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Vladas Šlaitas tarp poezijos ir peozos

Prie veikliųjų tremties poetų, ištikimų lyrikai, priskirtinas Vladas 
Šlaitas (gimęs 1920 m.), aukštaitis, ukmergietis. Jis turi išleidęs 
šešis savo poezijos rinkinius : Žmogiškosios psalmės (1949), Ant sau
lėgrąžos vamzdžio (1959), Be gimto medžio (1962), Antroje pusėje 
(1964), 34 Eilėraščiai (1967). Aguoną gaisras (1969), Pro vyšnią 
sodą (1973). Didžiausias šitų visų rinkinių — Žmogiškosios psalmės, 
kur sutelkta apie šimtas eilėraščių, daugiausia sukurtų dar Vokie
tijoje, išleistų Detmolde (1949), nors pats poetas nuo 1947 metų 
jau fizinį darbą dirbo ir gyveno Anglijoje. Ten ir buvo parašyti 
kitų, žymiai smulkesnių rinkinių kūrinėliai.

Tas didysis rinkinys — Žmogiškosios psalmės — svarbus tuo, 
kad jame sutelkti eilėraščiai įvairiais motyvais, kurie užima beveik 
visą Vl. Šlaito tematikos skalę. Kitaip tariant, šitame pirmame 
rinkiny poetas prieš skaitytojus atsiskleidė visais savo jauno veido 
bruožais, kurių kiti rinkiniai nebedeformavo, bet tik labiau paryš
kino vieną antrą bruožą, nes tokia yra kiekvieno subrendusio vyro 
«privilegija ». Jeigu būtų reikalingas palyginimas, tektų tarti, kad 
Vl. Šlaitas savo Žmogiškosiomis psalmėmis yra panašus į A. Nyką- 
Niliūną Praradimo simfonijose tuo, kad šie abu vyrai savo pirmuo
siuose rinkiniuose pasirodė kaip poetai su visomis savo stiprybėmis ir 
silpnybėmis.

Sakysim, Praradimo simfonijose jau buvo matyti Nykos-Niliūno 
polinkis savo poetinių įvaizdžių deriniais bei sudėtinga sintakse 
užsisklęsti nuo eilinio skaitytojo, kol šitoks jo siekimas vėlesniuose 
jo rinkiniuose tapo beveik tobulu hermetizmu. Žmogiškosiose psal
mėse regime priešingą reiškinį: jose Vl. Šlaitas pasirodė visai atvi
ras, niekuo savo veido neketinąs nei deformuoti, nei slėpti. Šis atvi
rumo polinkis kituose jo poezijos rinkiniuose pasiekė tokį familia
rumo laipsnį, kad jis kartais atrodo asmenine išpažintimi, o kartais 
net vulgarumu 100.

Pirmame rinkiny Vl. Šlaito atvirumas atrodo normalus, neap
nuogintas dėl dviejų priežasčių. Viena, jo eilėraščiai retkarčiais 
dar suskambėdavo taisyklingais jambais, kartais dar priedui pasi
telkdami hiperbolinius įvaizdžius. Jie savaime sugriaudavo kasdie
niško atvirumo iliuziją. O kai poetas prabildavo apie dinamiškos 100

100 Tą vulgarumą liudija šitokia frazė : « Žodžiu, aš nušneku ne pagal savo nosį 
arba, paprastai tariant, bandau iššokti aukščiau savo bambos» (Vladas Šlaitas, 
Širdies paguodai, Londonas 1965, 10 psl.).
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tikrovės reiškinius, jo eilutės skambėdavo taip galingai, tartum jas 
būtų sukūręs koks nors «audrų ir veržlos » palikuonis arba bent 
plataus masto romantikas, kuris Srovės eilėraštyje drąsiai deklaravo :

Aš myliu potvynio plieninę, aklą srovę.
Ji turi plakt kaip visas žmogiškas gyvenimas.
Ji turi staugt, ir seklumos mažiausia srovelytė turi staugt :

Aš esu potvynio srovė, aš noriu griauti 
apipelėjusių širdžių griuvėsius !
Prasmekit, užtvaros, ir leiskit man išplauti

lyg aukso smiltį žmogiškąją sielą !
Aš myliu potvynio plieninę, plačią sielą 101.

