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TUDJUH BELAS TAHUN 

-SESUDAH WAFATNJA 

CHAIRIL ANWAR1)
J. E. TATENGKENG

TUDJUH tahun sesudah wafatnja Chairil Anwar, ta
hun 1956, terbit buku H. B. Jassin jang berdjudul Chain! 
Anwar, Pelopor Angkatan 45.-) Buku Jatssin itu adalah 
buku jang serba lengkap. Temulah pemikiran dan penjc- 
lidikan mengenai Chairil Anwar sesudah itu tidak berhenti 
tetapi berdjalan terus. Tetapi publikasi jang dapat dipan
dang penting dapat dikatakan tidak ada.

Tahun 1956 melihat djuga lerbitnja Almanak Seni 
1957. '■’■) Kelihatannja dalam buku itu tidak dikemuka- 
kan hal- jang baru mengenai Chairil Anwar. Buku itu kita 
mcndjadi penting oleh publikasi dalamnja dari tiga buah 
surat pudjangga L. K. Bohang.

Apa jang dikemukakan oleh Sitor dan Bakri Sircgar 
dalam bulan- mendahului Gestapu dapatlah dipandang se
bagai agitasi golongan Lekra dan samasekali tidak mern- 
punjai nilai'apapun.

Keadaan jang demikian menimbulkan anggapan bahwa 
pengetahuan dan penghargaan kita mengenai Chairil 
Anwar seakan-akan sudah mcndjadi definitif, oleh karena 
tidak (belum) ada fakta- baru jang dapat dikemukakan.

* * *
Dalam rangka mempersiapkan kuliah umum ini, jang 

bersifat kuliah peringatan hari wafatnja Chairil Anwar, 
kanii berhadapan dengan dua kemungkinan: I. membe
rikan suatu pandangan keseluruhan, atau: 2. memberikan 
pandangan tentang sebagian dari karya Chairil Anwar 
dan memberikan sesuatu aspek dari kepudjanggaon Chairil 
Apakah detail studi jang demikian dapat diusahakan dikota 
Makasar, mengingat betapa sukarnja bagi kita disini 
memperoleh bahan- dan_ informasi ? Meskipun demikian, 
kami telah memutuskan akan berbitjara dalam kuliah ini 
tentang sadjak2 permulaan Chairil Anwar, jaitu tentang 
sadjak2 jang ditulisnja dalam tahun- 1942 dan 1943. Scbab-- 
nja mengapa kami berbuat demikian akan kami djelaskan 
dalam landjutan kuliah ini.

Tetapi sebelum itu kami merasa perlu mengemukakan 
tiga hal jang berikut : * .

pertama, kita harus membebaskan diri kita dari rasa 
kepesonaan seolah-olah pengetahuan kita tentang Chairil 
Anwar sudah definitif;

kedua, bagi saja sendiri, apapun hasil- penjelidikan 
dan 'pemikiran kita, penghargaan kita terhadap kepu- 
djanggaan Chairil Anwar tidak akan berkurang. Dalam 
hal ini kami mempunjai pendapat jang sama dengan 
lassin (lihat bukunia tadi hl. 7-8) dan pendapat Boejocng 
Saleh (lihat Almanak Seni 1957 hl. 41-42);

ketiga: apakah 17 tahun sesudah wafatnja Chairil 
Anwar kita tidak perlu mentjari djalan dan tjara jang 
lain daripada jang diikuti sampai sekarang ini dalam 
pemikiran dan penjelidikan kita tentang Chairil Anwar?

Djadi kita akan berbitjara tentang sadjak- Chairil 
Anwar dari tahun 1942/1943. semuanja 35 djumlahnja 
menurut Jassin. *) Berturut-turut kita akan mcntjoba 
mendjawab soal- jang berikut :

dengan djalan dan tjara jang bagaimana kita da
pat menemui Chairil Anwar dari tahun 1942/1943 ?

2. bagaimanakah nada sadjak- tahun 1942/1943 ilu ?
3. apakah djumlah sadjak- asli, jaitu 33 bagi tahun 

42/43 sebagai jang dikemukakan oleh Jassin djuga sudah 
definitif ?

4. kekurangan- apakah jang kedapatan dalam tjara 
penjelidikan jang dilakukan sampai sekarang ini ?

