LESU, KELESUAN, KRIS1S, IMPASSE
*

Mythe jang kini telah padam

O le h : Pramoedya Ananta Toen

L ESUs kelesuan;krisis; impasse
kesusasteraan Indonesia modern
adalah suatu mythe situasi tjipta
dilapangan kesusasteraan, jang timbul setelah
meninggalnja Chairil
Anwar pada'tanggai 28 April 1949,
jang merupakan masa lumak jang
tidak menghasilkan buaha sastra
baik setjara' kwalitatif maupun
setjara kwantitatif. Dalam mentjari
asaLusul mythe ini.N ugroho 1) me.
ngemukakan
tiga ' kemungkinar.,
jaitu: 1. Mungkin mythe ini tera.
lahir dari pessimisme umum. A rti.
nja pessimisme itu disatu pihak dL
handling oleh mereka jang hidupnja
pada zaman Revolusi punja impi-an
jang indah dan muluk tentang za.
man sesudah perang •kolonial;
II. Kemungkinan jang kedua ia.
lah, bahwa golongan "old cracks”
dikalangan sasterawan jan g pada
period® 45 mengalami zaman kee.
djlbkan menulis buku peladjaran sekolah.
Makanja dalam memberikan pengetahuan jang perlu untuk menerifna/mengenjam .hasil sastra hendaknija diminta kebidjaksanaan gu
ru jang istimewa. Bahan2 dari Tifa
penjair dan daerahnj'a saja kira sudah tjukup pada tingkat pertama didalam mendapatkan pengetahuan
jangberguna untuk menikmati atau
menghargai
kesusasteraan. .. Tapi
hendaknja guru djanganla!'. membatjakan begitu sadja, atau menghadapi buku T ifa penjair dan d a'rahnja
seperti urutan2 bab2 dan pasal2 dalam buku itu. Hendaknja guru2 dapat mentjari sistem sendiri dengan
bahan2 dari buku tsb., berdasarkan
pendapat bahwa sistem jang ditemukannja itu adalah memang efektip
untuk m enerima/mengenjam hasil
Hal kedua disebut niemperkenalkan tokoh2 dan ■karja2 dari sastra
Indonesia modern. Tentang ini djuga saja meminta perhatian guru jang
istimewa. Meskipun tentang ini ada
dilakukan tapi pada umumnja menurut pendapat saja dengan tjara
jang tidak begitu tepat. Untuk memperkenalkan tokoh2 biasanja dipakai
buku Usman E ffendi
„sastra\van2
Indonesia’ ’ atau i „Pokok ;dan Tokoh' ’.
Kedua buku ini. sebenarnj?: "tidaklah
berbeda. Bahwa.Juta fcetahui djika
kedua buku diatas kita banding2kan
dapat kita katakan salali seorang
pengarangnja - menimba bahan2nja
dari jan g seorang lagi.
Tentang tjara memperkenalkan
itulah jang kita sesalkan di*sekolah2.

mas&n, pada hal pada periode' 50
mulai mundur,
berpegangan erat2
kepada zaman ini, dimaoa muntjul
bahjak tokoh2 baru.
Ill
Kemungkir.an
ketiga ialah
bahwa sesterawan 45 sangat bero.
rientasi kesastera Belanda, dani oleh
karena
dinegerj
Belancia sehabis
Perang Dunia I I kesusasteraan me.
ngalami kelesuan, karena matinja
pemimpin2 gerakan pembaruan, raa.
ka angkatan sasterawan Indonesia
jang
mendjadjarkan diri dengan
agkatan Marsam cs pun, sekarang
djuga mau tiru memproklamasikarc
kelesuan di Indonesia,
Bag; H.B. Jasin 2) penemuan sa
djak ketjil jang baik selalu meng.
gembirakan
dan mungkin karena
itu ia tak pernah mendapat kesan
adanja kelesuan, impasse, krisis.
Tentang .ada.tidaknja. mythe ter.
djadi pertenitangan pendapat antara
beberapa golongan sasterawan jang