Tiesa, kad Žmogiškosiose psalmėse šitokių energingų strofų, griau
nančių kasdieninio kalbėjimo būdą, tėra nedaug ; tačiau, čia vienur, 
čia kitur paskleistų rinkinyje, jų pakanka nuogam atvirumui pa
puošti.

Antra priežastis, dėl kurios Žmogiškosiose psalmėse tartum nema
tyti autoriaus ypatingo atvirumo, yra gana įvairi skalė motyvų, 
kuriuos poetas paliečia savo pirmojo rinkinio eilėraščiais, neužmirš
damas savęs. Ar jis kalba apie Senus vitražus, Potvynį, Tryliktąjį 
apaštalą, Nežinomąjį kareivį, Saulėgrąžas, Girgždantį medį, Anks
tybuosius gaidžius, Amžiną atilsį, Griaučių krūvą, Šikšnosparnius, 
Žolę, Kalkes, jis iš tikrųjų kalba apie save : apie savo gyvenimą, 
savo menkystę, savo vienatvę, apie savo mirtį. Arba, jeigu poetas 
savo eilėraštį pradeda tartum pašaliniu motyvu, tai dažniausiai 
jį užbaigia savuoju aš, lyg kokiu asmeniniu antspaudu, be kurio 
kūrinėlis lyg nebūtų tikras. Tai nurodo į egotistinio tipo lyriką, 
kokiu anksčiau už Šlaitą mūsuose yra buvęs J. Aistis. Tik šitas asme
ninis atvirumas atrodo matomesnis vėlesniuose Vl. Šlaito eilėraš
čiuose, kur išviršinio pasaulio spalvų rudenėjanti saulė beatšviečia 
mažiau, negu jų buvo Žmogiškosiose psalmėse.

Vl. Šlaito egotizmas leidžia jam atviriau pasisakyti įvairiais 
klausimais, apie kuriuos kiti tremties lyrikai tekalbėjo užuomino
mis. Tarp šitokių klausimų yra laisvojo tremtinio dalia, tėvynės 
meilė bei jos ilgesys. Sakysime, Niliūnas čia minimus klausimus Pra
radimo simfonijose yra išreiškęs tik simboliškai. Kad ir sukurda
mas Tremties eilėraštį, L. Andriekus ten išsireiškė taip neaiškiai, 
kad tremtis galėjo būti suprasta kaip apskritai žmogiška dalia pasau-

101 Vladas Šlaitas, Žmogiškosios psalmės, Detmoldas 1949, 81 psl.



VLADAS ŠLAITAS TARP POEZIJOS IR PROZOS 445

lyje, bet ne tas specifinis tūkstančių lietuvių stovis po II pasaulinio 
karo. Tuo tarpu Vl. Šlaitui tai yra tokia didžiulė žmogiška drama, kad 
jai pavaizduoti jis turi griebtis biperbolių. Jam atrodo, kad žmogui 
nubausti nepakeliama bausme nereikia jo nei šaudyti, nei karti, nei 
uždaryti kalėjime iki gyvos galvos, bet, pavertus jo tėviškę pele
nais ir lygumas užliejus raudonu rašalu, reikia jį ištremti svetiman 
kraštan, kur tūkstančiai:

aštrių, kaip peilis, svetimų akių jį šaudys, 
kasdieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi namai ir svetimas gyvenimas 
bus jo kalėjimas iki gyvos širdies ! [...] 
kol iš žmogaus
paliks tik buvusio žmogaus šešėlis 102.

Šitaip dramatiškai apie tremties dalią, tur būt, nėra kalbėjęs nė 
vienas lietuvių poetas, priverstinai atsidūręs svetur. Tuo tarpu Vl. 
Šlaito ir patyrimai šiuo atžvilgiu buvo skaudesni: jis gi vokiečių 
nacių buvo išvežtas darbams prie Leningrado fronto, paskui buvo 
nugabentas į Olandiją kitiems darbams, iš kur pateko į karo nunio
kotą Vokietiją, o iš čia — į Angliją. Šitokiose aplinkybėse, supranta
ma, kad jo tėvynės ilgesys galėjo tapti neįveikiamas. Todėl Neuž
pučiamoje šviesoje poetas rašo :

