninio 
Dievo pergyvenimo poetas rašo «pamaldžią», sentimentalią poe
ziją, kuri verčiasi vaizdais, skolintais iš Šv. Rašto, ar šiaip religine 
simbolika. Kartais skaitytojas tuos simbolius net giliau išgyvena 
už patį autorių. Poetas turi atskleisti gyvą žmogaus ir Dievo san
tykių pasaulį.

Mistikai dvasios akimis Dievo buvimą regi pilniau, o poetai 
— miglotai, lyg už proto horizonto. Tai daugiau ieškomas negu 
surastas Dievas. Tai užuominos, akimirkos švystelėjimai. Šven
tiesiems askezė padeda tą viziją priimti aiškiai, o modemus protas 
ją sugauna sumišusią, lyg neatspėjamą galvosūkį ar mįslę. Kitas 
sunkumas — poetinės vizijos išraiška suderinant ją su teologijos 
reikalavimais. Bet čia svarbu, kad poetas, dažnai išaugęs mate
rialistinėje aplinkoje ir gerai nesusipažinęs su religiniu žodynu, 
suvokia Dievą, kur gali ir kaip gali, nors dievybės išraiška ir būtų 
netiksli. — Iš poeto krikščionio galima laukti didesnės teologinės 
dermės jo vizijoje (pavyzdžiui, A. Maceina-Jasmantas).

Skaitytoją dažnai stebina religinio poeto savotiškas nepasto
vumas : čia jis lyg karščiausias tikintysis, o čia lyg ir netikintis. 
Bet juk ir šventieji bei mistikai svyruoja tarp ekstazės ir dvasinės 
sausros. Tik šventųjų nuotaika kaitaliojasi nuolatiniame tikėjimo 
fone, o poetas svyruoja tarp neigimo, abejonės ir tikėjimo.

Kita būdinga religinio atskleidimo žymė — Dievo vaizdo ne-
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pilnumas. Modernusis menas, pavyzdžiui, vaizduoja dažniausiai 
nukryžiuotąjį, ne prisikėlusį Kristų. Anot P. Tillicho, prisikėlimo 
simbolis dar nerado tinkamos meninės išraiškos. Kenčiantis Kristus 
daugiau ir tiesiau kalba šiandien žmogaus širdžiai, ypač perse
kiojamiems ir prispaustiesiems. Tuo, berods, galima aiškinti ir 
mūsų Rūpintojėlio bei Dievo-Senelio vaizdo populiarumą.

Kai nusistovėjęs tradicinės kultūros pasaulėvaizdis sudūžta, dar 
lieka jo šukės. Jos ir švysčioja mene bei poezijoje, pavyzdžiui, 
Dylan Thomas poezijoje. Tuo metu iškyla ryškus baudžiančio, 
keršijančio Dievo paveikslas. Nuo Dievo nepabėgsi. Krikščionis 
tiki po mirties prisikėlimą, o Thomui — mirtis — galas. Atrodo, 
jog Dievas dar negimęs jo sieloje. Bet jo vaizduotė religinė. Tai 
religinio temperamento poetas, augęs abejojimo atmosferoje. Jokio 
tikrumo ir įsipareigojimo nėra. Tai agnostikas su išlikusia natū
ralia religine vaizduote. Toks, berods, ir mūsų A. Mackus.

Kaip krikščioniui žiūrėti į moderniosios poezijos gluminantį 
agnosticizmą ? Nukrikščionėjusiam pasauliui krikščionybės mokslas 
nesuprantamas ir nesvarbus. Modernioji literatūra dažnai kalba 
nei krikščioniška, nei nekrikščioniška kalba. O modernus skaitytojas 
nemėgsta jokio dogmatizmo. Jis nori, kad rašytojas ieškotų savo 
tiesos ir skelbtų jos apreiškimą. Užuot darnaus intelektinio reli
ginio vaizdo, jei kada religinė išmintis ir pasirodo, tai tik kaip 
kūrybinė pastanga įsiskverbti į žmogaus kentėjimų, troškimų 
prasmę ir vaizdingai autentiškais simboliais ją reikšti. Simboliuose 
Dievas reiškiamas greičiau negatyviai ir neaškiai, negu pozityviai 
ir žėrinčiai, kaip kad randame kitų amžių poezijoje, pavyzdžiui 
Dantės, Miltono. Jei nepaisysime fakto, kad gyvename abejonės 
amžių, tai modernioji poezija mums atrodys beprasmė (pavyz
džiui Mackus). Bet ir tarp abejonių atsiranda vilties ir supratimo, 
nors ir nukrypstama nuo teologijos tiesų.

Džiugu, kad krikščioniškos kultūros irimo apraiškos nėra 
visuotinės. Ir poezijoje randame nuoširdaus Dievo ieškojimo, per
gyvenimo ir jo reiškimo moderniomis priemonėmis. Mūsų poezijoje 
tokios džiugios apraiškos — L. Andriekus, A. Jasmantas, D. Sa- 
dūnaitė, M. Saulaitytė.

Mūsų religinė poezija iki J. Baltrušaičio buvo kunigų rašoma 
Šventojo Rašto ir Bažnyčios mokymo rėmuose, čia randame gilaus 
tikėjimo, nusižeminimo, karštos maldos, prašant Dievo pagalbos 
ir išganymo. Maironio poezijoje religinis momentas jau rišamas su 
tėvynės meile, pasitikėjimu, kad Dievas išgelbės pavergtą tautą. 
Asmeninio santykio su Dievu, jo vaizdo kaip pasaulio kūrėjo at
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skleidimo, varginančių problemų nėra. Jos iškils sn Baltrušaičiu, 
Kirša, Putinu, Vaitkumi.

Nepriklausomybės laikais galima kalbėti apie religinį tautos, 
ypač mokytinės jos dalies atgimimą. Tada suklesti jaunųjų kata
likų sąjūdis (ateitininkai), vykdąs Jakšto-Dovydaičio-Šalkauskio 
idėjas, apėmęs didžiąją inteligentijos dalį. Iš to sąjūdžio išnyra 
didžiausias to meto religinis poetas — B. Brazdžionis, kuris Dievo 
neieško, o jį turi, tiki ir stengiasi jo dėsniais gyventi bei kitiems jį 
skelbti.