berlangsung antara permulaan ttu
hun 1950 dar, perinulaan tahun 1955.
R- i w a j a t : Mythe ini mula2
sekali
dilantunkan
oleh Rosihan
Anwar 3) karena dalam 7 bl. sete.
lah pemulihan kedaulatan hasil
kreasi dilapangan sestera dan seni
pada umumnja amat mengetjewa.
kan hatir.ja, dan bahwa „dunia se.
niman nampaknja dikuasai oleh pe.
rasaan lesu dan oleh semangat jang
bersifat lebih
banjak melihatkan
sadja daripada mengerdjakan apa.
apa” .
Dala m hubungan ini ia mengemu.
kakan tjontoli,
bahwa dilapangan!
persadjakan hasil2nja sangat ker.
dil« itupun lebih banjak bersifat
memamah
serta mengulang.ulang
Chairil Anwar
Dan dibandingkan
dengan periode permulaan 1948
(mungkin jang dimaksudkannja ia.
lah bandjirnja produksj Balai Pus.
taka, Pustaka Rakjat dan Pemba.

Pada umumnja guru menerangkan
per sis seperti jang didapat dalam
buku itu. Dalam buku itu memang
ada ditulis buku2 jang ditulis atau
hasil2 apa jan g
dibuahkan
oleh
tokoh2 jan g dibitjarakan. Kita sajangkan tidaklah dapat dikontrol
meskipun setelah menerangkannja
guru
mengandjurkan
membatja
hasil2 tokoh2 tsb. Memang usaha ini
meminta kerdja tidak sedikit disamping biaja .jang besar. Tapi itu ada
lah menumbuhkan rasa tjinta sastra.
Untuk mengontrol apakah murid2
ada membatja buku2 jang diandjurkan ada baiknja guru menjuruh
membua’t singkatan tjerita tsb.
(kalau roman) jang disebut dalam
Sastrawan2 Indonesia atau Pokok
dan Tokoh.
T jara lain dapat dengan menanjakan bagian2 ketjil dalam tjerita.
Menanjakan pada halaman berapa
kita temukan ltedjadian begini atau
begitu. U n tu k, kumpulan
sadjak
Amir Hamzah umpamanja dapat ditanjakan ber-bagai2 hal. Hal2 jang
saja sebut diatas perlu untuk m e
numbuhkan rasatjinta sastra. Murid2
harus dilatih untuk deman memba.
tja. D jik a kita tertumbuk pada soal
biaja itulah perlunja tiap2 sekolah
dengan tenaga ijuran murid2 sendiri
umpamanja bisa didirikan perpusta,-k-aan. D jika teijtumlpuk pada, soal
,-waktuf'toh \ini iidak dilakukan padft
' djarn peladjaran, dan) t^ntiilah gurj'i
dapat mengatur waktu Se-Tjaik2nja. |
A d a djuga baiknja dalam J;osempatan ini dalam menjobutkan memperkenallian karja2 dari sas*ra Indo
nesia modern dipakai buku Gema
Tanah Air, jtesusastraan Indonesia

