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Anotacija: Straipsnyje apžvelgiama dviejų iškilių Biržų kraš-
to literatų – Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno – literatūrinė 
veikla nepriklausomoje Lietuvoje ir pokariu, aptariamos jų lite-
ratūrinės pažiūros, siekis kurti aktyvią lietuvių literatūros kritiką 
ir skatinti modernėjimo procesus literatūroje. Veržlaus kūrybinio 
talento literatūros kritikai, talentingi originaliosios literatūros kūrė-
jai, net ir atsidūrę rezistencijos kovotojų gretose, gausiai verčia 
užsienio literatūros kūrinius, B. Krivickas tampa aktyviu pogrin-
dinės spaudos leidėju ir autoriumi, kuria originalią poeziją. 

Annotation: This article reviews the literary activities of 
famous Biržai authors Bronius Krivickas and Mamertas In-
driliūnas during the period of independent Lithuania and the 
post-war period, describes their literary attitudes and shows 
their aims to create an active way of literature criticism and 
to promote the processes of modernisation in the field of li-
terature. Bronius Krivickas and Mamertas Indriliūnas had a 
talent to create original literature. Despite the participation in 
Resistance movement, they translated a lot of foreign works 
of literature. Bronius Krivickas became an active underground 
press publisher and author of poetry.

Tikslas: apžvelgti dviejų Biržų krašto literatų – Broniaus 
Krivicko ir Mamerto Indriliūno – literatūrinę veiklą. 

Objektas: Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno literatū-
rinė veikla: kritikos straipsniai ir originalioji poezija. 

Metodai: analitinis aprašomasis, interpretacinis, istorinis, 
fenomenologinis. 

Pagrindiniai žodžiai: Bronius Krivickas, Mamertas Indri-
liūnas, literatūros kritika, rezistencija, tradicinė kultūra, egzis-
tencializmas. 

Key words: Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, lite-
rary criticism, resistance, traditional culture, existentialism.

ĮVADAS

Nepriklausomybės laikotarpis Lietuvoje – ne tik ekonomi-
nio, bet ir kultūrinio bei intelektualinio tautos suklestėjimo metas. 
Stiprių impulsų šiam dvasiniam ir intelektualiniam visuomenės 
pakilimui neabejotinai suteikia Kauno universitetas: filosofų Stasio 
Šalkauskio, Antano Maceinos, literatūros profesorių Balio Sruo-
gos, Vinco Mykolaičio-Putino, Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 
paskaitos ir mokslinė kūrybinė veikla. Į universitetą iš Lietuvos 
gimnazijų ateina nauja jaunų maksimalistų karta, kurią stipriai 
veikia S. Šalkauskio ir A. Maceinos mokslinėse studijose plėtotos 
krikščioniško ir tautinio asmenybės ugdymo linkmės, modernus 
katalikybės kelias, J. Brazaičio-Ambrazevičiaus menininko pa-
saulėžiūros, kurios centre – santykis su Dievu, formavimosi idė-
jos. Veikiama Vinco Mykolaičio-Putino žmogaus vidinės laisvės 
idėjų, ši karta jau nenori taikstytis su jokiomis dogmomis. Jos 
idealai – dvasiškai stiprus žmogus, turintis dvasinį pagrindą ir 
siekiantis putiniškų idealybės aukštumų, laisva tauta, gyvenanti 
savo žemėje ir mylinti ją. Esminė šios kartos aksioma: be aiškių 
dvasinių ir kultūrinių orientyrų nepriklausomybė niekada nebus 
tvirta. Todėl, remiantis krikščioniškąja morale, būtina kurti laisvos 

INGA STEPUKONIENĖ

BRONIAUS KRIVICKO ir  
MAMERTO INDRILIŪNO LITERATŪRINĖ VEIKLA

tautos europinio lygio kultūrą1. Daugelis šios kartos atstovų, be-
simokantys universitete ar baigę jį, išvyko stažuotis, tęsti studijų 
į Vakarų Europos universitetus: A. Vaičiulaitis literatūros žinias 
gilino Grenoblyje ir Sorbonoje, J. Grinius filosofijos studijas tęsė 
Liuveno, Freiburgo, Paryžiaus universitetuose, o 1941–1943 m. šį 
dalyką dėstė Kauno universitete, skaitė egzistencializmo kursą. 
Tad šiai kartai jau tapo gerai pažįstami garsiausi Vakarų Europos 
miestai ir platus jų intelektualinio kultūrinio gyvenimo pulsas. 
Ypač svarbu tai, kad aktyvų europinių intelektualinių idėjų per-
davimo mechanizmą visoje nepriklausomoje valstybėje stengėsi 
užtikrinti ir tuometinė Lietuvos švietimo ministerija, kuri laikėsi 
nuostatos, kad universiteto studentai, gavę stipendijas stažuo-
tėms Vakaruose, privalo atidirbti įvairiuose šalies regionuose; 
būtent iš Anglijos grįžusi jaunutė mokytoja atokiame Žemaitijos 
kampelyje dėstė anglų kalbą Vytautui Mačerniui ir paskatino pa-
sirinkti filologo kelią. Šiai kartai priklausė Kazimieras Vasiliauskas, 
Aldona Žemaitytė, Vanda Zaborskaitė, Kazys Bradūnas, Henri-
kas Nagys, Stasys, Jurgis ir Juozas Lukšos, Diana Glemžaitė, 
Vytautas Mačernis, Julijonas Būtėnas ir kt. 

Vieni ryškiausių šios kartos atstovų – Bronius Krivickas 
(1919–1952), poetas ir vertėjas, ir Mamertas Indriliūnas (1920–
1945), kritikas ir poezijos vertėjas. Abu – Vinco Mykolaičio-Puti-
no mokiniai Kauno universitete. Negana to, žemiečiai, kilę iš to 
paties Biržų krašto, kuris nuo seno garsus poetais ir rašytojais, 
perėmę šio krašto dvasinę ir literatūrinę kultūrą. 

Bronius Krivickas gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Biržų aps-
krities Pasvalio valsčiaus Pervalkų kaime. Mokėsi Biržų gim-
nazijoje ir jau tuo metu pradėjo reikštis kaip gabus literatas: 
mokytojų buvo giriamas už įspūdingus rašinius, kūrė feljetonus. 
Nuo jaunumės pamėgęs literatūrą, įstojo į Kauno universitetą 
studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Nuo 1944 m. rudens 
Bronius Krivickas sugrįžo į savo gimtąjį kraštą ir iki 1945 metų 
kovo pirmosios dienos dirbo lietuvių kalbos mokytoju Biržų gim-
nazijoje, dėstė tuo metu čia besimokiusiam Vytautui Kubiliui. 

Mamertas Indriliūnas gimė 1920 m. sausio 28 d. Gataučių 
kaime. Baigęs pradžios mokyklą, pradėjo mokytis Biržų gimna-
zijoje. Čia, skatinamas mokytojų, pradėjo publikuotis moksleivių 
leidiniuose. Laimėjo pirmąją vietą rašinių konkurse „Ateities“ 
žurnale. Kaip ir B. Krivickas, 1938 m. įstojo į Kauno universiteto 
Filosofijos-teologijos fakultetą studijuoti lietuvių kalbos. Indriliū-
nas dalyvavo meno kuopos „Šatrija“ veikloje. „Šatrijai“ priklausė 
nemažai lietuvių kultūros kūrėjų: Juozas Paukštelis, Salomėja 
Nėris, Juozas Grušas, Juozas Keliuotis, Antanas Vaičiulaitis, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Maceina, Eugenijus Matuze-
vičius, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas ir kt. Vilniaus universitete atidarius Hu-
manitarinių mokslų fakultetą, į jį M. Indriliūnas persikėlė tęsti 
mokslų. Vokiečių okupacijos metais (1942–1943) jis buvo V. 
Mykolaičio-Putino literatų būrelio narys, B. Sruogos teatro se-
minaro dalyvis. Domėjosi Vydūnu, skaitė jo veikalus. 

Bronius Krivickas ir Mamertas Indriliūnas – ne tik to paties 
Biržų krašto žmonės, suformuoti tos pačios regiono kultūros, 
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bet ir bendraminčiai, artimiausi draugai, suartinti nepriklauso-
moje Lietuvoje brendusios kartos pasaulėjautos, modernios 
inteligento sampratos, pozicionuojant save kaip aktyvų kultū-
ros dalyvį ir kūrėją, vienijami panašaus požiūrio į literatūrą ir 
tautą. Šie kūrėjai susilaukė nevienodo tyrinėtojų dėmesio: apie 
B. Krivicko poeziją savo studijoje „XX amžiaus literatūra“ yra 
rašęs Vytautas Kubilius2, jo kūryba ir publicistiniai straipsniai 
išleisti V. Gasiliūno parengtame „B. Krivicko raštų“ tome, kuria-
me pristatoma ir išsami sudarytojo parengta poeto biografija, 
atskleidžiami lig tol nežinoti visuomenei B. Krivicko – rezis-
tencijos kovotojo – gyvenimo momentai. M. Indriliūnas lig šiol 
netapo įdėmesniu tyrinėtojų objektu dėl suprantamų priežasčių: 
originaliosios jo kūrybos, rašytos karo pabaigoje ir pačioje po-
kario pradžioje, kai turėjo skleistis jo poetinis talentas, neišliko. 
Todėl šiame straipsnyje daugiau susitelksime į šių talentingų 
asmenybių literatūrinę veiklą, kuri plėtota iki jiems įsitraukiant 
į rezistencijos judėjimą ir lig šiol plačiau neaptarta. Taip pat 
atskirą dėmesį skirsime ir B. Krivicko poezijos, kurioje ryškė-
ja tradicinės kultūros ir egzistencializmo sankirtos, linkmėms, 
kurios taip pat lig šiol plačiau neaptartos. 