Bernardas Brazdžionis (g. 1907)

B. Brazdžionis yra vienas iš keturių Nepriklausomybės lai
kais išaugusių didžiausių poetų. Brazdžioniui būdingas gaivališ
kumas ir kontrastiškumas, aštrūs dramatiniai konfliktai. Jo poe
zijos amplitudė nuo romantiško svajingumo ligi lyrizmo, nuo švel
nios maldos išsiliejimo iki grūmojimo. Jis visuotiniausiai išreiškė 
lietuvio santykį su Viešpačiu — jaunuolio, kaimiečio, mokyto 
poeto, pramatančio ateitį pranašo, tremtinio, žmonių ir tautų 
teisėjo, kalbančio Senojo Įstatymo pranašų balsu, draudžiančio 
ir grasančio bausmėmis saviesiems ir svetimiesiems, dvasininkams, 
politikams ir kitokiems vadams.

Anapusinė būtis jam tokia aiški kaip nekaltam vaikui, liau
dies dievdirbiui ar Antanui Baranauskui. Dievas — aukšto dan
gaus Tėvas, kuriam lenkiasi visa gamta ir anapusinė būtis:

Jam atidaro žiedo gelmę tulpė.
Oazių palmės, klonių kiparisai neša maldą,
Ir Gloria triskart giedodami,
Tarnauja Jam anos buities 
Būriai suklaupę angelų...

(Tarp žemės ir dangaus).

Jo Viešpats, kaip pasakų Dievas-Senelis, eina Lietuvos lau
kais, laimina naktigonius, gailisi suminto pakelės žiedo, paprastu 
keleiviu brenda per upelį:

Ateina Kristus keliu apiplyšęs, basas,
Brasta upelį nuolankiai perbrido,
Perbrido — saulėn, žemėn pažiūrėjo ir nusišluostė ašaras.

(Emaus).

Kur Viešpats Nepažįstamu keleiviu praeina, žydi gėlės ant 
uolos be lietaus ir saulės, čiulba paukštė be namų, pražysta ir
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kapų gėlės. O Viešpaties rūbai kvepia mira ir aloe ir nugirdo mir
tinai (Javų alegorija).

Jis pasislėpęs Rūpintojėlyje:
Ir laimė pasislėpus po graudžiu pavidalu, po Jėzaus smūtkeliu.

(Ugniavietė užgeso).

Švelniausius jausmus poetas reiškia Dievo Motinos lopšinėje:
Tyliau, tyliau...tyliau giedokit, serafimai 
Ir žvaigždės jūs plazdenkit iš tolo ir tyliau,
Ir aš be atdūsio prie jo, prie mano džiaugsmo rymau,
Kol rytmečiuose šviesi žara išauš, kol pagaliau...

Arba kitur:
O kur Tu, skaistus sūnau Betliejaus,
O kur Tu, alyvos žiede, Kristau ?...
Šaukiam fariziejai, šaukiam mylimieji:
Teateina Tavo karalystė.

(Teateina Tavo karalystė).

Kaip mylintis sūnus atveria savo širdį:
Atversiu širdį lapą taip po lapo,
Idant matytųsi visa ji kaip per išpažintį gerą skaisčią.

(Jerichono rožė).

Nusižeminęs poetas norėtų būti žole po Kristaus kojų:
Ak, kodėl aš ne žolytė šventojo Jordano,
Tada po Kristaus kojomis per Krikštą augusi,
Ir jos dalia nedalia mano ?

(Numesiu paskutinę nuodėmę).

Poetui-mąstytojui pasaulis rodos upe Dievo rankose :
Begalinė upė Dievo laiko.
Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir jo rankoj esam — aš ir tu.

(Viešpaties pasaulis).

O mūsų laikas :
Pro Tavo pirštus, Viešpatie, kaip smiltys srūva laikas, 
Pro Tavo pirštus, Viešpatie, jis bėga kaip vanduo,
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Ir aš renku jo trupinius, kaip renka žiedus vaikas,
Ir upių aš einu ieškot, kol neužtvins ruduo...

(Smiltys ir metai).

Žmogus — vaikas Viešpaties soduose:
Vaikai mes Viešpaties auksiniuos soduos...

O Tu, didi Ranka nežinomų kelių likimo,
Ir amžių upę, aukso sodus irgi mus laikai...

Apvaizda budi per naktis, dieviškais delnais dengia mūsų 
širdis, kad nenustotų plakti. Savo ranka praskleidžia debesis, renka 
ryto rasą. Ji randa žmogaus sielą kaip paukštę mirštant. Iš 
padangių mėlynų spindi Dievo akys. Jis per žiedus eina kaip rasa. 
Jį garbina ir pievos smilga, ir dobilai, ir rugių varpos :

Sunkios varpos palinksta lig žemės,
Lyg tarnautų didžiulėms mišioms,
Šlama smilgos Oremus, oremus 
Aukos apeigoms šioms.

(Vakaro mišios).

Švelniai pajunta Viešpaties buvimą gamtoje ir kūdikiškai mel
džiasi :

Jaučiu veidan dvelkimą vėjo švelnų 
Ir balsą jo nuo plakančių krantų —
Ne vėjas ten ir ne upelis, krintantis nuo kalno,
O Viešpatie, nejau tai būtum Tu...

Virstų jis ir spygliu ar žuvele, kad tik nesiskirstų su Vieš
pačiu :

Jei Tu esi upelis, tekantis per kalnus ir per klonius,
Kur neša baltą plunksną, eglės spyglį, žuveles sidabrines, 
Mes būsim plunksnos, spygliai ir žuvelės, ak mes nebūsim

(žmonės,
Tik nepalik čia mūsų, tik nusinešk...

(Gyvenimo nostalgija).

Viešpaties rankose visa būtis ir širdies ramybė :
Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito,
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.
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Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos,
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai,
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus,
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai.

(Iš Tavo rankos).

Poeto tikėjimas gilus ir be svyravimo. Jis meldžiasi prieš 
Ostiją:

Ir šaukia žemė jai Osanna,
Ir vandenynai jai Osanna,
Ir visata jai visa — Osanna.

Žmogus — Dievo mintis; gyvenimo gale, kaip bitės vakare, 
susirinksime prie amžinybės durų :

Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą į avilį parskris;
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę —
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

(Ateities paveikslas).

Dievuje atilsės žmogaus krūtinė. Ir pati mirtis bus ramiausias 
uostas. Dievas jaučiamas visai konkrečiai:

Yra žmogus ir Dievas 
Tarp žemės ir dangaus.
Nė dulkės nė šešėlio 
Už Dievo ir žmogaus.

(Yra imagus ir Dievas).

Brazdžionis mėgsta biblinius motyvus, vaizdus ir vazdus, 
pavyzdžiui:

Kaip Jerichono rožė dvylika metų žydėjau...
(Jerichono roiė).

Ir apsilieju ašarom, kaip katalikas aroheologas 
Pas seną Kapernaumą...