Netūpkit, juodvarniai : jums niekad neišplėšti, 
neiškapoti mano ilgesio ir niekad 
jums neužpūsti neužgęstančios vilties !
Jei norit, imkit mane gyvą ir palaidokit — 
aš ir pro sunkų žemės sluoksnį jums kalbėsiu, 
kad mano ilgesy gyvena mano broliai 
ir mano viltį neša tūkstančiai širdžių ! 103

Bet kad šitokius biperboliškus žodžius ištartų poetas egotistas, 
jis turi būti labai prisirišęs prie savo dabartinės žemės ne tik 
poetine vaizduote. Todėl Vl. Šlaito tėvynės prisiminimuose nėra 
nieko panašaus į didingą arba labai žilų amžių senovę, apie 
kokią rašė K. Bradūnas. Šlaito tėvynė pirmiausia yra dabartiška, 
labai konkreti — Lietuvos trečiaeilis miestas Ukmergė su «maže
lyte gatveliūkšte», kuri vadinosi Daržų gatvė. Bet ta Ukmergė poetui 
tremtiniui yra tapusi beveik šventa sostinė kaip Jeruzalė, kur «kiekvie

102 Ten pat, 12 psl.
103 Ten pat, 8 psl.
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nas stogas dega ir liepsnoja [ ... ] tartum saulėleidžio didžiulis 
gaisras » poeto širdyje 104.

Bet ši Vl. Šlaito meilė konkrečiam Lietuvos kampeliui nereiš
kia, kad poetas būtų pamiršęs visą lietuvių tautą. Tai jo tauta dabar
tiniuose suspaudimo pavojuose, kada nedera rašyti meilės eilėraš
čių, bet:

Reikia akmens ir švino.
Arba eilėraščių,
kurie trenkia kaip švinas.
Reikia rašyti taip, kad kiekvienas eilėraštis 
būtų tolygus akmeniui priešui daužyti —
Tam amžinam mūsų priešui, kurio didžiulės 
voros žengia kovos rikiuotėj Azijos stepėmis 105.

Tas poetas, kuris savo tėvynę nori ginti nuo priešo, o savo vai
kystės miestelį pergyvena kaip Jeruzalę, negali būti skeptikas arba 
nihilistas, kuris neigtų ar abejotų būties prasme. Neabejoja nė Vl. 
Šlaitas, nes visa būtis jam yra teigiama, nors jis pats joje ir būtų 
nežymus, kaip žirnis prie kelio, arba kaip sniege pėda, kurios nė 
žymės nebeliks, kai saulė ištirpins sniegą. Kad ir šitokiam nežymiam 
jam buvimas ir gyvenimas atrodo tokia brangia Dievo dovana, kad 
jai apginti poetas parašė visą kūrinėlį. Dievo malonės eilėraštyje jis 
sako :

Kiekvieną dieną aš sveikinu ir džiaugiuosi,
nes yra tūkstantį kartų geriau
pamatyti nors vieną paprastą dieną,
negu jau niekad daugiau šio pasaulio šviesos nematyti.
Galėjo niekad manęs nebūti šiame pasaulyje, 
taip kaip lygiai ir vėl nebebus nei manęs 
anei mano šešėlio šiame pasaulyje, 
bet šiandien aš esu ir džiaugiuos šituo pasauliu, 
į kurį atėjau vieną kartą iš Dievo malonės 106.

Vl. Šlaitas brangina šį kasdieninį mūsų gyvenimą kaip Dievo 
malonės gracingus tiltus pereiti į tikresnį gyvenimą, nes šis gyve
nimas :

tėra tiktai preliudas į tikrą gyvenimą, 
kuris šviečia kaip mano kaulai pro mano odą. 
O, mano meile !

104 Vl. Šlaitas, Širdies paguodai, Londonas 1965, 15 psl. ; eilėraštis, Ukmergė.
105 K. Bradūnas, red., Lietuvių poezija išeivijoje, III t., Chicaga 1971, 478 psl.
106 Vl. Šlaitas, Širdies paguodai, 8 psl.
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O, mano džiaugsme ir mano paguoda !
O, šio pasaulio lengvi ir gracingi tiltai 
kurie nešat mane viršum viso pasaulio upių ! 107

Neprasmybę bei absurdą šlovinančių rašytojėlių ir žurnalistėlių 
margoje minioje šiandien šie Vl. Šlaito būtį bei gyvenimą garbinan
tieji eilėraščiai skamba labai antikonformistiškai, beveik revoliu
cionieriškai. Tiesa, kad šie eilėraščiai parašyti bene dvidešimt metų 
praslinkus nuo Žmogiškųjų psalmių, kada nebuvo paskatų protes
tuoti prieš beprasmybės varnų kranksėjimo madą. Tačiau ir aname 
pirmame rinkinyje poetas išpažino Dievą bei jo malonę ir kaip lau
kinis medis norėjo giedoti « apie Dievo dienų gerumą 108.