5. apakah kita dapat menundjuk djalan dan tjara- jang 
baru ?

1.

* * *
Bagaimana kita dapat menemui Chairil Anwar dari 

tahun 42/43 itu ?
Terutama dalam sadjak-nja jang ditulis dalam tahun- itu. 

Kita akan bertjakap-tjakap dengan Chairil Anwar dengan 
melalui sadjak2 itu. Dalam pertjakapan itu kita akan 
memberikan kesempatan kepadanja menjampaikan „isi 
hatinja” dan kita sendiri hendaklah membuka hati kita 
dan menerima utjapan-'nja „tanpa reserve". Sekiranja de
ngan djalan demikianlah kita dapat menemui Chairil 
Anwar dari tahun 42/43.

Dalam sadjak saduran RUMAHKU Chairil Anwar 
berkata :

Runtahku dari unggun-limbitn sadjak 
Katja djernih dari luar segala nampak

Rumahku dari unggurf-timbun sadjak 
Disini aku berbini dan beranak

Marilah kita memasuki rumah unggun-timbun sadjak 
itu dan menemui Chairil Anwar didalantnja bersama-sama 
dan „bini dan anaknja”.

Djuga kita mau menemui Chairil Anwar dalam tulisan- 
orang lain, ialah mereka jang djuga pernah menemui 
Chairil Anwar -dalam rumah unggun-timbun sadjak itu 
dan mentjeriterakan penemuannja dalam rumah ilu dalam 
tulisan2. Tentulah harus kita sebut lebih dahulu uamanja 
Jassin ; ialah jang telah me-registrasi kehidupan Chairil 
Anwar dan telah meng-inventarisasi setjara lengkap karya2- 
nja. Bocjoeng Saleh, Rosihan Anwar djangan kita lupakan. 
Tceuw dan Nieuwenhuys djuga ? Djuga mereka. Tidak 
ada orang2 lain jang harus disebut namanja ? Ada. Ada 
seorang terutama. Tapi itu nanti sebentar.

* * *
Mengapa sadjak2 dari tahun 42/43 ?
Tidak lain oleh karena kami mempunjai perkiraan 

bahwa djustru dalam sadjak2 permulaan itu kita dapat 
mengenal Chairil Anwar dengan sebaiknja. Sadjak'-' tahun 
42/43 mempunjai banjak kelemahan, tetapi djuga oleh 
karena beberapa sadjaknja jang terbaik ditulis dalam tahun 
43/43 ilu. Umpamanja sadjak2 HAMPA, KAWANKU 
DAN AKU, DOA.

Jassin mengatakan bahwa sadjak-'nja pada naiki pertama 
berupa bentakan-bentakan singkat-singkat. Ini adalah nu-i
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sanja Sturm und Drang, katanja. 5) Tetapi bentakan-ben
takan singkat bukanlah karakteristika Sturm und Drang. 
Karakteristika Sturm und Drang ialah mendobrak, segala 
rintangan, tetap madju kedepan dan membumbung tinggi. 
Dan djustru inilah jang kurang sekali kedengaran dalam 
sadjak2 Chairil Anwar dari tahun 42/34. Batjalah sadjak 
HAMPA. Didalamnja ada utjapan :

Segala menanti. Menanti. Menanti.

Dan ambillah sadjak AKU jang sangat terkenal itu. 
Sadjak itu mulai dengan renungan tentang hari achir hidup- 
nja :

Kalau sampai waktuku
’Ku mau tak seorang ’kan meraju
Tidak djuga kau
Tak perlu sedu sedan itu. .

Chairil Anwar menghendaki suasana sepi pada hari 
Apakah ini Sturm und Drang? Bukan. Ini adalah re--, matinja. Dan ia memberikan tekanan pada kesepian dalam 

fleksi, renungan. Atau batjalah sadjak KAWANKU DAN hidupnja sekarang :
AKU. Dalamnja terdapat pertanjaan. Aku ini binatang djalang 