(Susigalvojimas).
Praėjo giminės — praėjo Chamo, Šerno ir Jafeto,
Juozapo brolių, Loto dukterų.

(Preliudas į Kristaus gyvenimą).

Sinagogos išminčiai neranda Dievo: rabinai džiaugdamiesi Jį, 
kaip dėmę, nuplovė:

Išminčiai, išmintį iš knygų sėmę,
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Kur dingo jūsų Dievas ? Jo nėra.
Jūs kaip žmogaus širdies didžiausią dėmę 
Nuplovėt Jį ir džiaugiatės : tyra 
Širdis...

Kristaus nepažino Korazaimas, Betlisaida, Jerichas ... Išdidi 
Jeruzalė nenusilenkė dailidei Kanaano. Dabar jau po laiko ... Bet 
Kristus guodžia Jeruzalės moteris :

Jei bus rasa ant jūsų širdžių nupuolus,

Neverkit, dukterys, — Aš su jumis esu.
(Kristus ir Jeruzalės moterys).

Ir puošniose krikščionių bažnyčiose pasigenda Kristaus :
O Dieve, Tau šitas rūmas buvo mažas,
Tarei: — Aš noriu būti gyvas Jūsų širdyse.

(Bažnyčios statytojai).

Bet didingoje Florencijos katedroje, ekstazės pagautas poetas 
šaukia :

Dar niekad taip nesimeldė vargonai,
Ir niekad neplaukė tokia skliautų giesmė...
O Viešpatie, o Viešpatie, kaip milijonai,
Nevertas prieš Tave aš pult esmi.
Esmi kaip freska pas duris sena ir nusitrynus 
Tarp tų veidų, tarp tų maldų, tarp tų širdžių,
O pas Tave, o pas Tave vis eina minių minios 
Ir žingsniuos jų ne mirtį, ne — gyvenimą girdžiu.

(Fuga Florencijos Santa Croce).

Ir tamsioje Paryžiaus Madeleine bažnyčioje jis jaučia Dievą: 
O Viešpatie, kokioj tamsoj Tu gyveni.

Ir šios bažnyčios šventoje tyloje poetas meldžiasi:
Ir aš, kaip aidas ir kaip dulkė, nugrimstu 
Į begalinės meilės ir maldos šventųjų tylą;
Ir kaip žvakelių šnabždesys kalbi man tu,
Ir toj kalboj akmuo ir marmuras prabyla.

(Madeleine bažnyčioje).

Kartais skamba senovinių giesmių tonai, kai jis aprauda at
gailojančio žmogaus likimą:
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Žmogaus — gražiausio, žmogaus liūdniausio 
Žmogaus bedievio — Dievo veikalo.

(O mano dūšia).

Nusidėjėlis — kaip Efratos paklydėlis :
Aš pasiklydęs klaidžiojau Efratoje 
Ir atsigert mažos upelės neradau —

Aš numiriau prieš Tavo veidą., Jėzau Kristau,
Ir neteisingas Tavo akyse, apsimelavėlis esu 
Ir senas, ir pavargęs, kaip seniausias altarista 
Po Didžiojo šeštadienio aukos mišių.

(Paklydėlis Efratoje).

Rouault paveikslų ryškumu dega kančios paveikslas:
Laša kraujas iš apversto delno,
Laša kraujas iš drebančių pirštų...

(Procesija į Kristų).

Poetas artojų žodžiais meldžiasi Kalėdų naktį: Procesija į 
Kristų pagerbia giesmėmis pamėgtuosius lietuvių šventuosius ; šv. 
Izidorių, Jurgį, Pranciškų, Antaną, Teresėlę, Bernardą; prisimena 
kitados ir lietuvių lankytą Čenstakavos šventovę.

Visuomet neramus ir laimės ištroškęs žmogus keliauja per pa
saulį, per gyvenimą — tokį trumpą ir praeinamą :

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus...

Eina dainuodamas, bet tuoj :
Krito žiedas nuo vyšnios šakos...
Kaip gyvenimas visas nukris.

(Per pasaulį keliauja žmogus).

Kaip aidas per girią nueis mūsų gyvenimas, kaip kodylas 
« padūmavęs pas altoriaus auką »; žmogus valdo sostus, « O dūžta 
kaip dūžtanti lėlė ».

Lengviau suprasti Dievo kelius negu žmogaus :
Suprantu aš kelius Visagalio,
Tik ne tavo — žmogaus.

(Vyturio giesmė).
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Žmogus pameta kelią, padugnėse gyvena. Bet ir nusikaltęs 
pasiilgsta Meilės Kūdikio. Už tokius Kristus prikaltas ant kry
žiaus. (Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį).

Gilų tikėjimą poetas jungia su meile Lietuvai, kurios vardas 
jam turi kažką dieviška :

Mano žemės vardo skambesy 
Tu, gerasis Viešpatie, esi.

(Mano žemės vardo skambesy).

Be tėvynės — poetas našlaitis. Nedaug teprašo Viešpaties:
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo:
Tėvynės žemės ir širdžių taikos.

(O, Nemune...).

Ne šios žemės valdovais jis pasitiki, tik Dievo žodžiais. Vieš
pats išves Lietuvą iš visų pavojų :

Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių 
Tautų tautas vedi;
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę 
Išvedęs tarsi: auk, žydėk.

(Tikiu).
Jo tikėjimas nepajudinamas :

Kaip saulėj kelsis Viešpaties malonėje tauta.
(Brangieji akmenys).

Iš mūsų poetų Brazdžionis gal aiškiausiai nujautė besiartinan
čią 1939 m. pasaulio katastrofą. Jau 1935 m. jam kyla kraupus 
nujautimas :

Prieš artėjantį ir juodą debesį stovės 
Susirinkus tūkstančių vergų minia.
Kol sparnai balti balandžio priešais švies,
Jų likimą baisų gundo spėt mane...

(Balto balandžio mįslėj).

Jis mato klastingosios Europos žuvimą:
Tai tavo dukterys, tai tavo seserys, pas lentą ešafoto 
Sukviestos, klaupiasi su jo mirtim paženklintais vaikais.

Pasaulis serga, žemė miršta ir saulė gęsta, o visą pasaulį užgula 
tamsa. Dievas siuntė ženklus, o pasaulis jų nematė. Jo rūstybės 
valanda ateina :



378 VL. KULBOKAS *10

Užges elektra Liverpuly, Bostone, užges Maskvoj, užges Kaune, užges
(ir Nazarete

Patamsy tautos nematys tautos.
(Ženklų psalme).