LITERATŪROS PROCESŲ VERTINTOJAI

Jau besimokydami universitete abu garsėjo kaip veiklūs 
literatai, įžvalgūs ir talentingi literatūros proceso vertintojai, ak-
tyviai reaguojantys į aktualiausius lietuvių literatūros reiškinius. 
Abu bendradarbiavo moksleivių leidinyje „Ateitis“, Juozo Keliuo-
čio redaguojamame žurnale „Kūryba“. Pirmosios B. Krivicko pu-
blikacijos „Ateityje“ – feljetonai „Areštuotasis“ (1937)3, „Eik namo 
ir dirbkis grabą“ (1938)4 ir kitos susilaukė skaitytojų dėmesio 
intriguojančiais siužetais, ryškiais personažų charakteriais. In-
driliūnas moksleiviškuose leidiniuose publikavo savo pirmuosius 
bandymus eiliuoti. Tačiau svarbiausia – jau „Ateityje“, o vėliau 
ir „Naujojoje Romuvoje“, „Kūryboje“ jie pasireiškė kaip gabūs 
literatūros kritikai, gebantys veikti jos procesą, turintys tvirtas 
universitete suformuotas literatūrines nuostatas ir požiūrį į žodžio 
meną, keliantys jam aukštus meniškumo ir vertės kriterijus. Jie 
priklausė jaunajai kritikų kartai, akylai stebėjusiai lietuvių litera-
tūros raidos procesą pasaulinio meno kontekste, ieškojusiai joje 
modernumo žymių, ir buvo aukščiausios tos kartos viršūnės. Jie 
vertino stiprėjančią lietuvių literatūros intelektualizaciją, svarstė 
apie tai, kas jau padaryta, ką ir kaip daryti toliau, kokiomis 
linkmėmis plėtoti lietuvių literatūros procesą. Šie straipsniai kėlė 
lietuvių kritikos pripažinimą, stiprino jos vaidmenį to meto lietuvių 
meno pasaulyje, tiesė kelią tarp kūrinio ir skaitytojo, skatino jį 
domėtis nacionaline literatūra, kėlė jos vertę. 

Indriliūno ir Krivicko kritiniuose tekstuose, kuriuos sudarė 
ne tik probleminė, eseistinė kritika, bet ir akademinės recenzi-
jos, apžvalginiai straipsniai, išryškėjo aiškus idėjinis branduo-
lys: vertinant kūrinį, svarbu jo meniškumas, būtinybė iššifruoti jo 
meninį kodą, kuris kilo iš instinktyvaus meninio impulso ir buvo 
nulemtas literatūrinės tradicijos. Ir Indriliūno, ir Krivicko kritiniuose 
straipsniuose iškyla gili autoriaus savitumo analizė. Jų tekstai 
konstruojami iš griežtų kategorijų (poetika, stilius, srovė, eilėdara) 
ir meninių įspūdžių, filosofinių samprotavimų, ideologinių išvadų, 
juose ryškėja sintezuotas požiūris (literatūrinės mokyklos, kryptys, 
vaizdinių arsenalas). Ir Indriliūnui, ir Krivickui rūpėjo įvairėjantys 
lietuvių literatūros horizontai. Vienas iš svarbiausių abu jaudinusių 
klausimų – jaunų žmonių kūrybiniai ieškojimai. Todėl ne atsitiktinai 
1939–1940 m. B. Krivickas dirba periodinių leidinių „Ateitis“ ir 
„Studentų dienos“ redaktoriumi – jam itin svarbu rašyti jaunam 
žmogui, jį ne tik pažadinti domėtis literatūra, bet ir skatinti ją 

kurti. Gausios Krivicko ir jo bičiulio Indriliūno publikacijos jaunimui 
skirtuose leidiniuose liudijo, kad savomis įžvalgomis siekiama 
pirmiausia jiems priartinti erdvų literatūros pasaulį, žadinti domė-
jimąsi savos tautos kūrybiniais pasiekimais bei aktyviai skatinti 
kuo aukštesnę nacionalinės literatūros meniškumo vertę. 

B. KrivicKas: „Jaunas žmogus Per literatūrą  
turi Pažinti savo tautą“

Krivickas iš kitų to meto literatūros vertintojų išsiskyrė 
savo patriotinėmis nuostatomis: jam rūpėjo bendras krašto 
kultūros kilimas, literatūrinis žmonių išprusimas, todėl vienas 
svarbiausių jo atvirai išsakytų rūpesčių – kad Lietuvos moks-
leiviai įgustų skaityti, glaudžiau susidraugautų su knyga, kad 
ji taptų nuolatiniu žmogaus palydovu. Straipsnyje „Moksleivija 
ir literatūra“, publikuotame „Ateityje“, B. Krivickas aštriai kėlė 
klausimą, kodėl geriausių Lietuvoje leidžiamų knygų tiražas 
siekia tik 3000, kai vien valdininkijos esama beveik 30 000, o 
kur dar kita išsilavinusios tautos šviesuomenės dalis? Anot jo, 
skaitymas nėra vien šviesuomenės privilegija – skaityti turi visų 
socialinių sluoksnių žmonės. Ypač aktualiai kelta inteligento sa-
viugdos problema: jis savo ruožtu turi jausti nuolatinį kultūrinių 
vertybių alkį, tačiau jam dar būdinga visapusiško išsiauklėjimo, 
ypač estetinio, stoka ir trūksta savosios kultūros meilės. Tik per 
estetinį auklėjimą žmogus tampa jautrus grožiui ir tikrosioms 
meninėms vertybėms. Todėl ypač moksleiviams svarbu pažinti 
pačią geriausią literatūrą ir „giliųjų ir didžiųjų meno kūrinių ti-
krąjį grožį“5. Negana to, jaunam žmogui svarbu pažinti tai, kas 
nauja jo šalies politiniame, kultūriniame, sportiniame gyvenime, 
jis turi suvokti dalyvaująs savo tautos kultūriniame vyksme, 
išmokti džiaugtis jos laimėjimais. Skaitydamas naująją lietuvių 
lyriką, kuri d a u g e l i u  a t v e j ų  m e n i n i u  p o ž i ū r i u 
p r i l y g s t a  u ž s i e n i o  l y r i k a i  (paryškinta – I.S.), jis ga-
lės suvokti lietuvių meno aukštumas. Taigi literatūra yra būtina 
asmenybės dvasinio ugdymo programos dalis, kelias jaunam 
žmogui pažinti savo tautą, giliau perprasti jos pasaulėjautą, 
vertybes, o kartu ir universalų meno pasaulį – tokios Krivicko 
nuostatos atspindėjo jo epochos dvasią – nepriklausomybės 
laikotarpiu itin svarbias tautos brendimo, jos intelektualėjimo 
svarbos, kultūrinio renesanso idėjas. 

Bronius Krivickas. Virtuali elektroninio 
paveldo sistema (toliau tekste – 
VEPS)
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Didžiulę reikšmę populiarindamas knygą B. Krivickas teikė 
mokyklų literatūrinių būrelių veiklai; anot jo, kolektyvas padeda 
stipriau ugdyti bet kokios idėjos meilę. „Aukštesnių dalykų, dides-
nių meno vertybių turi siekti kiekvienas žmogus, nes tai jį taurina, 
kilnina, auklėja, tai teikia jo dvasiai nemeluoto džiaugsmo“, – rašė 
jis6, ir tokiu idealistiniu nusiteikimu, dvasinio ir kultūrinio lietuvių 
tautos atsinaujinimo siekiu pulsuoja daugelis jo straipsnių, ku-
riuose kalbama apie jaunimą. Daug nuoširdžių patarimų jis skyrė 
ir jauniesiems kūrėjams, bandantiems plunksną: rašyti mažiau, 
bet kokybiškiau, rūpintis savo išsilavinimu, apsiskaitymu, nes 
„menininkas savo kultūringumu turi pralenkti kitus, jis turi žengti 
žmonijos avangarde“; dar daugiau – ypač rūpintis savo vidi-
niu gyvenimu, nes „tik didelės ir turtingos dvasios žmonės gali 
sukurti didžius, vertingus, žmoniją pakeliančius dalykus“, kurių 
visuomenė su pasiilgimu laukia7 – taip jaunieji telkti modernaus 
lietuviško meno kūrybai. Krivicko įsitikinimu, lietuviams, mažai 
tautai, itin būtina stipri kultūra, kuri saugotų jos individualumą. 
Anot jo, tautinė kultūra vienintelė „teikia garantijų tautos ateičiai ir 
labiausiai parodo jos vidujinį vertingumą“, todėl ją remti kiekvieno 
pareiga. Ir svarbiausias pastebėjimas: „Kokia neturtinga būtų 
mūsų tauta, jeigu ji nebūtų turėjusi Maironio, Biliūno, Žemaitės 
ir kt. savo rašytojų. Jų veikalai paliko mums ir visoms būsimoms 
lietuvių kartoms, kaip didžiulis lobis, kalbąs apie lietuvių dvasios 
turtingumą ir jos kūrybinį pajėgumą. Dvasinės tautos vertybės 
nenyksta. Tauta iš jų kaip gyvybės šaltinio amžiais semiasi savo 
dvasiai maisto. Jų nesunaikina priešo ginklas, nei jo brutali jėga. 
Jos ir pavergtai tautai visada primena, kad ji yra sau tauta, turinti 
savąją individualybę ir teisę bei pareigą kovoti dėl savo laisvės.“8 
Todėl puoselėti tautos literatūros meną yra didžiausia visos tau-
tos šviesuomenės pareiga – taip išsakomos intelektualui būtinos 
atsakomybės – tautai, sąžinei ir istorijai – idėjos. Neakivaizdžiai 
to reikalauta ir iš savęs – kritiko: gerai išmanyti pasaulinio meno 
aukštumas, ir, aktyvizuojant kritinį mąstymą, atrasti analizuojamo 
autoriaus vidinę kūrybos logiką, o kartu, neišleidžiant iš regos 
visuomeninių interesų lauko, daryti vertybinius sprendimus. 