dimasa Djepang, paling aehir untuk
tjerita pendek buku Kisah 13 tjei'ita
pendek. Untuk Angkatan Pudjangga
Baru dapat disebut buku Bloemle/.ing, Zakelijk Proza dan beberapa
buku bunga rampai lainnja jang
sudah diharuskan oleh Km. P.P.K.
Didalam mempergunalcan bahan2
dalam buku2 tsb. diatas hendaklah
guru dapat mempergtmakan dengan
tjara jang menguntungkan. Tidaklah
diserahkan sadja pada para peladjar
karena pada umumnja peladjar? In
donesia behimlah deman membatja.
Sebaliknja tidaklah pula membatja.
kan sadja ber.sama2 dikelas bahan2
dari buku2 bunga rampai tsb. diatas.
Tapi dapat misalnja menjuruh . murid mengarangkan lagi tjerita, atau
menjingkatnja dari buku itu, untuk
sadjak dapat disuruh menjadurnja
kedalam prosa.
Saja kira untuk kedua hal tab.
diatas tidaklah perlu saja uraikan
lebih pandjang lagi disini. Semuanja
itu tersimpul kepada kebidjaksanaan
guru dengan rasa tjinta jang dikandungnja untuk menumbuhkan rasa
tjinta sastra dikalangan para peladjarnja.
Salah satu tjara lain dapat disebut
disini dengan membikin subui'nja deklamasi. Kalau orang bertanja apa
kegunaannja deklamasi saja tidak
akan mengemukakan pertanjaan pu
la ,sep€rS-Ka,sinj'Maj\sur: apakah ke.
pentingannja| menjanji, apakah kepentingannja! menjair. Jang djelas
iieklimasi^menlmbull£ij|n rasa tjinta.
liah\vaJ®altih sefeenarn'ja deldamator
jang baik nnnundjukkan kebesaran
tjintanja terhadap prosa atau puisi
jang dideklamasikannja.
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ngunan) sampai pertengahan 1949,
„ketika dari berbagaj sudut tanah.
air dengan
teratur penjair baru
dan muda memperdengarkan sua.
ranja, pada dewasa ini segala se.
suatunja se_akan2 membisu”, se.
dang
„kejakinan- tiada mengesan
lagi, pribadi jamg kuat tiada men.
desak, dan tangan penjair. tiada ko.
koh terasanja” .
Dilapangan prosa kedaaan banjak
sedikitmja serupa
Jang kelihatan
hanja fragmen dalam persiapan di_
madjalaha Dalam hubungan ini di.
kutipr.ja
pembitjaraan lisan jang
terdjadi antara dirinja sendiri de.
ngan Idrus bahwa „Idrus menga.
kui baru2 ini, bahwa dia tidak me.
nulis apa2 lagi.
Katanja, suasar.a
djaman
tidak
mengidjinkan dan
menekan djiwan'ja” .
Dilapangan samdiwara diadjukan.
nja matinja sandiwara_penggemar
Maya,
Ganesha sedang sandiwara
professional
Par.tjawarna mundur
10 tahun kebelakang Hasil2 dr%ma
selama itu hanja berkisar pada to.
koh Utuy T. Sontani deingan Bunga
Runuih Makan-nja jang telah beru.
sia 3 tahun itu.
Dilapangan musik, kedaaan tidak
djauh berbeda, karena meninggalnja
Cornel
Simar.dju.ntak. Dan hanja
dilapangan senilukis nampak tanda2

jang agak menggirangkan. Demiki.
an Rosihan Anwar.
Sementara itu dimulai pada per.
mulaan tahun 1955, madjalah2 kebudajaan jar.g sudah sedikit itu, ser.
ta lampiran2 kebudajaan pada ma.
djalah2 umum jang sudah sempit
itu, dibandjiri oleh karangana jang
disebarkan oleh Sticusa Pusat di
Amsterdam. Karar.gan2 dari Sticusa
ini boleh
diterbitkan tanpa harus
membajar honoraria, sehingga dl.
pand'ang dari djurusam fir.ansial
madjalah itu akan menghemat ka
lau memuatnja, sedang karangana
dari Sticusa jang ditulis oleh penga.
raaga Belanda jang sudah mengaia.
mi schooling itu dengan sendirinja
lebih djelas daripada jang bisa di.
buat oleh pengarang Indonesia waktu itu jamg baru sadja menjelesai.
kSn Hevolusi tingkat pertama. Akibatnja ialah, bahwa kesempatan
untuk memdapat ruangan bagi para
pengarang Indonesia sendiri men.
djadi lebih berkurang,
Dengan melupakan keinjataan ini
pada bulan Pebruari 1951 dimulailah
pertemuana Tugu jang diusahakan
oleh Prof. Mr. St. Takdir Alisjahbana, dimana hadir paraseiniman
untuk memperbintjangkan masalah2
kebudajaan pada umum,nja pada de.
wasa ini. Pada kesempatan inilah