II pasaulinio karo išvakarėse parašo šiurpiąją Išsipildymo 
psalmę, kur šaukia bėgti fariziejus, muitininkus ir valdovus ir 
pranašauja visuotinį sunaikinimą :

Už metų... gal kapai, gal dykuma... gal mėlynos alyvos 
Žydės išdegusi vienui viena šakelė...

Bet vistiek poetas viliasi:
Ir pro užtvarą zenitinių patrankų 
Aš regiu Jo Taikai tiesiančią jo ranką.

(Griūva sostai).

Beveik visuose Brazdžionio eilėraščiuose dvelkia religinė nuo
taika, aliuzijos, atviras Viešpaties garbinimas, Biblija, seni jos 
vardai, religiniai simboliai, apeigos, maldų lietuviški ir lotyniški 
žodžiai. Pavyzdžiui :

Naktis juoda, kaip neįskaitomas talmudas,

Žiūriu į žemę, kaip prieš mišią per apšlakstymą,
Ir kruviną Auką susigalvojęs,
Ir negaliu atsižiūrėti brevijoriaus lakštų,
Mano tragedijos už sukryžiuotas Dievo kojas.

(Susigalvojimas).

Jo kūryboje susiliejo didingas asmeninis žodis, žila tradicija, 
bibliniai lapai, mūsų giesmių atgarsiai, bažnytiniai giedojimai, 
liaudies poezija, vienuolinė nuošaluma ir aštrūs šventųjų šauksmai, 
mūsų gadynės žaizdos, atšiaurūs griaudėjimai ir kūdikio giedrumas,
— taip maždaug kitąsyk apie ją galvojo A. Vaičiulaitis. Religi
nėje plotmėje Brazdžionis pralenkia ir patį Maironį. Brazdžionis
— nepriklausomybės meto katalikiškosios Lietuvos, tiek kaimo, 
tiek mokytinės jos dalies nuoširdžių religinių įsitikinimų reiškėjas, 
tą tikėjimą išreiškęs nuostabiai gražia kalba, pasigėrėtino meistriš
kumo posmais, pavyzdžiui:

Ir skaitė jie žvaigždėtos mano knygos 
Maldom ir giesmėm žydinčius lapus,
Nes mano pirštuos bunda kanklių stygos,
Ir aš supu saulėtekio varpus.
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Tai minių poetas ar pranašas senovės miestų aikštėse bei kalnų 
tarpekliuose. Jo žodis visiems iš karto suprantamas, nereikalingas 
aiškinimų ir ilgalaikės reikšmės.

A. Jasmantas — Antanas Maceina (g. 1908)

Kaip ir J. Baltrušaitis, vėlai su savo rinkiniu Gruodus atėjęs 
į mūsų lyriką, A. Jasmantas užsirekomendavo kaip vienas pačių 
stipriųjų religinės poezijos atstovų. Jis pirmiausia Dievo ieško 
savyje, savo asmeninėje egzistencijoje. Jis jautrus savo prabė
gančiai būčiai. Norėtų sulaikyti jos tėkmę. Jo paties žodžiais :

Ir aš, kaip voras į stiklinį indą...

Į naują būtį lyg į slidžią giją,
Iš naujo, vis iš naujo kabinuosi.

(Voro sonetas).

Ta būtis — kaip žuvies pasišokėjimas :
Argi ne vandenų tyliųjų esam žuvys....

.... lyg, netyčiom, žabas gelmes pamiršę,
Virpėdami, kad dangūs mus štai pavilios,
Į svetimą, į svetimą pašokstam viršų.

(Žuvų sonetas).

Tik, deja :
... ten staiga mums visos durys užsidaro: 
Į šviesą atsitrenkę krintam atgalios 
Į purviną, į tą mūs vandenį nešvarų.

Nors ir skurdi čia būtis, bet vis tiek stengiamės joje išsilaikyti:
Visi pavargę, dulkėmis pajuodę,
Į paskutinę šitos žemės rinką 
Nedrąsiai, pamažu 
Suslinkom 
Dar kiek pabūti.
Ar ne ? — dar kiek pabūti.

(Gruodas).

Bet šis pabuvimas tėra slinkimas į mirtį, lyg prašymasis Dievo 
prieglobstin:
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Vis stovime jau ilgus amžius,
Ir drebanti ranka kelintą 
Jau kartą vis pakyla ir, paglamžius 
Varpelio Tavojo virvelę, krinta 
Atgal ir mąsto:
Tur būt, Tavęs namie nerastų.

(Elgetos sonetas).

Bet autorius nekrinta į desperaciją, nemaištauja, tik tyliai 
skundžiasi dėl žmogaus likimo žemėje.

Mirtis ir didžioji nebūtis suveda Jasmantą su Dievu. Dievas 
— Gruodo didžioji tema. Poetas tiki, kad Dievas visos būties 
šaltinis :

O Tu, atgniaužęs savo ranką dosnią,
Vis dalini tą būtį: ją, tą vieną 
Vienintelę kaip naktį sidabrinę 
Tu žvaigždėm, mėnesiui ir žiogui duodi.

(Ten pat).

Žmogus jaučiasi kartais lyg miške naktį. Autorius norėtų 
Dievą arčiau pažinti. Bet, deja. Kartais kliudo žmogiškoji pri
gimtis :

Tai aš, tur būt, savu šešėliu Tave užstoju.
(Vidurnaktis).

O kartais gal pats Dievas nenori labiau pasiskardenti:
Bet ten, kažkur manyj,
Kažkur užu tamsos 
Užlūžta juodas tavo kelias.
Ir niekados tenai neužeini.

(Ten pat).

Trumparegės žmogaus akys Dievo nemato. Gal ir proto ana
lizė sukliudo ir sukelia abejones :

Aš paliečiau Tave, tylus Kūrėjau,
Lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu —
Tiktai mintim. Užpūsti nenorėjau.
Bet užgesai, ir aš įžiebti negabu.

Tik Tu tamsiu apsiaustu prisidengęs,
Tik kur Tavęs ieškoti — nežinau.

(Aš paliečiau Tave).
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Nors sunku Dievą pažinti, bet Jis vis tik realybė. Jis globoja 
žmogų savo ranka, kai mažiausiai to laukiame ar kai maištau
jame prieš Jį:

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 sarge!

(Panaktinis).

Kristaus istorijos eilėraščių skyriuje Jasmantas susimąsto prie 
svarbesnių Kristaus gyvenimo momentų. Jis ilgisi Kristaus, prisi
minęs ilgus amžius, kai žmonija jo laukė :

Ir mes kaip tu ilgai rymojom 
Ir matėm Jį kiekvieno smėlio kibirkštyj.