Krivickas buvo gana aktyvus kritikas, intensyvinęs lie-
tuvių recenzijos žanrą. Savo recenzijose jis aprėpė platų 
tuometinės lietuvių prozos ir poezijos knygų spektrą: vertino 
I. Šeiniaus „Tėviškės padangėj“9, L. Zitkevičiaus „Su tėvelio 
kepure“10, P. Orintaitės „Dirvonų dukterim“11, J. Graičiūno „Įžas 
Nemune“12, taip pat aptarė populiarius verstinius prancūzų ir 
italų prozos kūrinius – H. Bordeaux „Atsiveria akys“13, Antonio 
Fogazztaro „Senovinis pasaulis“14,. Savo recenzijose Krivickas 
iškėlė gilią autoriaus savitumo analizę kaip svarbų kritikos 
straipsnio modelį; vertindamas kūrinius, išsiskyrė sprendimų 
atvirumu. Stengdamasis išryškinti lietuvių literatūros viršūnes, 
jis rašė ir lyginamuosius darbus, ir buvo vienas iš tyrinėtojų, 
grindęs literatūrinės komparatyvistikos pamatus Lietuvoje. Jo 
straipsnyje „Maironio „Pavasario balsai“ ir Miškinio „Varnos prie 
plento“15, kuriame Maironis iškeliamas kaip viena ryškiausių 
mūsų literatūros viršūnių, o „Pavasario balsai“ – svarbiausias 
lietuvių prieškarinės lyrikos reiškinys, brėžiama ir naujosios 
lietuvių lyrikos paralelė: Miškinio poezijos rinkinys „Varnos 
prie plento“ pristatomas kaip reikšmingiausias to meto poe-
zijos reiškinys, žymintis savitą lietuvių lyrikos kryptį. Krivickas 
akcentavo, kad Maironio ir Miškinio lyriką artina patriotiniai 
motyvai, tėvynės meilė, bet skiria bendras kūrybos pobūdis, 
kylantis iš laikotarpių skirtingumo ir kūrėjų charakterių, temų 
traktuotė: didvyriškos praeities, savojo laiko, religinio, miesto ir 
kaimo motyvų, kariško motyvo interpretacija, pagaliau – poetinė 
raiška ir stilius, ironijos, sarkazmo atspalviai – kritikas aprėpė 

visas dviejų poetų kūrybos paraleles ir skirtybes. Įsižvelgdamas 
į psichologines autorių kūrybos ištakas, kritikas atveria savo 
paties estetinius išgyvenimus, subtiliai išlaikydamas vientisą 
minties liniją, aprėpiančią du kūrėjus jungiančias ir skiriančias 
tematines ir problemines gijas, išryškindamas savo meninius 
įspūdžius. Apie iškilius lietuvių lyrikus Krivickas kalba paprastai, 
vengdamas sudėtingų žodžių ir literatūrinių terminų, tačiau la-
bai tiksliai ir patraukliai nusakydamas lyginamų kūrėjų poezijos 
savastį, meninius bruožus, kartu vaižgantiškai paliesdamas ir 
sužadindamas jautriausias skaitytojo dvasios stygas – tautinę 
savimonę, patriotinius jausmus. Taip formuojasi jo stilius – pa-
gaulus, intriguojantis ir kiekvieną uždegantis.

Literatūros kūrinys privalo išsiskirti savo stiliumi, pulsuoti 
gyvybingumu, negali būti sustingęs, turi daryti įspūdį – tai 
vienas svarbiausių Krivicko reikalavimų žodiniam menui. 
1937 m. publikuotame straipsnyje „Keletas Vaičiulaičio sti-
liaus bruožų“16 jaunas kritikas rašė: „Jeigu rašytojas nemoka 
tinkamai pavartoti žodžio, suteikti jam gyvybės, veikalas neturi 
meninės vertės, netraukia skaitytojo ir neužkrečia jo skelbia-
momis idėjomis“17. Anot kritiko, iš lietuvių literatūros kūrėjų 
šiuo požiūriu išsiskiria A. Vaičiulaitis, kuris savo kūriniuose 
atskleidė ypatingą stiliaus galią, ir kalbos žodingumu, vaizdų 
spalvingumu ir gyvumu jam vargu ar gali kas prilygti. 

m. indriliūnas: ilgesio analitiKas

Mamertas Indriliūnas – savo būdu stipriai besiskiriantis 
nuo Broniaus Krivicko – visuomet tylus, uždaras, susimąstęs 
romantikas, dažnai rašęs apie ilgesį. Aplinkinius stebino pui-
kiomis literatūros teorijos ir istorijos žiniomis, plačiu gebėjimu 
analizuoti tekstus; savo „profesorių ir bendramokslių laikytas 
poezijos išmanymo etalonu, ir ne tik jos“18. Indriliūno tekstuose 
buvo justi analitinių pjūvių tikslumas, atveriantis daugiasluoks-
nę kūrinio sandarą, jo visumos kontūrai (idėja, tema, vaizdai, 
stilius) ir problemiškumas, išryškinant kūrinio savitumą ir vertę. 
Vertės ieškojimai šiam kritikui buvo esminis klausimas, kurį jis 
kėlė nuolat. Dar 1938 m. „Ateityje“ Indriliūnas publikavo apžval-
ginį straipsnį „Lietuvių naujausios lyrikos motyvai“19, kuriame 
plačiai aptarė naujausias lietuvių poezijos linkmes. Jau šioje 
studijoje Indriliūnas atsiveria kaip savarankiškas ir nuo nieko 
nepriklausomas vertintojas, gebantis daryti individualias išva-
das, autentiškai ir drąsiai vertinti lietuvių literatūrinį procesą. 
Kritiko tekstai tolydžio gausėja, juose plečiasi stebėjimo hori-
zontai: devintame tų metų „Ateities“ numeryje publikuotas jo 
straipsnis „Apie kūdikystę ir kūrybą“20, 1939 m. – jo straipsnis 
„M. K. Čiurlionis“21 , kuriame gilinamasi į meno prigimties klau-
simus, ir kartu ryškėja dar viena kritiko nuostata – ieškoti mene 
egzistencijos prasmių, stebėti, kaip jame keliami ontologiniai 
būties klausimai. Kalbėdamas skaitytojui apie meną, Indriliū-
nas vengia mokslinio teziškumo ir renkasi paprastą, visiems 
suprantamą leksiką, siekdamas paliesti visiems aktualius būtiš-
kuosius dalykus, universalias egzistencijos problemas, vietomis 
pasiduodamas poetiniam polėkiui ir kontrapunktiškai sąvokų 
dinamikai. Žmogus – nuolat kažko besiilgintis, apdovanotas 
ilgesiu, – ši mintis kaip pamatinė iškyla jo straipsnyje „Žmogaus 
išsilaisvinimas mene“: „visų daiktų Kūrėjas davė žmogui dvi 
brangiausias dovanas: – kūrybos galią ir geresnių dienų ilgesį. 
Ir jų stumiamas, žmogus pats susikurs savąjį gyvenimą su jo 
džiaugsmais ir vilionėmis, viltimi ir kančia. Be galo galingas 
žmogaus ilgesys. Jis veršis į kalnų viršūnes, į mėlyną dangų, 
į jūros bangas, tikėdamas ten, už nepermatomos ribos, surasti 
tai, ko visą laiką ieškojo, išvysti tai, kas negęsta ir nepraeina. 
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Kiekvienas žmogus turi savąjį ilgesį. Ir ne vien jis, regis, visa 
gamta, skęsta ilgesyje“22. Menas taip pat gimsta iš ilgesio ir 
praveria žmogui vartus į aukštesnį gyvenimą. Tik mene „pra-
siskirs siena, laikiusi jį siaurame narve uždarytą, ir jis pamatys 
kažin ką žodžiais neišreiškiamą, lauktą ir svajotą, kažin ką, ko 
jo širdis neramiam degime troško ir sapnavo, pamatys nematytų 
spalvų žaismą ir plevenimą, išgirs nuostabių melodijų pynes, 
harmoningą žodžių skambesį ir pajus, kad čia, toje nežinomoje 
ir svajotoje tikrovėje banguoja ir žydi tiesa, kurios negalima 
buvo surasti kintančiose ir trapiose materijos formose“23. Pa-
tyręs estetinį išgyvenimą, pažinęs meno idėjų grožį, žmogus 
vis labiau norės pasilikti idėjų pasaulyje, laisvėti iš varžančio 
egoistinio gyvenimo. Mene žmogus pergali slegiančią tikrovę, 
nes jame džiaugsmas ir skausmas, ilgėjimasis ir liūdesys, ny-
kuma ir viltis susilieja į vieną vienovę. Menas padeda pažinti 
Dievą, nes tik toje ekstazėje „žmogus ryškiausiai pajus, kaip 
didinga yra Dievybė ir koks mažas jis pats, mažytė dulkelė 
visumoj, duslus Dievybės aidas“24. Tik menas gali padėti su-
siprasti žmonėms, atrasti brolišką meilę tarp priešų, tik jis gali 
atverti žmogaus sielą su jos paslaptimis. Tik jis išgrynina tiesą 
per kančią, per šlykštumo ir klaidų jūras, tik jis priverčia kon-
templiuoti paklydusias sielas. Tik menas taip perkuria tikrovę, 
susintezuoja, kas vertinga, ir perkelia į idėjų pasaulį, – meno 
tikrovėje žmogus gali būti laimingas. Tad menas yra išlaisvinanti 
žmogų erdvė – taip filosofiškai ir hermeneutiškai M. Indriliūnas 
preparavo meno prigimtį ir jo esmę. Šioje meno sampratoje 
ryškūs modernizmo estetikos, nušviestos bergsoniškojo intui-
tyvizmo, pagrindai. Poetiškai puošni leksika, spalvingi minties 
viražai, palyginimai – toks jo literatūrinių straipsnių stilius. 