kuat dari tokoh2 sebelum Revolusi
Takdir
menjalahkan 4) 1
bangsa Indonesia terutama paraseni
mannja terlalu banjak memandang
ke Barat dan kurang dalam men
dalami masalah2 sendiri. Dalam h
bungam ini timbullah suatu masa.
lah pessimisme dan elan,
mikianlah dalam pertemuan2 Tu
gu
selandjutnja pessimisme IA
mendapat tekanan sebagai pens,
maan lain daripada lesu, kelesuas
krisis, impasse. Dan sedjak itu
lai banjak tersebar berbagai
tjam essay dan uraian sastera jan:
bernada meneur.
Prof. Mr Takdir Alisjahbana se
bagai pemu’ka Angkatan Baru, jar.; !
selama itu mendapat tentangan ke.
ras dari golongan ’45, dengan tiac
langsung dam langsung memben&rkai
dan menekankan adamja mythe iifi
memberikan kesan, bahwa semua it
adalah kelandjutan daripada ke
gagalan dilapangan politik dan sc
siai, sebagaimama banjak ditulii [
oleh kaum politisi jang pada v
itu berdiri dipihak oposisi sepert
ditulis oleh Dr. Sumiro Djojohad1
.
kusumo 5).
Pada tanggal 20 Djuni 1953 o
Sticusa Pusat di Amsterdam diads.

* * * * * * * * * * * * *
Tulisan saja ini terutama saja tudjukan kepada para guru disekolahsekolah. Dengan kesedaran bagaimana utamanja fungsi pengadjaran
sastra dalam perkembangan kesu
sastraan, karena mereka jang sekarang masih di-sekolah2 adalah kader-kader bangsa jang mustinja tjinta akan kesusastraan. Kalau kita
ingat tahun 55/56 tahun hidup suburnja lektur tjabul maka orang
akan lebih melihat betapa pentingnja menanamkan rasatjint . sastra
itu.
Memang orang butuh hiburan, tapi
bagi orang jang bidjaksana hasil
sastra jang tinggi nilainja
itulah
jang hiburan. didalamnja terkandung pikiran2 jang luhur. Hiburan
jang dapat dipuaskan oleh nafsu kelamin hanja menundjukkan kekosongan djiwa, belum lagi djika d-pandang dari sudut etik dan susila.
Di-sekolah2 hendaklah deklamasi
dibikin subur. Pada kelas terendah
dibiasakan mengadjar membatja de
ngan baik dengan pimpinan jang
meningkat mendjadi deklamasi. Untuk seorang guru sastra di-sekolah2
pelaksanaannja tidaklah terlalu sukar. Sekali2 dalam perajaan sekolah
ada baiknja diadakan malam dekla
masi jang pada kesempatan
lain
diadakan deklamasi terbuka untuk
v.mum. Apa salahnja djika untuk
kesempurnaannja sekali2 diadakan
)- rlombaan deklamasi, diberi hadiah
jang akan djadi pendorong.
Mungkin apa jang saja tulis diatas
beberapa sekolah ada melakukannja.
Tapi saja mengharap dan masih be
lum puas djika tidak semua sekolah
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M. P. membikin tradisi seperti
jang saja sebutkan. Tanamkanlah
rasatjinta sastra peladjar2 sdr. pada
susastra dengan salah satii djalan
jang sudah njata: deklamasi.
Tentu sadja dalam hal ini guru
sastra harus kerdja giat, rnemimpin
murid2nja. Sebuah deklamasi jang
baik haruslah sang deklamator dap r ' membawakan sadjak atau prosa
itu sebagai punja dirinja. Hal ini
tentu sadja baru bisa berhasil djika
mereka lebih dulu mengerti apa jang
dideklamasikannja. Untulj mengerti
sebuah sadjak memang sukar, meminta kesungguhan, pengalamar dan
pendalaman. Biarlah masing2 dekla
mator punja interpretasi jang berbeda2 terhadap sebuah sadjak, jang
penting adanja pengertia
karena
hal itu berarti sudah punja rasa ter
hadap sadjak, *sudah punja kesanggupan merasakan visi sebuah sadjak.
Achirnja tentang deklamasi sadjak
sambil lulu ingin saja beri tjatatan
disini. Pada umumnja sekarang kita
kenal Suatu pola didalam~membatjakan aadjak jang sebaga• tjontoh
kiraZ hampir sama dengan jang di.
bawakan R.R.l. studio DjakarU da
lam atjara siaran Tunas Mekar. Mer.urut pendapat saja pola Tunas Me
kar didalam setiap sadjak jang didek lamastkttnnja pada umurr'i ia jang
kini umum dalam masjarakat kita
(ketjuali mereka jang mengerti)
buhkan mengurangi keplastisan sa.
djak itu sendiri.
Biasanja mereka fgembatja sadjak
dengan nada jang melankolik dan
memang mereka lebih berhasil mem-