Bet ar tasai, kurs sėjai prasidėjus 
Užsuko pas tave, užeis į mūs namus ?

(Apreiškimas).

Kristaus ilgesio žmogiškomis priemonėmis ir pastangomis ne
galima patenkinti ir jo paslapčių suprasti, nes Kristus yra Dievas, 
kuris atsiliepia ne tada ir ne taip, kaip žmogus nori. Antra, reli
giniai tikėjimo momentai yra tokie subtilūs ir intymus, kad jiems 
išreikšti poetinės priemonės yra bejėgės. Jasmantas pasilieka prie 
užuominų apie Kristų ir prie savo nepatenkintų ilgesio pergyve
nimų. Iš poeto būtų per daug reikalauti mistinės ekstazės akimirks
nių. Pavyzdžiui, eilėraštyje: Vestuvės Galilėjos Kanoj nujaučia
mas paslaptingas Trečiasis tarp jaunųjų — Viešpats. Veronika 
nušluostė Kristaus veidą ir Jo veidas pasiliko nuomete ar gal 
žmoguje. « Bet kur dabar Tu gyveni ? » — klausia autorius : « Pasi- 
metėm ir mes ».

Metai pėdas mūs 
Užpustų ir užtrynę...

O prie kalno Kalvarijos visi su kaukėm, tik Jis vienas be 
kaukės. Pasaulis Jį laiko Juokdariu ir reikalauja pokštų. Kritiko 
J. Griniaus manymu, tai naujų laikų žydų šauksmas : «Nuženk 
nuo kryžiaus, jei Dievo sūnus esi». (Veronika — ir Kalvarijos 
kalne).
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A. Jasmanto eilėraščiai atrodo aiškūs, bet už jų prasmės atsi
skleidžia dažnai slėpiningas, mistiškas planas, reiškiamas simboliais 
Pavyzdžiui, Panaktinio beplunksnis paukštelis, vėjuotą naktį iš
kritęs iš lizdo —tai žmogus. O radęs bečypsintį paukštelį Panakti
nis, paėmęs jį ir besinešąs prie krūtinės, — Dievo simbolis. Bet tas 
bejėgis paukštelis gali suleisti nagus «ligi kraujo ». Tai visatoje 
bejėgio, bet prieš Dievą maištaujančio žmogaus ženklas. Pats 
rinkinio pavadinimas Gruodas, gyvybę sukaustančios žiemos sim
bolis, čia reiškia ar senatvę ar gyvenimo klystkelėse nutolimą nuo 
Dievo.

Autorius nuoširdžiai ieško Dievo. Jis stengiasi suvokti žmo
gaus gyvenimo esmę ir prasmę. Egzistenciškai jam būtina Dievą 
turėti. O pasitraukiama nuo Dievo dėl individualizmo, dėl susi
rūpinimo savo būtimi ar išsisukinėjimo — « gal gi Jo namie nėra ».

Mūsų poezijoje Jasmantas — krikščioniškojo egzistencializmo 
poetas, Dievo ieškotojas savyje. Tuo požiūriu jo reikšmė šiandien 
labai didelė.

Leonardas Andriekus (g. 1914)

Andriekaus apsčioje religinėje poezijoje reiškiamas spalvingas 
ir įvairus santykiavimas su Dievybe, kurios jis neieško, nes ją 
surado savo sieloje, tėvynės gamtoje, žmogaus kančioje ir spindėjime 
begalinių marių. Nesikartodamas, visada naujas, jis tai išsako 
keturiuose rinkiniuose: Atviros marios (1955), Saulė kryžiuose 
(1960), Naktigonė (1963), Po Dievo antspaudais (1969; čia vyrauja 
patriotinis motyvas).

Atvirose mariose poetui jūros — lašas amžinųjų vandenų. Jos 
menkos prieš amžinybę, o žmogus prieš Absoliutą. Didžiojoje 
visatos šventovėje žmogus gyvas tik Viešpaties ilgesiu:

Išveski iš kalėjimo, o Dieve, mano sielą 
Ir leisk pakilti jai į tolimo dangaus erdves...

Poetas laukia, kada jo gyvenimas bus užsklęstas kaip mišio
las amžinai. Putinas dainuoja apie paskendimą beviltiškoje vie
numos klajonėje. O Andriekus —gyvenimo persimainymą, konse
kraciją, Taboro kalno stebuklą. Tai sakramentalinis gyvenimas. 
Poetas skelbia didįjį Viešpaties gaisrą:

Šiandien iš dangaus ugningų tolių 
Kibirkštis į šaltą žemę krito,
Kilo gaisras, suliepsnojo uolos,
Suliepsnojo kalnų granitas.



15 KETURI MŪSŲ NAUJESNIOSIOS RELIGINĖS POEZIJOS ATSTOVAI 383

Tas nežemiškas gaisras dega rožėse ir aguonose ir žmogaus 
krūtinėje. Poetas nuoširdžiai tiki Dievo Apvaizda ir kaip piligri
mas išeina ieškoti gimusio šaltame tvartelyje Kūdikėlio.

Visą L. Andriekaus pasaulį supa asyžietiška dvasia ir nusi
žeminimas :

Nemoku sapno nuo tikrovės beatskirti,
Ilgiuosi pasakoj girdėtų vietų ir vardų —
Sustiprink, Viešpatie, mane, kad bent prieš mirtį 
Galėčiau pasilinksmint su žiogais kartu.

(Malda).

Religinis motyvas gražiai derinamas su patriotiniu Kryžių 
ir peizažų bei Tolimos laimės skyriuose. Patriotinis motyvas dabar 
jau gerokai nurašytas, bet čia poetas sukuria patriotinių eilėraš
čių, kuriuose iškelia naujų jausmų ir vaizdų. Pavyzdžiui, paverg
tųjų kančios čia pavirsta šventojo stigmomis; koplytėlės šventos 
guodžia sielvartaujančius žmones; Kristus randamas gimtuosiuose 
laukuose ; jis nepaliks tų graudžių lygumų. Laumės, berželis, Bal
tija, audėja, net vaiduoklis kalba šiltais, gaiviais vaizdais. Kristus 
pasilikęs kęsti Lietuvoje :

Ir panūdai gyvent amžinai su mumis —
Nepalikt be globos tų graudžių lygumų,
Ir panūdai gyvent, nors kasdien vinimis 
Prie to kryžiaus kieme Tave kaltų už mus.

(Kristus).

Tėvynės kančios vaizdas įspūdingai ryškus :
Ten sopuly suklinka nytys,
0 kantrūs žmonės amžiais tyli,
Ten ir žiemos šalčiausią rytą 
Pragysta kruvinas dagilis.