Išskirtinis Indriliūno, kaip literatūros kritiko ir tyrinėtojo, 
analitinis įžvalgumas ir intelektualinis akiratis atsiskleidė jo 
studijoje apie V. Mykolaitį-Putiną. Tai vienas reikšmingiausių 
M. Indriliūno literatūrologinių darbų, publikuotas 1944 m. 4-ame 
„Kūrybos“ numeryje – dalis diplominio darbo „Vinco Mykolai-
čio-Putino lyrikos kelias“25, kuriame išsamiai apžvelgiama iški-
liojo simbolisto poetinės kūrybos kryptis, problematika, meni-
nio vaizdavimo ypatumai, apibrėžiama jo vieta lietuvių lyrikos 
kontekste. M. Indriliūnas V. Mykolaitį-Putiną iškelia kaip labai 
plačios apimties meno kūrėją, sintetiką: ir skirtingų žanrų (ly-

rikos, dramos, misterijos, novelės, romano, nekalbant jau apie 
kritiką ir literatūros teoretiką), ir tematikos (nuo nesudėtingų 
gamtos būsenų iki visuomeninių ir filosofinių problemų), ir įvai-
rios kompozicijos, ritmo, nuotaikų variacijų tekstuose autorių. 
Žanrinį įvairumą Indriliūnas aiškina kaip itin glaudų lyrinio, epi-
nio ir draminio pradų bendradarbiavimą kūrėjo asmenybėje. 
Putinas kaip sintetikas atsiveria ir ypatingomis pastangomis 
išlaikyti pusiausvyrą, surasti sau vietą sudėtingose pasaulio 
apraiškose ir jų antagonizme. Anot tyrinėtojo, šią tendenciją 
paaiškina ir vienodai stiprus psichinių galių veikimas rašytojo 
asmenybėje: galingas formuojąs intelektas, visur lydįs poeto 
emocinės prigimties bangavimą, ir visa vainikuojanti kūrybi-
nės valios jėga“26. Plati fantazija, lydima emocijos, trykštanti 
gausiais vaizdais ir įprasminama intelekto, yra ir neabejotinas 
Putino kūrybos išskirtinumas, ir jos tragiškumo priežastis, nes 
tokia asmenybė ilgisi didelės harmonijos, kuri sunkiai pasie-
kiama; vidinis konfliktas gimdo nuolatinę įtampą, kuri tampa 
ir kūrybiniu akstinu, ir varžtu. Anot Indriliūno, Putino prigimtis 
yra pasyvinė, ir jam būdingas kritinis nusiteikimas dažnai virsta 
„savęs persekiojimu ir krimtimu“, o tai „neleidžia laisvai lietis 
kūrybos srovei, nuolatos griauna jos reiškimosi lytis ir kartais 
išvargina ir išsekina poetą“27. Autoriaus reikalavimai savo kū-
rybai labai dideli, ir atrodo, kad Putino lyrika tarsi nesuranda 
tinkamo, autorių patenkinančio priėjimo prie gyvenimo ir tobu-
los išraiškos bei formos. Dažnai ji keičiasi staigiais šuoliais, ir 
būtent tas nuolatinis formų keitimas ir įvairumas suteikia Putino 
lyrikai specifinį grožį. Kaip pagrindinį Putino kūrybos žanrą In-
driliūnas iškelia lyriką, iš kurios, anot jo, galima daryti išvadas, 
apimančias visą jo kūrybinę veiklą. 

 Indriliūną domino ir Putino kūrybos ontologija. Skirtin-
gai nei kiti Putino lyrikos vertintojai, M. Indriliūnas nelinkęs jos 
pobūdžio aiškinti poeto asmeninio gyvenimo aplinkybėmis. Jo 
nuomone, tai tegali sustiprinti vieną ar kitą kūrybos spalvą, 
individualizmą, tačiau kūrybinė fantazija, pažadinta tam tikrų 
akstinų, visuomet eina savo keliu, prarasdama ryšį su jais, ir 
jos egocentriškumas nėra siauras asmeniškumas. 

Kaip vieną svarbiausių veiksnių, nulėmusių Putino lyrikos 
linkmę, Indriliūnas iškelia laiko kontekstą, esminius pokyčius to 
meto meno ir literatūros gyvenime – nėrimąsi iš socialinių bei 
tautinių mąstymo modelių ir naujos europietiškos minties bei 
raiškos paieškas, stiprėjantį individualizmą, literatūroje pasi-
reiškiantį simbolizmo, ekspresionizmo, impresionizmo srovėmis. 
Indriliūnas tai siūlo vadinti „platesnės apimties neoromantizmo 
vardu“, ir apibendrina: „Poezija atsisako aiškumo, klasiškumo, 
veržiasi į iracionalius, pasąmonės pasaulius, kartu stengda-
masi ištobulinti vidujinę klausą, regėjimą, intuicijos galią, siek-
dama subtilių stilistinių niuansų, sudėtingesnio plastiškumo ir 
muzikalumo“28. Tai lietuvių poezijai ilgai buvo nežinoma: anks-
tesnis literatūrinis sąjūdis turėjo glaudų ryšį su rusų simbo-
lizmo, turinčio „specifinę spalvą“ epocha, kai šalia formalių 
ritmo, vaizdų, eilėdaros moderninimo pastangų ryškus rusiškas 
patosas, misticizmas, noras sujungti meną ir religiją (Blokas, 
Bielyj, Merežkovskis), daug chaotiškumo. Didelės įtakos šiuo 
laikotarpiu Putino kartos poetams padarė Jurgio Baltrušaičio 
lyrika, kurios gili refleksija, ramus susikaupimas ties būties 
aspektais, nuosaiki simbolinė kalba kodavo ypatingas lietuvių 
tautos žymes. Didžiulę įtaką lietuvių kūrėjams turėjo ir Čiurlio-
nio genijus, jo mistinės kosminės vizijos, B. Sruogos, F. Kiršos 
poetiniai ieškojimai. Putiną, ilgai ištikimą maironinei formai ir 
nuotaikai, Indriliūnas laiko vienu didžiausių kūrybinių protes-
tuotojų prieš Jakšto literatūrinę koncepciją ir naujų poetinių 
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linkmių lietuvių literatūroje įprasmintoją. „Tai kūrybinis įsikūni-
jimas mūsų literatūros persilaužimo iš nesąmoningos fazės į 
sąmoningą kūrybinį gyvenimą, – rašė jis. – Lyrikos nusivalymas 
nuo utilitarinių tendencijų, platus ir galingas rašytojo individua-
lybės išskleidimas, kūrybinio jos gyvenimo pabrėžimas“, kuris 
prasideda nuo Putino. „ Lyrikos centre atsistoja žmogus. Joje 
pervertinamos įsigalėjusios pažiūros į žemę, dangų, tėvynę, 
pasaulį“29. Ankstesnės lietuvių lyrikos žymės – „patriotiškumas 
ir religinė nuotaika“ – Putinui turi jau kitą prasmę: atsisakoma 
romantinio praeities garbinimo, o „dekoratyvinį Lietuvos peizažą 
pakeičia apibendrintos žemės gyvybinė jėga ir ritmas“30. Tauta 
ir tėvynė tebeišlieka subjekto gyvenimo lytimis, bet joms skiria-
ma mažiau dėmesio. Indriliūnas apibendrina: „Putino lyrika – 
pirmas Lietuvos literatūroje didelis žmogaus ir jo sąmoningo 
vidujinio gyvenimo pabrėžimas. Viso centras – pats poetas, 
bet savo individualybėje norįs atspindėti visą pasaulį, jo įvai-
rias ir sudėtingas apraiškas.“31 Indriliūnas apibrėžia ir Putino 
kūrybos vietą hierarchinėje lietuvių literatūros sistemoje. Poetą 
jis vadina maironinės formos pagilintoju; savo ruožtu – naujų 
temų, poetinės kalbos, žodyno, vaizdų kūrėju. 