Dari kumpulannja terbuang
Memang manusia jang "berdiri diatas puntjak pendirian * 

selalu hidup dalam liputan kesepian.
Mada lain jang kita dengar dalam sadjak2 Chairil Anwar 

ialah.: manusia jang mentjari dan bergumul. Mentjari ke- 
akuannja (irinja), mentjari sesamanja manusia, mentjari 
Tuhan. Hidup Chairil Anmar menegang antara rasa sepi 
dan rindu kebersamaan. Ketegangan jang demikian kita 
rasai antara lain dalam sadjaknja SELAMAT TINGGAL.
12 Djuli 43 dan sadjak DENDAM, 13 Djuli 43 dan sadjak 
DENDAM, 13 Djuli 43. Dengarlah apa jang dikatakannja 
dalam SELAMAT TINGGAL :

Aku berkatja 
Bukan buat kepesta

Ia tidak kenal iagi muka dan suaranja sendiri :
Ini muka penuh luka 
Siapa punja ?
Kudengar seru-menderu 

.:— dalam hatiku ? — •
Apa hanja angin lalu ?

Berhadapan dengan maut ia perpisah dari segala dan 
dari dirinja sendiri :

Segala menebal, segala mengental
, Segala tak ku kenal........

Selamat tinggal
Dalam sadjak DENDAM ia berkata :

Aku mentjari
Mendadak mati kuhendak- berbekas didjari 
Aku mentjari 
Diri tertjerai dari hati

Dalam sadjak DIMESDJID Chairil Anwar melukiskan 
pergumulannja mentjari Tuhan. Pertcmuannja dengan Tu
han tidak berachir dengan penjerahan diri sepenilhnja ke
pada Tuhan :

Siapa berkata ?
Apakah ini pertanjaan Sturm und Drang? Bukan. Sturm 

und Drang bertanja : Siapa beraksi, renunganiah jang ber- 
tanja akan kata, sebagai perwudjudan pemikiran, begrip. 
Perhatikanlah djuga tiga kalimat terachir dalam sadjak itu :

Sudah larut sekali 
Hingga hilang segaia makna 
Dan gerak tak punja arti.

Sadjak- tahun 42/43 sebaiknja kita pandang sebagai 
sadjak- latihan. Chairil Anwar melatih dirinja untuk me- 
ngutjapkan renungannja tentang pengalaman hidup dalam 
bentuk jang paling tjotjok dengan „bakatnja” dan dengan 
renungan itu sendiri. Pada Chairil Anwar pengalaman 
hidup banjak kali tidak langsung membentuk dalam sa 
djak. tetapi harus lebih dahulu melalui renungannja, atau 

orang lain. r‘) Didalam latihan itu selalurenungan
ditjobanja mentjari keselarasan antara „bakat” dan re
nungan, antara kata-jang-indah-kalimat-jang-lantjar dan 
pandangan hidup. Tidak selamanja keselarasan itu tertja- 
pai. Hampir2 kami mau katakan : djarang sekali keselaras
an itu tertjapai. Ada kalanja „bakat” lebih menondjol 
daripada renungan, umpamanja dalam sadjak ADJAKAN 
dan sadjak PELARIAN. Ataupun renungan lebih menon
djol daripada „bakat”, umpamanja dalam sadjak KA
WANKU DAN AKU. Keselarasan hampir tertjapai selu- 
ruhnja dalam sadjak2 AKU dan DOA.

i* * *
Tentulah tidak mungkin bagi kita membitjarakan dalam 

kuliah ini semua sadjak Chairil Anwar sebuah demi se
buah. Memang itu tidaklah djuga mendjadi maksud kuliah 
umum ini. Jang penting bagi kita sekarang ini ialah men- 
djawab pertanjaan : apakah.ada satu-atau dua nada pokok 
jang kedengaran dalam sadjak-' permulaan itu?

Barangsiapa jang memhatja sadjak2 Chairil Anwar tahun 
43/43 itu akan beroleh perasaan berhadapan dengan se
orang manusia jang kerapkali ditimpa perasaan sepi dalam 
hidupnja dgn lagi tahu serta merenungkan perasaan sepi
itu. Kuseru sadja Dia 

Sehingga datang djugaAh. Hatiku jang tak mau memberi 
Mampus kau dikojak-kojak sepi.

(dalam SIA-SIA) Ini ruang
Gelanggang kami berperang
Binasa-membinasa
Satu menista lain gila.

Dalam sadjak DOA Chairil Anwar menjerahkan diri 
sepenuhnja kepada Tuhan, dan ini terdjadi setelah ia ke
hilangan Segala kata, segala bentuk, segala djalan.