Ir ten jam Dievas nebuvo koks nors anonimas, bet Jėzus Kristus, 
kuris kalbėjo žmonėms prilyginimais. Bet su juo kalbėtis taip, kaip 
rinkinyje Saulė kryžiuose mėgino L. Andriekus, VI. Šlaitas nedrįsta, 
nes jaučia tokį didelį nuotolį ir savo smulkumą, kad, beieškodamas 
tam mastelio, pradeda mąstyti « apie savo nuosavas ašaras, kurios 
smaugia mane ir ėda »109 110 111.

Žmogiškosiose psalmėse mąstydamas apie Dievą, poetas vieną 
kartą — savo Atgailos psalmėje — skundžiasi, kad nuodėmių našta 
slegia jo pavargusius pečius ir sielą, o jis pats džiūsta «kaip lino 
baltiniai, kuriuos padžiauna kaimo moterys ant vėjo» 110. Kitą 
kartą, Potvynyje mėgindamas suprasti bei atjausti Išganytojo meilę, 
jis prisineša vidun «tiek daug švelnios ir begalinės meilės, kad, rodos, 
šonkauliai neatlaikys širdies slėgimo ir subyrės kaip kūdikio žaisliu
kai » 111. Trečią kartą Šlaitas mėgina palyginti savo žmogišką, tur būt, 
kūrėjo išdidumą su Viešpačiu, prieidamas visai nedidingų išvadų :

Anksčiau negu mintis į mano smegenis įkaitusius ateina,
Tu mano mintį jau žinai, o Viešpatie !
Anksčiau negu aš žodį pasakau,
Tu visą sakinį žinai, o Viešpatie !
Ir kai lyg muilo burbulai iškyla 
manyje mano žmogiškasis išdidumas,
Tu, mano Viešpatie, imi ir pūsteli, 
ir sprogsta mano tuščias išdidumas, 
lyg burbulai, kuriuos vaikai 
pro tuščią šiaudo liemenėlį pučia 1I2.

107 K. Bradūnas, Lietuvių poezija išeivijoje, III t., 479 psl.
108 Vl. Šlaitas, Žmogiškosios psalmės, 23 psl.
109 Ten pat., 27 psl.
110 Ten pat, 31 psl.
111 Ten pat, 33 psl.
112 Ten pat, 25 psl.
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Arba vėl paprašęs, kad po poeto mirties Jėzus leistų išbučiuoti 
dulkes po jo kojų, Šlaitas prisipažįsta, kad vaikystėje buvęs šiltuose 
santykiuose su Išganytoju, bet per kūno nuodėmę nuo jo nutolęs 113.

Šitie čia suminėti Vl. Šlaito santykiai su Dievu kaip būties šal
tiniu dar galėtų išsitekti romantizmo rėmuose, kuriuose gali tilpti 
įvairių kraštutinumų, tačiau mūsų poetas būtų menkas atvirumo 
šalininkas, jeigu nenueitų iki savęs nuvertinimo. Antai, Laiške bičiu
liui jis rašė :

Svarbiausia, kad aš esu bailys ir savimyla.
Išskyrus savo ankstyvą vaikystę 
bei kelis nuoširdumo priepuolius,
Aš visuomet tikėjau Dievą iš baimės ir išskaičiavimo [....]
Idant man būtų lengviau gyventi, 
idant atėjus valandai,
būtų lengviau išsiskirti su šiuo pasauliu, 
aš renkuosi tikėjimą,
nes geriau yra mirt po vilties ir tikėjimo vėliava, 
negu išeiti be vilties ir paguodos iš šio pasaulio 114.