M. Indriliūnas apibrėžia ir psichologinius Putino poetinės 
pasaulėžiūros aspektus, akcentuodamas, kad ji vystėsi lėtai ir 
sunkiai – nuo elementarių gamtos nuotaikų išgyvenimų, naivaus 
pasaulio bangavimo, kuriame dar nėra liūdesio, iki žvilgsnio ir 
emocijos platėjimo, giluminio „aš“ pabudimo, nuo būties kon-
kretybės vis giliau grimztant į simbolinį ilgesio, skausmo ir ide-
alių būsenų pasaulį. M. Indriliūnas – kritiškas, drąsiai išsakantis 
savo vertinimus apie tai, kas ima kenkti Putino poezijai: bendrų, 
monotoniškų simbolinių žodžių dominavimas, grasinantis „lyrikai 
išblykšti ir sunykti, pakibus eteriškam simbolių pasauly“. Taip 
atsiveria aiškios jo paties meninės nuostatos: eilėraštis turi būti 
turtingas ir mintimi, ir formos ritmu, turėti „meninio sultingumo 
ir gyvybės“32. Ankstyvasis Putino simbolizmas neteikia dides-
nių kūrybinių rezultatų, tačiau reikšmingas kaip jo kūrybinės 
pasaulėžiūros formavimosi etapas. Galingas poeto kūrybinis 
proveržis – rinkinys „Tarp dviejų aušrų“, kuriame neįtikėtinai 
prasiveržia Putino formos jėga ir kuriame „priešingos jo as-
menybės stichijos ištrykšta staiga, alsuodamos savo virpančia 
įtampa, besigrumdamos dramatiškam svaiguly“33. Kaip vieną 
svarbiausių Putino poetinės kūrybos poslinkių šiame rinkinyje 
Indriliūnas iškelia simbolinės kalbos įvairėjimą: čia „abstraktūs, 
nelankstūs žodžiai, neaptašyti naujadarai ir vaizdų bei saki-
nių periodai įgyja muzikalinio skambėjimo, pagauti galingos 
ritmo srovės<>; vaizdai tarytum pritraukiami artyn, griežtėja 
jų anksčiau migloti kontūrai, simboliai labiau įgyja savystovią 
būtį – kūną ir kraują“34. Ypač meniška Indriliūnas laiko Putino 
poemą „Vergas“, kurioje „simbolinė mintis ištrykšta gyvų vaizdų, 
didelio dramatizmo siužetu“ ir kurioje „lemiamasis sprendimas 
perkamas kruvinos kančios kaina“35. Indriliūnas apibendrina 
Putino individualizmo kulminaciją ir vadavimąsi iš jo kūrybiniu 
maištu: „Žmogaus – vergo išsivadavimas iš savo individualybės 
kalėjimo grotų, iš pasmerkimo „į savo širdį įsiėmus, maitintis 
vien savo gyvasties penu“ ir laisvas nevaržomas kelias platyn 
ir aukštyn – pagrindinė šio laikotarpio problema.“36 

Indriliūnas tikro žinovo žvilgsniu vertina Putinos kūrybos 
visumą, išskiria jo kūrybinės evoliucijos etapus, apibūdina tų 
etapų dominantes ir skiriamuosius bruožus. Jam svarbu fiksuoti 
visus Putino poezijos potėpius, kurie sukuria jo lyrikos grožį. 
Naujausios lyrikos jis sakosi negalįs vertinti dėl kelių priežas-
čių: 1) ji išsklaidyta spaudoje ir sunku į ją labiau įsigyventi; 2) 
jai savo įtaką daro epochos sukrėtimai. Indriliūnas pabrėžia, 

kad tai gali būti naujas Putino lyrikos etapas, kuriame galimas 
aukščiausias jos pasireiškimas. Kritikas akcentuoja mintį, kad 
istoriniai kataklizmai nebuvo priežastis Putinui prarasti psichi-
nę pusiausvyrą, sumažėti jo kūrybinėms galioms, susilpnėti jo 
intelektualiniam žvilgsniui. Nėra ir nepasitenkinimo savo pa-
siekimais, kaip kitų, jaunesnių už Putiną poetų. Jo naujausioje 
poezijoje juntamas pasitikėjimas savimi ir tvirtumas; „sukaupta, 
santūri, bet drąsi ir didinga minties eisena“37. Nors lyrika rūsti ir 
niauri, jautriai išsakomos tautos nelaimės, žmonijai pranašauja-
mas grįžimas į urvinio žmogaus būklę, jos įprastas didingumas 
niekuomet neprarandamas: emocija ir mintis taip stipriai sukon-
densuojama, kaip tai nebūdinga jokiam kitam poetui. „Putino 
lyrika prasimuša iš kitos mūsų poezijos jėgos įspūdžiu“, – re-
ziumuoja analitikas38. Čia teigiama „gyvenimo pilnatvė, gyvybė, 
didžiulė triukšminga gyvenimo puota, džiaugsmingas žmogaus 
dalyvavimas gyvenimo srovėj“: einu, kaip valdovas, ir laisvas, 
ir didis, – / Kaip šiandien nužengęs nuo rankos Kūrėjo / Į 
naują, pirmykštę, garuojančią žemę, / nešu paaukoti jai atvirą 
širdį, – / einu į pasaulį gyvent ir mylėt („Iš saulėtų vaišių“). Anot 
Indriliūno, amžinas kūrybinis, pilnas gyvenimas – pagrindinis 
poeto tikslas. Tuo jis artimas Goethei, jo lyrikos idealui39.

Taigi Indriliūną domino ir lietuvių poetinio žodžio raidos 
istorinė perspektyva, ir autoriaus ryšys su pasaulinės literatū-
ros kontekstu, ir literatūrinės srovės ypatumai, ir vidinė kūrinio 
architektonika, motyvų pynės ir įvaizdžių dinamika, ir teksto 
poveikis skaitytojui. Savo straipsniuose jis įteisino individualaus 
kalbėjimo tonaciją, ryžtingai orientuodamas literatūros kritiką į 
tikrųjų meno vertybių paieškas. 

Be Kančios nėra literatūros

Vienas aktualiausių klausimų, kurį Mamertas Indriliūnas kėlė 
kalbėdamas apie literatūrą, – ar užtenka kūryboje tiesioginio, pa-
prasto žvilgsnio į gyvenimą? Anot jo, gyvenimas nėra paprastas, 
o mįslingas, painus ir reikalauja iš kūrėjo itin gilaus, veriančio 
žvilgsnio. Dar daugiau – „jo priėmimas ir kūrybinis formavimas 
reikalauja atitinkamo vidujinio gyvenimo intensyvumo ir kančios. 
Bet toji kančia gali būti prasmingesnė, jei yra pergalėtas du-
alizmas tarp pasaulio ir poeto vidaus“40. Taigi vienas esminių 
Indriliūno reikalavimų kūrėjui – skausmas, kančia. Lemtinga, kad 
neilgai trukus pačiam teko jos itin daug išgyventi.