bawakan sadjak jang melankolik <6
iringi dengan piano jang mengirii I
Untuk itu dideklamasikan sadjak iti
dengan me-liuk2, pada setiap sacijs!
demikian boleh dikatakan.
Haruslah diketahui bahwa poU
jang demikian kurang benar. Djustru oleh karena di-liuk2kan sadja.:
itu djadi hilang ekpresinja, teras
di-buat2 tidak wadjar dan djadilai
bukan sadjak itu jang berbitjara tetapi perasaan deklamatornja jang
di-liuk2kan dengan melankolik, bu
kan dgn. gaja jg di.buat2 Setiap
kata2 mengandung daja magis. Daja magis itu timbul oleh bermatjammatjam hal. Oleh paduan kata, pilihan kata, sadjak, dan apa Jandikatakan. dsb., djuga oleh interpre
tasi deklamator sendiri.
Djika deklamator menemukan ro
gis kata itu, tidak dengan me-liuk2kannja setjara melankolik, daps!
menjatakan suara rendah karena te
kanan umpamanja, dan suara ting
gi karena ditarik, jang lahir
karena penemuan magis kata >
interpretasinja, barulah lahir dekla
masi jang baik jang berhasil.
Sambil lalu ingin saja menunggt
R.R.I. Tunas Mekar terhadap kesadaran akan magis kata karena Tu
nas Mekarlah sering2 didjadikai
tjontoh di-sekolah2. Deklamasi hares
sepenuhnja dapat dukungan batin
disici kesewadjaran jang djauh dari
di-buat2. Dan kepada guru2 jan?
mau menumbuhkan nasa tjinta sas
tra kepada murid2nja sebagai salat
satu djalan sekali lagi saja tegaskan;
Suburkanlah deklamasi!

K em ajoran, 2-i-o1,

kan Simposion kesusasteraan Indo
nesia modern, Jang merupakan sirru
msion sastera Indonesia jang perta.
ma2, dan jang djuga menitikberat.
kan persoalan pada lesu, kelesuan,
krisis dan impasse ini. Setelah Prof.
Dr. A. Teeuw memperkenalkan seojarah singkat kesusasteraan Indo.
nesia modern. Prof. Mr. St. Takdir
Alisjahbana dalam referatnja meKatakan antara lain, bahwa:
„Dalam
waktu tigapuluh tahun
bandul djam kesusasteraan Indo.
nesia terpelanting dari belenggu
tradisional pada udjung jang satu
pada anarki individualisme pada
cdjung jang lain, dan jang menje.
oihkan ialah, bahwa bertambah be.
sar lompatan jang dilakukaainja,
tidaklah lebih djauh daripada djarak
jang telah ditempuh oleh manusia
Barat selama tiga atau empat abad
terachir dalam sedjarahnja. Ja, bahkan kita dapat mengatakan, bahwa
kesusasteraan Indonesia baru dida.
lam hubungan besarnja sebenarnja
tidak memghasilkan apa2 jang baru,
la tidak lain daripada suatu rekapi.
tulasi jang menarik daripada dunia
Barat” .
,,Lebih menjedihkan bagi orang
Indonesia modern ialah menginsjafi
bahwa kemerdekaan jang diperdju
angkamnja dengan begitu bersema.
ngat pada hakikatnja hanja merabuatnja sendiri djadi miskin, karena
ia telah kehilangan semua.muanja
jang dimasa dahulu membuat hidup
begitu pasti, aman dan terlindung.
Sebagaimana halnja dengan manusia
Barat ia harus beladjar djadi jatim.
piatu, jang
kehilangan orangtua.
nja jakni religi, moral, nilai2 dan
ukuran2 tradisional dan jang kini
dengan tenaganja sendiri
harus
membangunkam dunia kepastiankepastian” . 6)
Ketua simposion, Prof. Mr. G.J,
Resink menjatakan dalam katapem.
bukaanmja, bahwa simposion ini
adalah suatu pertemuan antara
humanisme Eropah dengan synkre.
tisme Indonesia, jang dalam perde.
batan jang terdjadj kemudian, dilekankan oleh St. Takdir Alisjah.
bana, bahwa kesusasteraan Indone.
sia baru „melakukam pembebasan
kearah humanisme Eropah dengan
iridividualismenja’’. Dalam hal ini
Chairil Anwar merupakan puntjak.
nja, tetapi setelah revolusj mendapat kemenangan dan djuga dengan
meninggalnja Chairil, sedjak itu ber.
kuasalah malaise atau impasse dalam
kesusasteraan Indonesia, sedang
Asrul Sani, jang djuga memberikan
referatnja dalam simposion tersebut
menjatakan, bahwa parasasterawan
jang berasai dari pedalaman itu, di.
kota dengan polltik dan pengaruh2
nja jang asing baglnja telah meru.
sakkanmja, sehingga mereka mendjafi tjerpen (pengarang tjerita
pendek) dan pamflettist. 7)