Apskritai Atvirų marių poezija kalba apie žmogų ne paklydusį 
dabarties beprotybės labirintuose, o apie besidžiaugiantį didingu 
Viešpaties pasauliu ar besisielojantį tėvynės kančiomis.

Saulėj kryžiuose L. Andriekus tampa beveik liaudies išminties 
ieškotoju savo tautos likime. Čia visa gaubia Lietuvos laukų 
Rūpintojėlis ir religinis bei tautinis tonas skamba kartu. Rūpin
tojėlis čia suaugęs su Lietuvos laukais ir jos likimu. Jis tylus, 
ilgesingas ir mįslingas ir kantriai budi ties mūsų krašto dalia. Tas 
« mūsų žemės Kristus » begalinės kantrybės ir atlaidumo. Jis ne
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baudžia už « kiekvieną kreivą žodį ». Autorius sakosi, kad sutikęs 
einantį papieviu Dievą - Senelį, jo nieko neprašytų, tik parpuolęs 
po kojų, parodytų varganus laukus, kruvinas ražienas. Jis išsako 
Rūpintojėliui savo rūpesčius, žmonių vargus; jis meldžiasi ir medi
tuoja, parimęs ties ūkanotu Lietuvos peizažu. Putinas sako, kad 
Rūpintojėlį iš dangaus mūsų godos atprašė, o Andriekus, — kad 
laidotuvių giesmės. Nuo sielvarto dėl žemės vargų Rūpintojėlio 
galva nusviro. Bet Rūpintojėlis gėrisi Lietuvos peržegnotais lau
kais. Visi prie Viešpaties kojų randa užuovėją skausme. Tik 
Viešpats gali išgelbėti tautą :

Tu žinai, kaip mūsų buitį,
Lyg tošelę trapią,
Drasko viesulas, pakilęs iš Rytų,
Ir neliks nė vieno lapo, 

 
Jeigu viesului tuojau nepagrasinsi 

Dievišku pirštu.

(Tošis).
Atvira gamtos knyga autoriui kalba apie Dievo mintis: Vieš
pats yra vieversio giesmėje. Autorius stipriausiai Viešpatį myli 
suklupęs prie Rūpintojėlio. Kiaurą koplytėlės stogą norėtų už
dengti ranka, kad tik nekristų kruša ant Viešpaties veido. Kar

tais regime realiai vaizduojamą kenčiantį Kristų :
Kokios žiaurios,

Kokios šaltos širdies reikėjo ! — Kristų nukryžiuoti.

(Ant kryžiaus).
Poeto siela kupina meilės Viešpačiui. Šventovių mozaikose 

jis atrodo didingas ir rūstus, bet:
Kai randu Tave palaukėse,
Nei didybės, nei rūstumo 
Nematau —
Varganas atrodai, kaip ir mes,

Apgaubti mirties šešėlių.

(Valdovas).
Poetas jaučia mielas Viešpaties rankas, kurios sušildo Lietuvos 
vandenis. Jis teberegi tėviškės vilnijančius javų laukus ir jaučiasi 
esąs viena Viešpaties kibirkščių. Tyliai kalbasi su Viešpačiu ir 

prašo nuvargusiam žmogui ramybės :
Kai gula miglos ant javų,
Ramunės kalba tyliai poterius,
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Ir aš kalbuosi su Tavim —
Taip tyliai tylutėliai,

Prašau, kad mano žemėj žmonės,
Sugrįžę pailsėt nuo darbo,
Nejaustų šios nakties sunkumo.

(Kalbėjimas).

Kuklus lietuvis Dievo karalystėje tenori menko kampelio, iš 
kurio galėtų žiūrėti į Viešpaties veidą. Teismo dieną prašo Viešpatį 
atlaidumo saviesiems.

Atėjūnams Lietuvos žemelė ir po mirties nemiela : juos gąs
dina ir krintanti pušies skuja. Kruviną atpirkimo tragediją lie
tuvių tauta gyvens iki amžių pabaigos :

Pervėrei Tu mūsų buitį
Ir kraujuos dabar lig Paskutinio Teismo
Daug prie Nemuno širdžių.

(Pervėrimas).

Naktigonėje išgyvenimų išsisakymai kupini asyžietiškos melan
cholijos. Poetas skelbia prasmės buvimą, artėja prie krikščioniš
kojo egzistencializmo. Lietuvoj kitados naktigoniai naktį budė
davo prie arklių. Susikūrę laužą, pasakodavo fantastiškus ir šiur
pius pasakojimus. Nakties paslaptingumas tam būdavo reikiamas 
fonas.

L. Andriekus panašiai savo naktigonės, budėjimo metu įsi
klausęs į savo vidinį nerimą, stengiasi atspėti ateinančios dienos 
prigimtį. Sustojęs prie būties gelmės krantų, išsako savo būties 
išpažinimą:

Baisi gelmė —
Jon puolęs akmenėlis neatsiliepia,
O jeigu ir atsiliepia,
Jo balsas nepasiekia 
Žmogaus ausies.
Iš tos gelmės nė vienas mano žodis nesugrįžta.

(Gelmė).

Autorius skundžiasi:
Kas man iš tos naktigonės, 
Kai viską praganiau!
Beliko pilnatis 
Su vientulystės šiurpuliu
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Ir lygumos, 
Pasiilgusios aušrų.

*18

(Naktigonė).

Iš didelės dvasinės įtampos ir nuovargio jis trokšta pabaigos 
— išsipilymo:

Dar tik vienas žodis...

Ir sugrius ta siena,
Skyrus naktį nuo dienos —.

Tėvynėje aklas elgeta meldžiasi, kad mes nepritrūktume švie
sos. Ypač šiurpūs posmai apie lakštingalą giedojusią žmogžu
džiui :

Lakštingala giedojo žmogžudžiui 
Kai kiekviena pušelė verkė —
Lakštingala duktė 
Beširdžio Kaino.

(Kaino vaikai).

Bet nei asmeninė įtampa, nei tėvynės tragiškas likimas poeto 
nesugniuždo. Liūdname žemės slėnyje — « žaliame Dievo delne » 
poetas viliasi guodos — Kristaus atėjimo:

Kalvos viršūnėje stosis Kristus —
Su ilga pašukine tunika,
Vienplaukis, basas...
Jis pažiūrės liūdnai į lygumas 
Ir pasakys:
Palaiminti nuliūdusieji.

(Džiaugsmo lašas).