Kančią, kaip vieną svarbiausių meninės kūrybos akstinų, 
savo kritiniuose straipsniuose akcentuoja ir Bronius Krivickas. 
„Kančia per daug realus ir neišvengiamas dalykas, kad prieš 
ją būtų galima užsimerkti ir nutylėti jos buvimą. Jeigu ji pa-
liečia ir labiausiai plokščias bei nekomplikuotas sielas, – juo 
labiau jos neišvengia tas, kurs labiau prašviesėjusia ir išbu-
dusia sąmone gali giliau žvelgti į gyvenimą. Jo aiškiaregystėje 
įvairūs reiškiniai nušvinta nepalyginamai didesniu aiškumu. Tat 
ir gyvenimo tragizmas bei kančia tam žvilgsniui neišvengiamai 
atsiveria tokia gelme, kokios niekada negali ir nenori išvys-
ti dauguma žmonių, kurių žvilgsnis tenueina tik iki plokščio 
daiktų paviršiaus. Šitai patvirtina ir Nietsche: „kokiu gilumu 
žmogus žiūri į gyvenimą, tokiu gilumu jis mato ir kentėjimą“.“41 
Kančia kaip poetinės išeities taškas ir probleminė dominantė 
iškeliama aptariant Jono Aisčio-Aleksandriškio kūrybą, kurioje 
kančios, sielvarto, liūdesio motyvas yra itin ryškus, o visas 
pasaulėvaizdis labai tragiškas. Šis Krivicko straipsnis buvo 
publikuotas 1943 m. „Kūryboje“ Nr. 342. Krivickas tiesiog ana-
litiškai preparavo Aisčio meninio pasaulėvaizdžio metmenis: 
„Aisčio kančios priežastis yra bendrai visas realybės neto-
bulumas ir pasaulio bei žmogaus egzistencijos tragiškumas 
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lyg pirmapradis visos būties principas, kurį poetas išsako 
„septynių sopulių, septynių psalmių“ metafora. Toks skausmin-
gas visos būties išgyvenimas, ypač populiarus romantizme, 
vadinamas Weltscchmerz, lietuvių literatūroje ir yra būdingas 
tik vienam Aisčiui, ir tik jo kūryboje taip galingai pasireiš-
kęs“, – konstatuoja kritikas. Krivickas tiesiog fenomenologiškai 
tiria skausmo prigimtį, formas, vaizduosenos niuansus Aisčio 
poezijoje, idealiojo ir realiojo pasaulių nesutapimą, iliuzijų ir 
svajonių žlugimą ir iš to kylantį ypatingą bodėjimąsi gyvenimu, 
kurį apibrėžia romantinei ir dekadentinei literatūrai būdingu 
terminu „spleen’u“. Jis teigia, kad mažos sielos iš viso ne-
pajėgios išgyventi tokio jausmo, nes tik „genijaus fantazijoje 
visu didingumu tegali sušvisti vizijos kitokio, žavingo, ideali-
nio pasaulio, kuris turėtų būti tikroji grožio ir gėrio, ir tiesos 
trokštančios jo sielos buveinė“, ir „tik genijus visu baisumu 
tegali pergyventi nusivylimą realiuoju gyvenimu“: ,nebelaukti 
nieko, niekuo netikėti / ir abuoją žvilgsnį į žvaigždes pakelti: 
/ ateitis – miražai ir tyrai smėlėti, / Praeityje tuščia, abejinga, 
šalta. / ak, kaip gera man...(J. Aistis „Ak, kaip gera man“). Tai 
aukščiausias abejingumo laipsnis – svaiginimasis savo skaus-
mu43. Kančia, anot Krivicko, užpildo daugybę Aisčio poetinių 
vaizdų, dėl to jis „kalbasi ir apie tragiškąjį Šekspyrą su jo 
veikėjais – didžiojo sielvarto simboliais: karaliumi Lyru, Ofelija 
ir Hamletu“44. Krivickas analitiškai apžvelgia visas skausmą 
pulsuojančias tematines, motyvų linijas, visus įvaizdžius (nuo 
krauju pasruvusių saulėlydžių, žaizdoto dangaus iki agonijos 
konvulsijų, žvangančiu dalgiu mirties – imago mortis). 

Taigi savo kritikos straipsniuose ir M. Indriliūnas, ir B. Kri-
vickas atsiskleidė kaip itin įžvalgūs kritikai, talentingi žodinio 
meno vertintojai, gebantys profesionaliai ir visapusiškai tirti 
literatūros kūrinius, jų meniškumą, santykį su laiku, idėjinį ak-
tualumą – atverti visas literatūrinio pasaulio universalijas. 

KovotoJŲ gretose

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, ne vienas šios maksi-
malistų kartos atstovas negali susitaikyti su tėvynės pavergimu ir, 

rizikuodami savo gyvybėmis, stoja į aktyvią pasipriešinimo kovą su 
ginklu rankose. Suvalkijos rezistencijos kovotojų gretose atsiduria 
broliai Jurgis, Stasys ir Juozas Lukšos, literatai Julijonas Būtėnas, 
Vincas Adomėnas-Uosis, Antanas Miškinis-Kaukas, Šiaurės Lie-
tuvoje – Mamertas Indriliūnas ir Bronius Krivickas. Daugelio šios 
kartos jaunuolių sąmonę, jų laikyseną stipriai paveikė Antano Ma-
ceinos studija apie masės žmogų ir Renesanso žmogų. Renesanso 
žmogus kovoja už save, bet žodžiu, kultūra. O masės žmogus – 
kumščiu, ne dvasios jėgomis. Masės žmogaus mirtis nėra herojiška, 
nes žmogus turi suvokti, dėl ko jis pasirenka mirtį, – tik mirties 
suvokimo ir pasirinkimo motyvai pakelia jį iki herojaus lygio. 

„Išeiti į mišką“ Mamertas Indriliūnas suvokė kaip savojo 
laiko pateiktą iššūkį, Dievo išbandymą žmogui, esminį jo vertybių 
patikrinimą. Karas, šaudymaisi visiškai nesiderino su humanistine 
ir romantine jo prigimtimi, tačiau tėvynės, jos žemės ir žmonių 
gynimas nepriklausomos Lietuvos idealistui reiškė savęs pozicio-
navimą skriaudžiamos tautos pusėje. Kaip teigė kunigas monsin-
joras Kazimieras Vasiliauskas: „Mamertas nė paukštelio negalėjo 
nuskriausti. O jei išėjo į mišką su šautuvu... tai jau nenatūralu.“ 
Tai minčiai antrino ir Henrikas Nagys: „Jei jau toks žmogus išėjo 
į miškus, vadinasi, kitaip neįmanoma.“45 Su broliu ir kitais vyrais 
įstojo į T. Morkvėno ir A. Antanaičio partizanų būrį, kuriame tuo 
metu buvo daugiau nei 100 kovotojų. Slapstėsi Leliškių miškelyje. 
Deja, Mamertas Indriliūnas partizanų gretose išbuvo neilgai: nuo 
1944 m. gruodžio mėnesio iki 1945 m. vasario 21 d. – tekariavo 
du mėnesius. Pasak istoriko K. Kasparo, tądien juos užklupo 
kulkosvaidžių ugnis. Iš viso žuvo 20 vyrų, nors rusai tradiciškai 
aukų skaičių vėliau padvigubino. Kitą dieną per susišaudymą 
žuvo dar keli rezistencijos kovotojai ir 5 stribai – visi žuvusieji iš 
pradžių buvo numesti Krinčino miestelio aikštėje, vėliau Pabir-
žėje. Galiausiai buvo užkasti ant Tatulos upės kranto Gerkiškių 
žvyryne, kur dabar stovi pastatytas paminklas46. Kūrybos neliko, 
o gal ji dar lig šiol nesurasta. 

Artimas likimas lemtas ir studijų bičiuliui literatūriniam ben-
draminčiui ir draugui Broniui Krivickui. Krivickų šeima išvežama 
į Sibirą. Juo pradeda domėtis saugumas, ir mokytojas savo 

Broniaus Krivicko raštai (toliau tekste – BKR). 
Vilnius: LGGRTC, 1999

B. Krivicko redaguotas partizanų laikraštis „Aukš-
taičių kova“. Nr. 2 (22). 1949. Iš Genocido aukų 
muziejaus rinkinio
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mėgstamo darbo Biržų gimnazijoje toliau dirbti nebegali. Jis 
pasitraukia pas miško brolius. Vėliau atsisako legalizuotis ir 
taip lieka tęsti kovos. 1947–1948 m. B. Krivickas daugiausiai 
apsistodavo pas žmones ir tik vasarą ateidavo į mišką pabūti 
su partizanais. Jau du jo broliai partizanavo, ir jis įsitraukė 
į partizanų būrį, veikusį Nemunėlio Radviliškio apylinkėse ir 
Skaistkalnės miškuose. 1948–1949 m. buvo partizanų būrio 
vado pavaduotojas. Porą žiemų praleido bunkeryje, įsiruošta-
me žmonos – buvusios mokinės – tėvų sodyboje Tylinavos k., 
netoli Suosto. Jis ramindavęs žmones, jiems deklamuodavęs 
eilėraščius. Žuvo 1952 m. rugsėjį Raguvos miškuose, išduotas 
savo vado, patekusio į enkavedistų rankas. 

Taip dramatiškai nutrūko abiejų garsiųjų literatų gyvenimai. 

KULTŪRININKO LAIKYSENA REZISTENCIJOJE

Lietuvos partizanų literatūrinė veikla – neabejotinai išskir-
tinis reiškinys pasipriešinimo kovų istorijoje. Galima drąsiai 
teigti – tiesiog fenomenalus Baltijos tautų kontekste. Latvijos 
teritorijoje plačiai veikę partizanai, kurių skaičius bemaž prilygo 
lietuvių rezistentams, nei pogrindinės literatūros, nei spaudos 
nesuorganizavo. O Lietuvoje karo sąlygomis, aidint šūviams, 
strateguojant kovos veiksmus, bunkeriuose ar miškuose po pu-
šimis ne tik buvo rašomi atsišaukimai, kreipimaisi į tautą, bet ir 
kuriama literatūra – rašomi grožiniai tekstai, dainos, maldos, į 
lietuvių kalbą verčiami užsienio autorių kūriniai – vykdoma itin 
plati literatūrinė kūrybinė veikla, liudijanti didžiulį intelektualinį 
kultūrinį pogrindžio veikėjų potencialą. 