Dr. Ir. S. Udin dalam referatnja
menjatakan, bahwa ..Dahulu para.
seniman
mempunjai
funksi jang
umum menerimanja. Dengan angan2
Baratnja ia terlepas daripada kehi.
dupan bersama, jang menjebabkan'
mereka terpentju dan berakibatkan
tcrtjerabut (ontworteld). Dan para_
seniman ini dengan se-penuh2nja
ikut dengan Revolusi dan didaiam
k«rua Revolusi ini mereka mengha.
silkan karja2 jang paling baik. Re.
volusi telah memberi kepada mere,
ka arti pada hidup d a» karja mere
ka. Dalam waktu jang singkat itu
njereka menemukan kembaii funk,
sinja dan merasa kembaii bersatu
dengan masjarakatnja.”
Setelah itu terdjadj kemerosotan,
jang hingga kini belum djuga dapat
diatasi,
sedang ..kemerosotan ini
diakibatkan oleh keketjewaan u_
mum, jang timbul sesudah pemulL
lihan kedaulatan diseluruh. lapisan
oleh karena
dimilikinja kemerde
kaan” . 8).
Dan bahwa „sekarang
nampak,
paraseniman
Indonesia
tak mempunjai tudjuan jang te.
gas” .9).
Simposion tentang kesusasteraan
Indonesia modern jang pertama2
ini adalah bersifat internasional,
diachiri oleh penjair Afrika Selatan
Uys Krige (sadjaknja pernah diter.
djemahkan oleh Taslim Ali, Djalan
Putih,
Indonesia Th. n 8.9/Agustus.September 1951, 114.116; ditjetak kembaii dalam Puisi Diinia II,
(187.191), penjair Amerika James
S. Holmes, para pengarang Indone
sia jang pada waktu itu berada di
Nederland dan Djerman, parasar.
djana dam pengarang Belanda prof.
Dr. N.A
Donkersloot, Dr. Annie.
Romein-Verschoor, prof. Dr. J. Ro.
mein, prof. W.F. Werthein, Adriaan
Morrien, Ed H oomik (sadjaknja per.
nah diterdjemahkan Sitor. Situmo.
rang, Pengchianatan, Siasat V 218/
3 Djuni 1951, 12.), Alfred Kossman,
H.A. Comperts, Albert Besnard dan

Maniiei van Loggum 10) dan disam.
ping itu terdapat pula parapengarang darl Australia, Djerman dan
Inggeris.
Jang typis Pudjangga Baru daiam
simposion pertama ini adalah utja.
pan St. Takdir Alisjahbana ddialam
diskusi jang menjusul, bahwa „pa.
rasenimani muda tak mempunjai
tjukup perhatian terhadap masiara.
rakatnja serta masalah2nja dan di*
samping itu belum lagi tjukup du.
duknja didaiam sikaphidup Barat”.
11).
Perkenalan auma kesusasteraan
Indonesia
modem jang per.tama?
setjara resmi dengan dunia interna,
sional ini mengesankan suatu tangisan karena diperolehr.ja kemer.
dekaan oleh Revolsi.
Setelah mythe ini mentjapai pun.
tjaknja didaiam simposion Amster.
dam, suara2 di Indonesia mendjadi
makin kuat lagi.
Sudjatmoko membajangkan adanja
mythe ini karena kurangnja roman
jang dapat dihasilkan 12) dan bah.a „mungkin beittuk roman bukanlah alat peramtara jg paling tjo.
tjok bagi parapengarang Indonesia".
Hal ini
mendapat bantuan Jang
langsung dari Boejoeng Saleh da.
lam siaran R RI jang tak mengakui
adanja „krisis sastera,” dan jang
acfa hanjalah „djarak atau djurang
antara kebutuhan objektif rakjat
Indonesia dan kenjataan sosial jang
terdapat kini” 13).
Atas dasar kata2 Sudjatmoko,
Gazali HSB memberikan prasarannja pada simposion Universitas Na.
sional pada tanggal 18 Oktober
1954, jang dalam hubungan ini me.
rumuskan karena ,.Rakjat kita
masih hidup dalam dunia hikajat”
dan karenanja ..Hubungan antara
pudjangga demgan rakjat banjak
terputus” , Dan dilemparkannja ke.
salahan ini pada ..Krisis jang mulai