Po Dievo antspaudais autorius medituoja ir mąsto apie Vy
tautą Didįjį. Religinis momentas kartais čia iškyla vaizduojant 
santykius su lenkais, popiežium, vyskupu Motiejum ar Lietuvos 
priešais. Šiaip čia autorius leidžiasi visai į naują sritį, ryškiomis 
varsomis piešdamas tautos likimą, didžiojo Valdovo idėją, perėju
sią per kūrėjo mąstytojo vaizduotės prizmę.

Pranciškoniškoji Dievo-gamtos-žmogaus meilė, lietuviškasis 
nusižeminimas ir graudumas atskleistas su nuoširdžiu paprastumu, 
posmo subtilumu ir širdį veriančiu įspūdingumu. Jam « grumste
liai vaitoja », «akmenėlis klykia », girtą smilgą ima svaigulys », 
« pavasario vėjas vakare perpūtė galvą », « po žeme dusdami upe
liai daužos », « sugraudina pušelės gedulingos mišios ».
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Formos atžvilgiu — pradėjęs klasikiniu ketureiliu atėjo iki 
laisvos formos, paprasto žmonių kalbos autentiškumo. Andriekus 
vienas iš žymesniųjų mūsų religinių poetų, kuris Dievą gyvena ir 
tuo dalijasi su mumis.

Vladas Šlaitas (g. 1920)

Lig šiol jo išleisti rinkiniai: Žmogiškosios psalmės (1949), 
Ant saulėgrąžos vamzdžio (1959), Be gimto medžio (1962), Antroje 
pusėje (1964), Širdies paguodai (1965), 34 eilėraščiai (1967), Aguonų 
gaisras (1969), Pro vyšnių sodą (1973).

Vlado Šlaito poezija —tai jo liūdnos, ilgesingos, kartais susi- 
drumstusios sielos išsisakymas. Tai yra lyg pasikalbėjimas su 
pačiu savimi, išsakomas daugiau pasakojimo, ne dainavimo forma. 
Nuo pradžios jis reiškiasi stipriai, sugeba perduoti nuotaiką ir 
jausmą bei giliai mąsto. Ypač nuoširdus jo religinių minčių bei 
jausmų išsakymas. Jis norėtų kalbėti palyginimais, kaip Viešpats 
kalbėjo:

Jėzau Kristau,
Tu kalbėjai palyginimais.
Aš imu pavyzdį iš Tavęs,
Aš mąstau apie nuotolį,
Kuris yra tarp Tavęs ir manęs,
Ir aš ieškau palyginimo.

(Aš ieškau palyginimo)

Žmogiškosiose psalmėse Dievo buvimą ir jo garbinimą mato ir 
jaučia tiek gyvojoje, tiek negyvojoje gamtoje. Ir savo kaltes jis pir
miausia išpažįsta gamtai. Ne knygose reikia Dievo ieškoti, o ru
dens derliuje, saulėtuose vynuogynuose. Iš meilės Dievui jis ir 
žmogų myli tiek kad sprogsta krūtinė.

Sielos kančias dvasinuose tyruose skaudžiai išgyvena. Jo 
siela — žuvelė tinkle ar išmesta ant kranto:

Vargšė žuvelė, kuri neranda plyšio 
klastingo tinklo pinklėse;
kurią išmes krantan uždūstančią ir silpstančią 
seno žvejo sugrubę pirštai.

Vaizdas įgyja šiurpulingą gelmę :
Mėlynas siaubas plečiasi ir stingsta 
plačiuose vyzdžiuose : 
žuvelė išplečia akis,
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žuvelei maža plačiam pasauly oro.
Tartum pro miglą ajerėliai moja :
Sudiev, miela.

(Sudiev).

čia už sukrečiančio tikrovės vaizdo slypi dvasios pasaulis, 
dvelkiantis mistine grėsme.

Skaudų išsiskyrimą su mirusiais malšina tikėjimu. Psalmi
ninko tonu apgieda savo kaltes, jaučiasi nevertas Kristaus paguodos. 
Prašo bausti, bet tik nepamiršti amžinai. Atgailos ašaros gražesnės 
ir už laumės juostą. Žmogiškasis išdidumas —tik muilo burbulas. 
Poetas nori kaip žvakė būti Viešpaties šventykloje. Pievos žolė 
nebijo dalgio, o mirties šventasis. Tik nusidėjėlis dreba prieš mirtį. 
Poetas norėtų atgulti į duobę, kad viršum jo suirusio kūno suža
liuotų žolė, ir joje žaistų vaikai:

Ateis pavasarį vaikai į mano vietą, 
iš pagaliukų pastatys namus ir šūkaus; 
mergaičių garbanos užgrius pečius ir pinsis 
mano žolės plaukuose.
Jos paminės mane su žiedlapiais plaukuose, 
ir aš pavasarį gyvensiu vėl tarp jų.

(Žolė).

Jis — žemės žiupsnelis, grįžtąs į žemę ir dėl to :
Negi verta raudoti, brangieji, žiupsnelio žemės, 
kuri grįžta į žemę.

(Apie žemės žiupsnelį).

Ir krikščioniškai pageidauja :
Netrukdykit manęs : aš noriu 
trupučiuką ramumo.
Sukalbėkit triskart amžinatilsį 
ir palikit mane ramybėj.

(Amžinas atilsis).

Ant saulėgrąžos vamzdžio vyrauja melancholija, vienišumas, 
brangios praeities prisiminimai, trapi dabartis, vedanti į pesimizmą. 
Jis pergyvena abejones :

Jei tikėčiau Tave, kaip tikiu sodrų vasaros lietų,
Tu mane numazgotum,
ir aš atšviesčiau iš tolo labiau negu vyšnių sodai 
užburtoj mėnesienoj.

(Užburtos mėnesienos).
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Ir žmonės ir gamta jam mirę:
... nuo to laiko, kai mane Dievas apleido.

(Ant saulėgrąžos vamzdžio). 
Nevilties skausmą nebent Dievas bežinąs.

Be gimto medžio poetas pragiedrėjęs, daugiau kalba apie 
džiaugsmą.

Antroje pusėje (autorius 40-ius savo amžiaus metus laiko gyve
nimo pusiaukele) jaučiamas autoriaus dvasinis lūžis :

Antroje gyvenimo pusėje 
tenka kovoti už pralaimėtąsias pozicijas, 
tenka kovot už kiekvieną pėdą, 
kurią teko prarast jaunystėj.
Tenka kovot ir apverkt savo kvailą galvą.

Dabar jis prašo :
... leisk man, 
po mirties,
išbučiuot dulkes nuo Tavo kojų.