M. Indriliūnas partizanavo trumpai ir žuvo dar pačioje 
rezistencinio judėjimo pradžioje, todėl šiame bare pasireikšti 
greičiausiai nesuspėjo. O štai B. Krivicko, keletą metų pralei-
dusio su miško broliais, literatūrinė veikla nesustojo ir sudėtin-
gomis rezistencijos sąlygomis. 1949 m. pradžioje B. Krivickas 
pasitraukė į Biržų girią. Kaip liudija išlikusi įspūdinga to meto 
meto nuotrauka, sėdėdamas po šios girios pušimis jis vertė 
Goethe’ės poeziją – vertė gerai, puikiai išsaugodamas iškiliojo 
vokiečių poeto pasaulėjautą. Net ir šiandien nesunku suvokti, 
ką reiškia versti aukščiausio meninio pilotažo poeziją ir tiek 
daug tokiomis sąlygomis – nuolatinės grėsmės akivaizdoje. 
Tai liudija būdingą to meto kultūrininko laikyseną: tautos in-
telektualinis kultūrinis pažinimas jokiomis aplinkybėmis negali 
sustoti, jai tebeišlieka svarbus kitų kultūrų dvasinių horizontų 
svarstymas, meninių idėjų cirkuliacija, o jas tegali pernešti 
kultūros darbininkai. Antra, tai neabejotinai buvo galimybė 
pasitraukti nuo išorinio pasaulio chaoso į egzistenciškai už-
darą ir saugią kultūros erdvę. 

Nuo 1945 m., kai Lietuvos teritorija suskirstoma į kovos 
apygardas, turinčias stiprią organizacinę struktūrą, visoje 
Lietuvoje pradėta leisti partizanų spauda. Vienas aktyviausių 
pogrindinės Aukštaitijos ir visos Lietuvos partizanų spaudos 
organizatorių – Bronius Krivickas-Vilnius, redagavęs Aukštaitijos 
partizanų vadovybės leidinį „Aukštaičių kova“, aktyviai bendra-
darbiavęs LLKS leidinyje „Prie Rymančio Rūpintojėlio“. Jis rašė 
labai daug, partizanai jį net pasaugodavo, kad visa aprašytų, 
nesiųsdavo į itin pavojingus žygius47. B. Krivickas visus savo 
straipsnius, eilėraščius perrašydavo keliais egzemplioriais ir 
paslėpdavo pas skirtingus žmones, tikėdamasis, kad galbūt 
taip išliks bent dalis jo literatūrinio palikimo.  

BRONIAUS KRIVICKO POEZIJOS LINKMĖS

Nujausdamas mirtį, B. Krivickas pluoštelį savo eilėraščių 
ir Goethe’ės vertimų nusiuntė studijų draugei. Taip išliko jo po-

ezija – rankraštinis rinkinys „Žiaurusis Dievas“ – 34 eilėraščiai, 
38 sonetų ciklas, 53 eiliuoti margumynai „Poilsio valandai“, 63 
satyriniai kūriniai. 

B. Krivicko poezija – be jokių politinių šūkių, skaudžiai 
ieškanti epochoje bendražmogiškumo pradmenų, besiver-
žianti į abstrahuotą žodį, būdingą jo kartos kalbėsenai. Pa-
sak R. Tūtlytės, pasaulėjauta ir kalbėjimo maniera B. Krivicko 
poetinė kūryba siejasi su jo bendraamžio Vytauto Mačernio, 
kurį jis laikė labai giliu poetu. Ryškiausios jo poezijos idėjinės 
nuostatos – būtinybė ginti tiesą ir teisingumą, aktyvių veiksmų 
kaip vienintelės moralios pozicijos suvokimas48. Eilėraščiuose 
ryškios tradicinės pasaulėjautos ir egzistencializmo sankirtos. 
Didžiąją dalį Broniaus Krivicko kūrybos sudaro egzistencia-
lizmo poetikai būdingi eilėraščiai. Joje daug mažiau tipinei 
dainiškajai partizanų poezijai būdingų kūrinių, kuriuose atvirai 
atsispindi partizaninio judėjimo faktai (gyvenimas miške, pyktis 
skriaudėjams, išdavystės tema, kovų fragmentai, tėvynės aukš-
tinimas ir ilgesys). B. Krivicko poezijoje daiktiškasis pasaulis 
tarsi pasislenka toliau; poetinio pasaulėvaizdžio centre iškyla 
egzistencinės, nematerialiojo pasaulio kategorijos: būtis, tiesa, 
laisvė, vienatvė, mirtis. Kartu jos itin meniškai sulydomos su 
tradicinei lietuvių pasaulėjautai būdingomis realijomis: miškų, 
laukų, senųjų sodybų, tėviškės medžių, motinos prisiminimais. 
Itin dažna Krivicko poezijoje archetipinė gamtos ir žmogaus 
paralelė giliai persunkta egzistencinei literatūrai būdingo as-
menybės vienatvės ir būties laikinumo pojūčio: Be galo, be 
pradžios jų (metų laikų) kelias, / Jų eisena čia amžina. // o 
mano metai praskamba pro šalį / taip greitai kaip viena diena 
(„Rudenio lygumose“, 1945). Poetas reflektuoja amžinos gam-
tos kaitos, formų virsmo ir žmogaus egzistencijos laikinumą. 
Kaita visuomet įprasmina pradžią ir pabaigą, savaime yra na-
tūrali, tačiau žmogaus egzistencijos trumpumas išgyvenamas 
ilgesingai. Todėl vienas svarbiausių įvaizdžių, Krivicko, kaip ir 
Mačernio, poezijoje paraleliai ženklinančių žmogiškos būties 
liūdną baigtį, yra ruduo: nes man ruduo yra kaip tikras brolis, / 
nes laukiam mes likimo to paties („Rudenio lygumose“, 1945). 
Laukiantis likimas – mirtis / žiema. Eilėraščių, skirtų rudeniui, 
kurio metu apmiršta laukai, nutyla gyvos gamtos garsai, poeto 
kūryboje itin gausu. Kartu intensyvėja gelianti mirties pajauta: 
Į mane dvelkė nuojauta mirties („Rudenio lygumose“). Kaip 
ir būdinga egzistencialistinei pasaulėjautai, pasaulio ir būties 
sąranga nekvestionuojama, vien konstatuojant, kad būtis, liki-
mas – neišvengiamybė, kuriai negalima pasipriešinti. 

Broniui Krivickui itin svarbus gamtos pasaulis. Jame daž-
niausiai ryškėja egzistenciškai suvokiamas dramatiškos žmogaus 
skirties, tautos žmogaus likimo ir gyvenimo situacijų sudėtin-
gumas, kritiniai, ribiniai būviai, svaigaus gyvenimo, virtusio be-
prasmybe, patekusio į aklavietę, buvimo be išeities situacijos, 
skaitytojo sąmonėje keliančios asociacijas su negailestinga po-
kario partizanų tikrove. Iš tekstų matyti asmenybės grūdinimosi, 
jo nežinios ir paklydimų istorija, greičiausiai perimta iš Putino. 
Medyje poetas įžvelgia stipraus vyro stotą, kuris, atsidūręs vėtroj, 
mirtinai dreba, o regintis tai ima kliedėti, kad tvirtuolis neišlai-
kys, palaužtas lūš („Jaunystės nuotykis“); rausvas žiedas jaunas 
žūva, kaip ir „nokstantis mirties javas“ („Rudens gitara“). Tiek 
miškas, tiek visa augmenija veikia kartu, pulsuoja tais pačiais 
jausmais (– žiūrėk! regėk! Jau laikas paskutinis! / taip rėkia 
vėtra grodama; „Rudens melodija“). Gamtos stichijos – vėtros, 
audros, vėjai, lietūs – tampa savotiškais pranašais, siunčiančiais 
vyrams žinią apie artėjantį mūšį ir gresiančią mirtį. Miško vaizdas 
simbolizuoja įtampą, kažko nežinomo laukimą, sukausto nerimo 
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ir tragedijos, mirties pajautimo grandinėmis. Egzistencialistinė 
savivoka lemia, kad poeto eilėraščiuose nėra pavasario motyvo, 
simbolizuojančio atgimimą, naują visa ko pradžią. 

Mirties suvokimas, jos laukimas, išankstinis atsisveikini-
mas su pasauliu ir gyvenimu Krivicko poezijoje – didingas, 
giliai įvertinant viso, kas lig tol įgyta egzistenciškai, turtingu-
mą, išgyvenant beribį graudulį dėl to, kas neišvengiamai turės 
įvykti. Tai karaliaus, didžiojo mirtis, išėjimas. Pasak R. Tūtlytės, 
Krivickas prieš mirtį mėgsta ypač išpuošti jį supantį pasaulį49, 
todėl tokio tipo eilėraščiuose gausėja karališkos atributikos ir 
puošnumo vaizdinių: todėl šiandieną mano karalystėj / taip 
liūdna ir gražu („Rudenio lygumose“); mirė jis su spinduliais 
dienos / ir per visąnakt juodai žydėjo / sidabre mėnulio ir 
šalnos („Drugys“). Individas laiko žemę savo karalyste ir ne-
supranta, kodėl jam, kaip pasaulio valdovui, skiriama tokia 
kančia. laukinių rožių vainiku / aš savo galvą padabinęs, // 
Kopiau aukštyn staigiu taku, <...> / ir pažvelgiau žvilgsniu tyliu 
/ Į savo nueitąjį taką: <...>/ lig pat viršūnės išdidžios / snie-
guos žėrėjo kraujo gėlės („Laukinių rožių šlamesys“, 1946). 
Tai B. Krivicko poetinės atošaukos ir su Aisčio pasaulėjauta, 
kuriai būdinga pro grožio paveikslus prasiskverbianti kančia. 
Žvilgsnis nuo kalno, simboliškai – dangaus aukštumų, vainikas 
ant galvos asocijuojasi su Kristaus kentėjimu, jo graudžiai 
didingu žvilgsniu į žemiškąją tikrovę. Mirtis suvokiama krikš-
čioniškai, kaip pasiaukojimas už kritusius brolius ir seseris 
švelniąsias („Ruduo“), todėl jos nebebijoma: aš įpratau su 
ilgesiu žiūrėti / mirties bedugnėn... („Žiema“, 1946). 