G d e M an g k u

PERANG
A p a k a h itu p era n g adikku wati
dentum an asa p -a sa p mem buat hudjan ?
. ah, wati bagiku gila berpera n g
ka ren a kutahu ja n g terbunuh adalah diriku
sed a n g aku masih tjinta pada njaw a
A p a k a h itu p era n g adikku wati
dentum an a sap-asap m em buat hudjan ?
ah. sekali kuhidup mau kusajangi sem ua
watiku pula
A p a k a h itu p era n g adikku wati
hanja keisen ga n drama dipagi em bun
atau perh itun gan anak ja n g mau hidup ?
A h . wati sekali kuhidup mau ku sajan gi semua
d<tn h en d a k ku d ekap dikau.
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bergerak dengan masuknja kebudajaan
Barat, mendjadi krisis jang
continue, jang bertambah tjepat
geraknja setelah penjerahan kedau.
latan. Realiteit menjatakan, bahwa
Indonesia makin harj makni intensif
hidup dalam kebudajaan Barat,. se.
damg djiwa manusia2 Indonesia *na.
sih belum tjotjok dengan djiwa ke
budajaan Barat. Semangat primitif
Indonesia.Hindu,
Indonesia-Islam,
jang masing2 berbeda disebelah ber.
tentangan
pula dengan semangat
Barat meliputi djiwa manusia2 In
donesia,"
Menurut pendapat saja starting,
point untuk menjelesaikan krisis
kebudajaan kita ini ialah: K E SA .
DARAN” .
Penjanggah
prasaran
ini, Zuber Usman, tidak memberikan
pendjelasan soal jang mendjernihkaw
persoalan.
Disamping
itu masih terdapat
tulisan2 jang malah membuat keruh
persoalan misalnja tulisan Sarwedi
Sosrowidigdo dalam karangannja
M erosotnja kesenian rakjat dan
susila jang samasekali tak kuasa
xnentjakup persoalan jang sebehar.
nja, dan tak dapat memisahkan seni dan manusia diluar'seninja serta
membedakannja pula sebagai pen.
tjari nafkah,
dengan mengemuka.
kan d oger; sebagai salah.satunja
tjontoh
jang tunggal, jang mana
sebenarnja bukan pada tempatnja
diumumkan dimadjalah kebudajaan.
Sambutan M. Masjhudi atas tulisan
tersebut 15) pun tidak mengakibat.
kan terangnja persoalan.

R o b e r t

Frost

BUR'UNS

K ETJ IC

Kein gin an ku ialah agar burung itu akan ter ban g djauh
D a n tak la g i m en jan ji d ek a t rum ahku seh ari p en u h .
K u tep u k ked u a tanganku dan kuusir dia dari pinlu
B il i rasanja a ku tak akan d apat lama m enderita selalu.
. N am un kesalahan itu mestilah sebagian berasal dariku
D a n buru n g itu tak bisa disalahkan sadja begitu.
Ja sudah ten tu pastilah ada suatu hal ja n g keliru
Dalam keinginan m em atikan sesuatu lagu.