Čia « apsinuoginamosios » Šlaito mintys gana panašios į garsiojo 
B. Pascalio lažybas, pagal kurias tikėjimas į Dievą žmogui nedaug 
tekainuoja, bet už tą «nedaug » jis laimi sau amžinąjį gyvenimą. 
Kai tuo tarpu dėl to «nedaug » netikintis pralošia visą amžinybę. 
Galimas dalykas, kad ir Vl. Šlaitas yra panašiai mąstęs, nes dažnai 
jis rašo apie mirtį. Tik vyro amžiuje jis nebedreba dėl mirties taip 
kaip vaikystėje. Dabar krikščioniškojo tikėjimo šviesoje mirtis jam 
tėra tiltas į busimąjį amžinybės gyvenimą. « Pereik per jį. Bet nesta
tyk čia savo gyvenvietės », sako poetas, lietuviškai išversdamas vieną 
arabų patarlę 115 .

Tačiau greta paskališkų lažybų momento Vl. Šlaito tikėjimą į 
Dievą palaiko dar du motyvai, kurie jam pačiam teišryškėjo gana 
vėlai. Vienas jų — tai grožio meilė arba ta pati poeto kuriama poe
zija, kuri jam išspaudžianti ašaras. Eilėraštyje Mano liudininkės 
Šlaitas rašo :

kad neįmanoma įžengt į kūrybos šventovę be ašarų, 
nes poezija yra kelias į Dievo meilę 
ir į dievišką širdį 116.

113 Vl. Šlaitas, Antroje pusėje, Londonas 1964, 10 psl.
114 Vl. Šlaitas, Širdies paguodai, Londonas 1965, 7 psl.
115 Ten pat, 9 psl.
116 Ten pat, 41 psl.
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Kitas kontaktas, kuris nukreipia poetą į santykį su Dievu, yra 
meilė moteriai. Ji ateina ir praeina, « o amžinosios meilės ilgesys mus 
lydi iki karsto lentos »117. Todėl jau pirmame savo rinkinyje Žmo
giškosios psalmės Šlaitas kreipėsi į moterį, prašydamas ją Ilgesio 
eilėrašty atidengti savo «žmogiškąjį veidą ir savo mėlynas akis », 
sudėti «rankas į mano delną ir tegul vienoj srovėj srovena mūsų 
sielos », nes « tarp tavęs ir tarp manęs toks mažas nuotolis»118. Balas
to eilėraštyje kalbėdamas apie tai, kaip «sielos tartum upės vienoj 
begalinėje meilėj ištirpsta », poetas tada matė ir kūno reikšmę, nes 
« mes abu su tavim iki kaulų baltumo pajuntam, koks sunkus, bega
linis balastas yra mūsų kūnai» 119. Praskleidęs tik šį dvilypį meilės 
pergyvenimą Žmogiškosiose psalmėse, Vl. Šlaitas nieko neišsitarė 
apie to jausmo santykius su Dievu.

Apie vyro meilę moteriai jis nuodugniau pasisakė vėlesniame 
rinkinyje Širdies paguodai (1965). Eilėraštyje Trisdešimt metų jis 
rašė :

Trisdešimt metų saugo kapinynai 
tavo pečių gracingą liniją ir mano 
ne šiam pasauliui numatytą meilę. 
Trisdešimt metų vaikštau ir ilgiuosi 
tavęs, šioj žemėje nebepakartojamos 120

Eilėraštyje Apie Tave Šlaitas dar kartą kalbėjo apie meilę, palai
dotą jo «krūtinėje giliau nei gyvenimas gali iškasti», ir sakė naktį:

aš sapnuoju tave ir pabudęs bučiuoju tavo 
dovanotą kryželį 121.

Ar poetas turi galvoje tą pačią meilę, kuri kadaise jam leisdavo 
pajusti kūno balastą, kad ir mėgstąs atvirumą Šlaitas, mus palieka 
spėliojimuose. Tačiau nėra jokių abejonių, kad jis vaizduoja vyro 
ir moters meilę ne tik giliai pergyvenamą, bet ir skirtą ne vien šiam

117 Ten pat, 37 psl.
118 Žmogiškosios psalmės, 94 psl.
119 Ten pat, 98 psl.
120 Širdies paguodai, 27 psl.
121 Ten pat, 29 psl.
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pasauliui. Meilę, nukreipiančią į Dievą, mūsų poetas gal ryškiausiai 
atskleidžia eilėraštyje Mano prašymas tardamas :

O, mano Dieve !
ačiū už josios veido švelnų ir gerų paveikslą, 
kuris saugo mane nuo pikta.
Aš neprašau,
kad Tu man atiduotum ją mano kūno pilnon nuosavybėn ; 
aš tik prašau,
kad Tu leistumei man ją mylėti kaip savo nežemišką seserį, 
kuri saugo mane nuo pikta [....] 
nes kiekviena gera širdis 
yra Tavo buvimo įrodymas,
nes kiekvienas švelnusis ir geras akių pažvelgimas 
yra Tavo buvimo įrodymas.
Aš tik prašau,
kad Tu leistumei man ją mylėti kaip savo nežemišką seserį, 
nes sesers niekados šitoj žemėj nesu turėjęs 122.

