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ŽEMININKAI 
 

1951 m. JAV-jose išėjo poezijos rinkinys „Žemė“. Joje buvo išspausdinta penkių poetų: 
Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio ir Vytauto 
Mačernio kūryba. Jie visi užaugo ir išėjo mokslus Lietuvoje, bet per Antrąjį pasaulinį 
karą turėjo bėgti į Vakarus. Deja, V. Mačernis žuvo, sovietų sviedinio skeveldrai 
pataikius į galvą. 
 

Poezijos rinkinio įvadą parašė filosofas dr. Juozas 
Girnius (žr. nuotrauką kairėje). Jis šių poetų kūrybą 
pavadino „Žmogaus prasmės žemėje poezija“. J. 
Girnius lietuvių poeziją suskirstė į tris etapus: 
 Maironio, Vinco Kudirkos, Adomo Jakšto karta. 

Tai tautinio atgimimo poetai; 
 Nepriklausomybės laikų poetų karta – nuo 

simbolistų iki neoromantikų. Jiems būdingas 
asmeninės laimės ieškojimas; 

 Žemininkai. Poetai ieško ne laimės, bet prasmės. 
Tuo remdamasis, J.Girnius juos pavadino 
žemininkais – žmogaus prasmės žemėje poetais. 

 
Žmogaus žemė. Žemininkai ieško gyvenimo prasmės 
žemėje.  
Kas yra prasmė? Kodėl jie ieško prasmės? Esame 
girdėję posakį „Mano žemė – tėvynė Lietuva“. Keturi iš 

žemininkų grupės turėjo bėgti nuo komunistų ir prarado savo tėvynę, o penktasis 
(Mačernis) žuvo prieš galimybę pabėgti į Vakarus. Ne tėvynės praradimas priverčia 
žemininkus ieškoti prasmės. 
 
Žemininkų žemė nėra Lietuva., taip pat nėra ir Žemės planeta ar Žemės gamta, ar visa, 
kas yra Žemėje (gamta, pastatai ir žmonės). Žemininkai iškelia mintį, jog žemė yra 
žmogaus istorijos visuma šioje Žemėje. Įsivaizduok egiptiečių, graikų, romėnų laikus, 
viduramžių, renesanso ir moderniuosius laikus. Prisimink žmonių patirtas kančias, 
daugelį herojų ir jų kovas; visas gyvas ir mirusias tautas; visą kūrybą, net ir tą, kuri 
dabar užklota žemėmis ar smėliu (pvz., senoji Gedimino pilies siena, dar neatrasti 
archeologiniai radiniai Kinijoje ar Amerikos Vakaruose, pasimetę muzikos kūriniai 
kuriame nors subombarduotame vienuolyne). Žemininkai siūlo visą šią visumą vadinti 
„Žmogaus žemė“. 
 
Pagalvokite: „Kodėl, būtent, aš, (įterpk savo vardą), esu šioje Žmogaus žemėje?“ 
Mąstykite toliau: „Kodėl iš viso žmonės yra šioje Žmogaus žemėje?“ Kai šis klausimas 
ims jums rūpėti, pradėsite mąstyti panašiai kaip žemininkai apie žmogaus prasmę 
Žemėje. 
 
Būdami vaikais dažnai šio klausimo nekeliame. Esame laimingi ir žemę asocijuojame su 
gera, jautria ir ramia mama. Tapę paaugliais, pradedame suvokti, jog taip nėra. 
Žmogaus žemė suteikia mums ir skaudžių išgyvenimų, pvz., žemininkai patyrė Antrojo 
pasaulinio karo baisumus. Besikaupianti patirtis rodo, jog Žemė nėra tokia motiniška ir 
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graži, kaip buvo įsivaizduojama vaikystėje. Skaudžiausia, jog pradedame justi, kad 
daromės svetimi šioje Žmogaus žemėje, neturime joje reikšmingo vaidmens. Kiekvienas 
iš žemininkų iškelia šiuos klausimus, tačiau kiekvienas iš jų duoda skirtingus 
atsakymus.  
 
Klausimai: 
 
1. Į kokius etapus dr. J.Girnius suskirsto lietuvių poeziją? Trumpai kiekvieną apibūdink. 
2. Kas yra ta Žemė, kuri vienija žemininkus? Kas priverčia žemininkus ieškoti prasmės 
Žmogaus žemėje? 
3. Kodėl žemininkų poezija mums yra aktuali ir įdomi?  
 
Žodynėlis: 
 
sviedinys: pabūklo šovinys; artillery shell 
skeveldra: atskala, šipulys; fragment 
įvadas: įžanginis paaiškinimas; introduction, foreword 
etapas: laiko tarpas, stadija; phase, stage 
prasmė: reikšmė, tikslas, paskirtis; meaning, goal, purpose 
visuma: kas apima visus, viską, visko, atskirų dalykų nedaloma suma; totality 
rūpėti: turėti neramių minčių dėl ko; to worry about 
mąstyti: giliai galvoti; to reflect 
paauglys: paaugęs, bet dar nesubrendęs berniukas ar mergaitė; teen-ager 
svetimas: nepriklausąs, ne savas; alien 
vaidmuo: dalyvavimo reikšmė, rolė; role 
aktualus: svarbus, reikšmingas, turintis prasmę; relevant 
 
 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
Juozo Girniaus įvadas į antologiją „Žemė“: 
 http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/zeminink/zmoprasm.htm 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
Marija Stankus-Saulaite apie Juozo Girniaus įvadą ir Žemininkus:  
http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=6927:kn&catid=41
5:4-liepa-rugpjtis&Itemid=471 
 

Parengė dr. Mirga Girniuvienė 
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