BU LAN NOPEMBER J A N G M E N A M U A KU
K em u ru n ga n ku , ialah bila .ia d atan g lagi bersamaku
K a te n a n ja h ari-hati akan g ela p sep a n d ja n g hudjan dimusim gugur
D a n tiadalah la g i hari-hari ja n g seindah biasa
Selam a ia suka akan ketan d u san , kelajuan p oh on a n
D a n akan m elata sep a n d ja n g rum put dan padang.
K esen a n g a n taklah me'm betahkan aku berbenah
S eb a b dia akan tjeritera fern s s ed a n g aku tjuma lesu m endengar
la akan gem bira d jika bu rung-buvung itu terb a n g djauh
la akan riang bila sega la nja kelabu reruntuh
K a ren a -k in i sega la nja m em utih berkabu t.
/a. kesep ia n, dan p o h o n -p o h o n ja n g ditinggalkan
Bum i ja n g lesu , langit ja n g m em berat

D a n ini adalah tam asja ja n g indah buat dilihat
Baru pada tar.’g gal 4 Desember
D ia kira aku tak p u n ja mata u n tu k sem uanja ini
1954, didapat langkah2 penjelesaian
dalam hal ini jang dilakukan °leh
D a n g a n g g u aku ta n ja m en gapa sebabn ja begini.
H.B. Jassin dalam Simposion pada
Dies Natalis Fakultas Sastera Uni.
T a p i tidaklah baru kem arin aku beladjar ken a l
versitas
Indonesia dengan referat
jang berkepala Kesusasteraan I*‘do.
T en ta n g ketela n d ja n ga n hari-hari dibulan. N o p e m b e r
nesia Tak Ada Krisis. Ia tak melifa itu sebelu m d atan gn ja saldju
batkan persoalan itu dengan pene.
N a m u n kep a d a n ja sulitlah bagi'ku untuk berkata
ropoivgan ataupun abstrahering jang
muluk2, tetapi dengan sederhananja
D a n m em ang adalah lebih baik baginja buat berban gga.
menderetkan hasil2 sastera jang di.
terbitkan dalam tahun2 setelah pe.
(T e rd jem a h a n : J a k e
N a h a n)
mulihan kedaulatan, jang tju k u p '
membantah suara2 jang silangsiur
tentang adanja lesup kelesuan. kri
achirnja orang boleh bertanja apa
sis dan impasse tersebut, '
kah tangan besj disini berguna atau
Karena dalam simposion ini ha.
Achirnja H.B. Jassin menjatakan,
alah mematikan kemungkinan inisia.
dirin tak mendapatkan kesempatan
tif2 baru jang timbul dengan kuat
bahwa mythe itu ia „kira hanjalah
dari H.B. Jassin untuk berdiskusi.
danspontant.”
. suatu pergolakan jang sewadjarr.ja
Reaksi hanja terdapat pada madja.
Dan ia memberikan kepastiannja
dalam suatu masjarakat jang se.
Iah2. Antara lain Beb Vuyk mem
dang mentjari perimbangan2 baru
bahwa „Djalan buntu kesusastera.
bantah referat Jassin 16) dengan
an tidak ada. Kesusasteraan Indone
dan nilai2 baru dalam tjara hidup
menjatakan, bahwa hasil2 jang di.
barui Bahwa
didaiam pergolakan
sia tak pernah berhenti tumbuh dan
tundjukkan oleh H.B Jassin tidak
kita
samasekali t ik bisa bitjara
ini tiap2 golongan mempunjai tang,
tjukup membantah adanja krisis
tentang impasse. Pun diwaktu Dje.
gapan sendiri dan tjita2nja sendiri
kesusasteraan Indonesia modern,
pang, tatkala sensur Djepang sa.
bagaimana susunan jang sebaiknja
karena hasil2 dibuat sebelum tahun
dan menganggap penjelesaian go.
ngat kerasnja, kesusasteraan turn,
1950, jang
segera dibantah oleh
H. B. Jassin jang tjukup djelas dan
longan lain samasekali tak berharbuh terus sebagai registrasi keadaga, sudah pula sewadjarnja. 1’enagai
berbahan bahwa bantahan
Beb
an dan kedjadian, harapan dan tji.
jang
kuat sedang bertempur dan
ta.tjita keketjewaan d a« kegembiVuyk adalah tidak benar 17).
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