Dėl šio meilės moteriai išaukštinimo snobistiniai avangardis
tai gali Vl. Šlaitą pravardžiuoti supelijusiu romantiku; tačiau, 
jeigu prisiminsime sekso gleiviais kvapais atsiduodančią šių dienų 
aplinką, kokioje parašytas šis eilėraštis, turėsime mūsų poetui 
pripažinti drąsą bei originalumą. Pirmiausia jis čia pasirodo drąsus, 
nes, išaukštindamas platoniškos meilės grožį bei dorovinę galią, 
jis nesibijo užsitraukti beprasmybės kranklių ir madų sekėjų pašai
pos. Jis taip pat pasirodo originalus, nes savo platonišką meilę jis 
čia pristato kaip seserišką meilę — vieną tų temų, kuri nuo senovės 
yra buvusi gyva mūsų tautosakoje, bet pastaraisiais metais pamirš
ta daugumos mūsų poetų ir rašytojų tiek tėvynėje, tiek tremtyje.

Tiesa, Nykos-Niliūno Praradimo simfonijose yra netrumpas eilė
raštis Iliūnės vardu. Jame minima mergaitė, kurią vaikystėje mylėjo 
poetas ir jo vėjas, gali būti suprasta kaip mylimoji ir kaip sesutė. 
Bet, kadangi negalima atspėti šio simbolio be paties autoriaus komen
tarų, yra pagrindo Vl. Šlaito Prašyme reiškiamą jausmą seseriai laikyti 
originaliu mūsų tremties lyrikoje, nes P. Jurkaus Juodvarnių poe
moje į pirmąjį planą iškylanti sesuo Rūtelė yra kitokio metmens 
ir kitokio žanro kūrinys. Turint aplink biznierių pornografinį tvaną, 
tiek P. Jurkaus, tiek Vl. Šlaito iškeliama švari, altruistinė, seseriška 
meilė yra sveikas ir gaivus jausmas, kuris kontrastu byloja, kad

122 Ten pat, 42 psl.
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biznieriškas ir anarchistinis liberalizmas dar ne visus poetus pajėgė 
panardinti žmogiškųjų kanalizacijos vamzdžių dvokiančioje srovėje.

Nors pats Vl. Šlaitas vadina save egoistu, tačiau jo atradimas 
sesers liudija, kad jis nėra toks siauras, kaip sakosi. Jo Žmogiškosios 
psalmės įrodo, kad jis, teigdamas būtį, gyvenime pastebi dirbantį ir 
vargstantį žmogų. Apie tai byloja tokie eilėraščiai kaip Batsiuvio 
gyvenimas, Vandens nešėja, Jaučiai, Badas, Nežinomas kareivis ir 
kiti. Tas platesnis gyvenimas nėra visai užmirštas nė kituose rinki
niuose. Atsirado juose meilė kalaitei Filkai, vargšui žvirbliui ant 
stogo, bet pasiliko panieka pilnutiniams sibaritams — tai miniai, 
kuri išpažįsta tik « duoną ir mėsą, kraują, vyną ir moterį»123 . Norė
damas būti atokiai nuo šitokių smaguriautojų, Vl. Šlaitas negali 
nesišaipyti iš juslinės laimės medžiotojų. Tokios pašaipos išraiška — 
Trys dideli mąstytojai. Tuos tris laimės išminčius poetui simbolizuoja 
Lao-Tsė, Tolstojus ir katinas, bet jų didžiausias — katinas, nes :

Jie visi trys mylėjo šitą gyvenimą, 
bet katinas mylėjo labiausiai,
nes jam buvo duotas tik vienas šitas gyvenimas, 
ir už tai apie jokį kitą gyvenimą 
jis niekados nė nemąstė.
Jis tik snaudė prieš saulę,
šildė savo pilvuką
ir vis džiaugėsi, džiaugėsi 123 124.