Pasitiki Viešpačiu:
... aš sudėjau visą savo gyvenimo viltį 
į mūsų Viešpaties dievišką meilę ir atleidimą 
ir aš esu įsitikinęs, kad nebūsiu sugėdintas. 
Tai sako mano širdis.

Nusižeminimo, atgailos, meilės ir pasitikėjimo Išganytoju mo
tyvas dabar labai stiprus. Keičiasi ir santykis su artimu — pra
žūsta egoizmas.

Širdies paguodai — poetas tiki. nes turi būti visa ko priežas
tis ir, stebina savo atvirumu :

Ir kas svarbiausia,
Kad aš esu bailys ir savimyla.
Išskyrus savo ankstyvą jaunystę 
bei kelius nuoširdumo priepuolius, 
aš visuomet tikėjau Dievą iš baimės ir išskaičiavimo.

Nors gyvenime džiaugsmo ir maža, bet sveikina kiekvieną 
dieną:
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bet šiandien aš esu ir džiaugiuosi šituo pasauliu, 
į kurį atėjau vieną kartą iš Dievo malonės.

(Iš Dievo malonės).

Vienišas Šlaitas veda dialogą su Dievu. Tik tenka kalbėti 
už du, nes Viešpats kalba tik užuominomis, mirusia šviesios kū
dikystės kalba :

Tenka kalbėt už save ir kartu už Tave, 
kurs tiesiogiai nesakai anei žodžio, 
kurs kalbi tik sugestijom arba užuominom, 
kurs vartoji be galo seną ir mirusią kalbą, 
būtent,
šviesios kūdikystės kalbą, kuri taikingai 
miega mano širdies vientulystėj, 
ir tiktai kartais,
nuoširdumo ir meilės priepuolio krečiamas, 
aš randu Tave savo širdy ir šlovinu...

(Akhenatono paraštėj).

O kelias į Dievo meilę yra poezija. Dievo įrodymas yra kiekviena 
gera širdis.

34 eilėraščiuose autorius dėkoja Viešpačiui už gyvenimą. Ap
gailestauja, kad gyvenimas jo tėvui atėmė Dievą. Tad gailisi, kad 
daug širdžių sutriuškina gyvenimas. Kūdikystėje jis jautęs Dievą 
savo širdy. Ir paskutiniame rinkinyje Pro vyšnių sodą jam Šv. 
Rašto žodžiai, kad į Dangaus karalystę įeis tik dvasios kūdikiai, 
kalba šventą teisybę.

Autorius paperka skaitytoją savo paprastumu:
Gimiau paprastas
ir paprastas prasčiokėlis numirsiu.

Apverkęs jaunystės vėjus, tad ramybė grįžtanti į širdį:
Kaip miela,
Dieve mano,
bučiuoti paprastą medžio kryžių.

(Aguonų gaisras).

Melsdamasis Marijai, priartėja prie maldaknygių stiliaus 
(Ačiū už galią).

Šis gyvenimas yra tik įžanga į busimąjį. Poetas nesijaučia 
vienišas ar nereikalingas:
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Esu vienas, 
tačiau nevienišas.
Esu jokiam geresniam darbui netinkamas, 
tačiau nesijaučiu niekam nereikalingas, 
nes Jisai,
kuris pasirūpina metų laikais,
kuris pasirūpino žiemą, pakeisti pavasariu,
Jis ir manim pasirūpins savo malonėje.

(Nesu vienišas).

Sielos gelmėje subrandintą mintį jis išreiškia tyru nuoširdumu, 
artinančiu žmogų su žmogumi, su gimtuoju kraštu ir Kūrėju. 
Visur spindi religinis susitelkimas, nusižeminimas, širdies atvėrimas. 
Jo forma — laisvas eiliavimas, vietomis primenąs psalmes. Dažnas 
mūsų dienų skaitytojas jį ir skaito savo « širdies paguodai».

B. Brazdžionis, didelio talento ir religinio uolumo vyras, kalba 
čia rūsčiu pranašo balsu, čia stebinančiu jautrumu garbina Dievo 
Motiną, čia guodžia kenčiančią tautą Dievo teisybe.

Šlaitas — nužemintos religinės sielos ilgesingas reiškėjas.
Andriekus, Dievą suradęs savo sieloje, tėvynės gamtoje ir 

kančioje, gieda gyvenimo persimainymą, konsekraciją, Lietuvos 
laukų Rūpintojėlį.

A. Jasmantas prieina iki mistinio pergyvenimo.
Religinė lietuvių poezija tebėra gyva, nemenkesnė už kito

kios tematikos lyriką.

VI. Kulbokas



FOUR MODERN LITHANIAN RELIGIOUS POETS

by
Vladas Kulbokas 

(Summary)

In the I8th and 19th centuries Lithuanian religious poetry was 
written by priests in the framework of Bible and Church teachings. 
In the 20th century there appeared strong egotistical and patriotic 
motives. We can place here the following men: Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Jasmantas, Leonardas Andriekus, and Vladas Šlaitas.

B. Brazdžionis (b. 1907) universally expresses the religious beliefs 
and feelings of Lithuanians. Peasants, educated men, poets, prophets, 
exiles, and judges of nations have their voices here. His faith is strong. 
He sees the Lord going through oppressed Lithuania. He loves Christ 
as a true son. In God is his all existence and peace. He likes biblical 
pictures and words. He believes the Lord truly will liberate Lithuania 
from its oppressors.

A. Jasmantas (Antanas Maceina) (b. 1908), a philosopher, searches 
for God in his own soul and is sensitive to earthly existence. According 
to him human nature prevents knowing God intimately and maybe 
God himself doesn’t want to become evident. To express religious 
feelings with human means is very hard. Behind the easily under
standable meaning of his poems is a mystical and symbolic plan.

L. Andriekus (b. 1914), franciscan priest, doesn’t look for God, 
but has already found him in his soul, the Lithuanian land and human 
sufferings. He sings about transformation and consecration of Mount 
Tabor. All the world he envelopes with Franciscan spirit and meak- 
ness. His Christ ” Rūpintojėlis ” mourns in Lithuanian fields and 
watches over the destiny of his country.

V. Šlaitas (b. 1920) in his poetry expresses his sad longing and 
sometimes bewildered soul. It is like a dialog with himself. He 
feels God in nature. From the love of God arises his love for man. 
The memories of a cherished past, loneliness and melancholy turns 
him to pessimism. He also keeps a dialog with God, but he talks 
mostly himself, because God speaks only by hints. The thoughts that 
mature in the depths of his soul he expresses with genuine sincerity. 
Many are reading his poems for the comfort of their hearts.

These four highly talented poets show that the Lithuanian reli
gious poetry is alive and strong.