Ne viename Krivicko eilėraštyje siekiama prasiskverbti į 
nebūties kategorijos esmę. Nebūtis apibūdinama kaip gūdi, 
šešėliška, tamsi, liūdna, kerštinga. (Ne)būties drama atsklei-
džiama eilėraščių cikle „Jo sakymo žodis“:

tasai gūdus dvelkimas nebūties,–
tai nebuvimas tik manęs Paties, <...>
tik išblėsimas mano spindulių,
tik iškrypimas iš manų kelių. 
Žmogus savo veiklos pastangomis įprasmina savo būtį 

(taip, kurdams Būtį, aš save kuriu) – tai aukščiausias egzis-
tencializmo principas – žmogus yra toks, kokį save sukuria. 
Tačiau vėlesniuose šio ciklo eilėraščiuose („Jo sakymo žodis“) 
išaiškėja, kad nebūtis kalbančiajam taip pat yra patsai gyveni-

mas, o pastangos pasiekti būtį – kelias į mirtį. Mirtis Broniaus 
Krivicko eilėraščiuose – neišvengiama egzistencinė duotybė, 
galutinis tikslas, įprasminantis žmogaus gyvenimą, o įprasta ir 
kasdienė subjekto būsena – Nebūtis:

nes nuo mano lūpų dvelkia kvapas
galingosios deivės nebūties. <...>
mano siela – tai dulkėti tyrai.
(„Don Žuanas“, 1947)
Viena iš dažniausiai egzistencialistų išgyvenamų temų – 

vienatvė. Šis jausmas nesvetimas ir Broniaus Krivicko eilė-
raščių žmogui, kuriam jau prailgo nežinios ir laukimo die-
nos (tik akys nesimerkė miego – taip smelkė vienuma, „Ant 
Nemuno krantų“, 1948). Vienatvei apibūdinti poetas parenka 
vaizdingus epitetus – bekraštė, šiurpi, smelkianti. Daugelyje 
eilėraščių vienatvė tampa kolektyvinio skausmo, išgyvenimų 
patirtimi, ir suvokiama kaip atskirtis nuo gimtųjų namų, netgi 
kaip tam tikras Dievo apleidimas:

tenai, kur niekas mūs vardų nežino,
Kur šalys svetimos ir žmonės svetimi,
toli, toli nuo židinio gimtinio
Po svetimu ir aukštu dangumi
mes mirėm vieniši ir vieniši kentėjom,
ir niekas negirdėjo mūs kančių,
nes saulė kaip visad ramiai per dangų ėjo <...>
ir rankos gelbstinčios nebuvo už žvaigždžių.
Bet visada tvirti mes ėjom <...>
nes gilumoj širdies tvirtai tikėjom,
Kad atpirkimui dideliam reikėjo
rūsčiajam dievui šios aukos didžios.
(„Kareivių daina“, 1945)
B. Krivicko poezijoje savas gyvenimas suvokiamas kaip 

auka. Ne viename B. Krivicko eilėraštyje atsispindi rezistencinių 
pokario kovų išgyvenimai. Kasdienės netektys, pralietas brolių 
kraujas poetui buvo realios tikrovės patirtis (ir veržėmės pirmyn. 
Pro mirtį puolėm. / ir vyrai krisdavo būriais, / Kai žiotys rūkstančios 
įkaitusių kanuolių / Prabildavo ugnies ir plieno sukūriais, „Kareivių 
daina“). Šiuose kūriniuose stiprėja jausminga retorinė gaida, siekis 
įkvėpti šalia stovinčius, neleisti jiems palūžti dramatišką išbandy-
mų valandą. Sovietinės vergijos jungas, uždėtas tautai, Krivickui 
atrodo pats baisiausias dalykas, koks tik tegalėjo ją ištikti, todėl 

Rytų Lietuvos partizanų srities Visuomeninės dalies viršininkas B. Krivickas (vidury-
je). Biržų giria.1951. BKR
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būtina kovoti dėl kiekvienos savo žemės pėdos, dėl kiekvieno 
lopinio, dar pasisvaiginant regimos būties spalvom (Tos dienos 
slenka priešmirtinės, gražios, / Be vėjo plaukia raganų plaukai, 
„Rudenio lygumose“). Skleidžiamas platus rezistento būties pa-
jautimo spektras, gamtos simboliais perteikiama melancholija, 
skausmas, širdgėla: o saulė vakarop palinkus ir nubalus, / nužėrė 
auksu mirštančius laukus“ („Rudenio lygumose“). Eilėraščių cikle 
„Už didžią tiesą“ tiesiogiai išsakomas bebaimis pasiryžimas savai 
kovai, jos pasirinkimo motyvai, gilus tikėjimas tiesa:

už didžią tiesą aš šiandieną kaujuos
ir kausiuos visados vardan šitos tiesos, <...>
gerai žinau, kad priešas trokšta mano kraujo, – 
Kitaip manos tiesos negali jis užmušt.
todėl kovoj be gailesčio jį kauju <...>
skaisčiai ir kruvinai tiesa manoji žiba, <...> 
vis tiek pasauly ji laimėti turi:
tiesa, kur dega dievo kibirkštim.
(„Už didžią tiesą“, 1945) 
Tiesa, už kurią jis kovoja, yra Dievo palaikoma. Tai tradici-

nės lietuvių pasaulėjautos ir gyvenimo sampratos aidas poeto 
kūryboje, susikertantis su egzistencializmo nuostatomis, pa-
gal kurias neigiamas bet koks Dievo buvimas. Tad Broniaus 
Krivicko poezijoje justi ryškus egzistencializmo ir tradicinės 
pasaulėjautos patyrimas, ryškios šių dviejų krypčių sankirtos, 
bandant atsakyti į esminį klausimą: kas yra žmogus, kokia jo 
paskirtis ir atsakomybė žemėje. 

IŠVADOS

B. Krivickas ir M. Indriliūnas jaunos, nepriklausomybės 
laikotarpiu Lietuvoje brendusios kartos atstovai, kurių aktyvi 
literatūrinė veikla išreiškė ir atspindėjo XX a. 3–4 deš. svarbius 
kultūrinio tautos atgimimo siekius, lietuvių kultūros modernėjimo 
tendencijas. Tai jauni literatūros proceso vertintojai, kurių dėka 
lietuvių kritika veržėsi į lygias teises su kitomis literatūros rūši-
mis, sudarė svarbią literatūrinių-kultūrinių leidinių dalį. Jie tikėjo, 
kad kritika gali turėti įtakos formuojant literatūrinę skaitytojo 
savimonę ir kelti nacionalinės literatūros vertę. Ir M. Indriliūnas, 
ir B. Krivickas sureikšmino gilią autoriaus savitumo analizę kaip 
svarbų kritikos straipsnio modelį. 

Pokario rezistencijos metais abu kūrėjai pasirinko gin-
kluotą kovą. B. Krivickas net ir kovotojų gretose nenutraukė 
literatūrinės veiklos, ji tebeišliko svarbiausia jo egzistencijos 
dalimi: rašė poeziją, vertė užsienio literatūrą. Negana to, jis 
tapo vienu iš aktyviausių pogrindinės spaudos leidėjų Lietuvoje. 
Individualiojoje B. Krivicko lyrikoje ryškiai atsispindėjo tradici-
nės kultūros ir egzistencializmo sankirtos. 
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Summary
Bronius Krivickas and Mamertas Indriliūnas are the representatives of 

young generation who matured during the period of independent Lithuania 
and whose active literary activities expressed and reflected the important 
aspirations of the nation’s cultural revival and Lithuanian cultural modern-
ization trends in the third and fourth decades of the twentieth century. They 
were young evaluators of the literary process that made Lithuanian criti-
cism rush to equal rights with other literary types and formed an important 
part of literary-cultural publications. They believed that criticism can affect 
the formation of the literary readers’ consciousness and raise the value of 
the national literature. Both Indriliūnas and Krivickas made significant the 
analysis of the author’s identity as an important model of critique. 

During the years of post-war resistance both creators chose the armed 
struggle. Bronius Krivickas joined the ranks of the fighters, but continued 
his literary activities; they remained the most important part of his existence: 
he wrote poetry and translated foreign literature. Moreover, he became one 
of the most active underground press publishers in Lithuania. Krivickas’ 
lyrics vividly reflected the clash of traditional culture and existentialism.
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