Šitaip šaipydamasis iš mūsų dienų sensualistinės miesčionių kultū
ros, kuri prasideda vynu bei moterimis ir baigiasi pilvų šildymu 
prieš saulę, Vl. Šlaitas tikriausiai nesulauks pilnutinių liberalų bei 
snobų pagyrimo, kaip poetas tikriausiai jiems nenusipelnė nei atgai
vindamas lietuvių poezijoje platonišką bei seserišką meilę, nei pa
brėždamas žmogiškosios būties prasmingumą, nors «šioj žemėje nėra 
nieko, kas nesibaigtų mirtimi arba liūdesiu »125. Tačiau atsistodamas 
opozicijon prieš mūsų dienų sensualistinę minios kultūrą, o savo 
poetine praktika neigdamas hermetinę poeziją, Vl. Šlaitas pasirodė 
kaip tikras poetas, nes kiekvieno meno kūrėjo pašaukimas teigti ver
tybes, bet niekada netapti konformistu.

123 Antroje pusėje, 19 psl.
124 Ten pat, 15 psl.
125 Širdies paguodai, 18 psl.
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Būdamas antikonformistas idėjiniu atžvilgiu, Vladas Šlaitas tik 
iš dalies tėra antikonformistas poetinės formos atžvilgiu. Vartodamas 
aiškių įvaizdžių, tik šiek tiek simboliais papuoštą kalbą, jis stovi 
opozicijoje tai miglotai, pamaiviškai, hermetinei poezijai, kuri vis 
labiau įsigali tiek okupuotos Lietuvos lyrikuose, tiek tremties epigo
niškų poetų tarpe. Tačiau jis šiek tiek pasiduoda konformistinei 
srovei kitame kraštutinume, kai savo poeziją visai numuzikalina, 
ją beveik sulygindamas su kasdieninės prozos kalba. Šitaip jis patenka 
į kasdieninio pokalbio srovę, kurią be jokios opozicijos įpilietino 
Jonas Aistis, nes savo muzikalumo stoką stengdavosi dažnai paslėpti 
už žmogiško atvirumo bei familiarumo. Tremtyje šiuo atžvilgiu 
jį pasekė L. Andriekus, kuris vis dėlto nedrįso visai paneigti tokių 
paprastučių muzikinių elementų kaip rimai ir asonansai.

Nuo šitokių smulkmenų Vl. Šlaitas atsisakė savo kūrybos pra
džioje, nors Žmogiškosiose psalmėse dar pasitaikydavo vienas antras 
eilėraštukas tradiciniu ritmu. Vėlesnėje jo poezijoje nebeliko jokių 
muzikinių elementų, tartum poetas būtų užmiršęs, kad jie nemažai 
pasitarnauja eilėraščio vienovei, ypač kai jo mintis nėra sutapusi 
su įtaigia vaizdine išraiška. Sakome «tartum užmiršęs », nes, vieną 
kartą prisiminęs muzikinę tradiciją, jis sukūrė savo šedevriuką Esu 
nedaug :

Esu trapus ir lengvas ąsotėlis.
Esu nedaug. Esu labai nedaug.
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

Esu grakštus ir lengvas išlenkimas.
Esu tik linija. Tik taktas. Ne daugiau.
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas 126.

Atsisakęs šitokio muzikalumo savo eilėraščiuose, Vl. Šlaitas 
bepasitiki tik savo minties bangavimu, savo patyrimu bei asmeniniu 
atvirumu, kuriem užtenka familiarios kasdieninės kalbos. Bet kad 
šitokia nemuzikalia, prozine kalba galima sukurti stiprų poetinį 
kūrinį, vaizdžiai liudija netrumpas Šlaito eilėraštis Ant saulėgrąžos 
vamzdžio 126 127. Vienaip žiūrint, šis kūrinys yra priešingybė pamaiviš
kam hermetizmui, nes šiame eilėraštyje nėra jokių miglomis apgaub

126 K. Bradūnas, red., Lietuvių poezija išeivijoje, III t., Chicaga 1971, 480 psl.
127 Vl. Šlaitas, Ant saulėgrąžos vamzdžio, Londonas 1959, 38-43 psl.



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 ?
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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

128 Vl. Šlaitas, Širdies paguodai, 32 psl.

30