D O A

Ada kalanja kesepian itu menghebat mendjadi keham 
paan :

Hidupnja tambah sepi, tambah hampa 
Malam apa lagi 
Ia memekik ngeri 
Ditjckik kesunjian kamarnja

(dalam SENDIRI)
Dalam sadjak HAMPA seluruh alam dan seluruh hidup 

penuh kesepian, hingga sepi itu bukan dirasa sadja dalam 
hati, tetapi dirasa djuga setjara fisik :

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menjebut namaM»Sepi memngut.
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kami sudah bahwa itulah sadjak jang kami tjari- dan jang 
bertahun-tahun lalu memang kami sudah membatjanja. 
Sadjak itu adalah dari Jan H. Eekhout, dan demikian 
bunjinja :

Tuhanku
.aku hilang bentuk 
remuk 
Tuhanku
aku mengembara dinegeri asing 
Tuhanku
dipintuMu aku mengetuk 
aku tidak bisa berpaling 

* * »
Ketegangan antara rasa sepi dan rindu bersama tak 

mungkin diutjapkan oleh seorang penjair dalam 
sadjak2nja dalam tingkat jang sama. Turun naiknja tingkat 
pengutjapa» ketegangan itu njata dalam sadjak-' Chairil 
Anwar tahun 42/43. Tidak setamanja ketegangan itu 
terasa sampai achir pengutjapannja. Inilah rupanja kelema
han beberapa sadjak Chairil Anwar jang dirumuskan oleh 
Jassin sebagai berikut: „Hanja bertalian dengan pengalaman 
dan pengetahuan adakalanja ia memberikan kesan tidak 
sampai pada pemikiran jang djauh dan mendalam." ')

Dalam membatja kembali sadjak- tahun 42/43
mempersiapan kuliah ini memang terasa kelemahan 

beberapa sadjak serta keanehan sadjak jang lain dalam 
rangka nada- jang kami telah bentangkan tadi. Perhatian 
kami tertarik benar oleh sadjak D1MESDJ1D dan sadjak 
TAMAN.

Sadjak D1MESDJID mulai dengan berseru memanggil 
Tuhan dan berachir dengan binasa-membinasa menentang 
Tuhan. Ketegangan antara memanggil Tuhan dan ber
tengkar melawan Tuhan tidak tergambar dengan tepat oleh 
kalimat- pertengahan sadjak itu.

Sadjak TAMAN adalah sebuah sadjak gembira, ber
gembira dan nadanja lain sekali dari nada sadjak’

Kedua sadjak itu telah mendjadi' masaalah jang sukar 
dan berat bagi kami dalam persiapan kuliah kami. Kami 
diperhadapkan pada persoalan ini : Apa sebabnja Chairil 
Anwar kedengaran begitu lemah mengutjapkan ketegane 
dalam pertengahan sadjak DIMESDJID ? Apa sebabnja 
di tengah-tengah sadjak kesepian sekonjong-konjong 
ranja kedengaran begitu bergembira bermain dalam sa
djak TAMAN ?.

DE WAANZINN1GE
’k Hcb hard om God gebeden, cn Hij kwam--------
Drong plots zich driftig in mijn fclle zinnen
Als wilde Hij in mij opnieuw beginnen
Zichzelf, nu het al losbrak uil de ban
Van ecn zoo groot, roofzuchtig haast. beminnen —
Sindsdien laait onophoudclijk in mij van
Zijn vreemd Bestaan de folterende vlam,

. Doch kan Hij mij, noch ik Hem overwinnen —. 
Een was .die zag hoe Hij in mij ging wijken,
En daarom bracht men God en mij te sarnen 
In dit grafnauw cn beendernaakt vertrek —
Hier zullen vechten wij tot wij bezwijken,
Gilicnd verward dooreen elkanders narnen, 
Scheldend elkander schaamteloos,voor gek. 

Bandingkanlah dengan sadjak Chairil Anwar :

semua

semen
tara

DIMESDJ1D

Kuseru sadja Dia 
Sehingga datang djuga.
Kamipun bermuka-muka
Seterusnja Ia bernjala-njala dalam dada.
Segala daja memadamkannja
Bersimbah peluh diri jang tak bisa diperkuda.

' Ini ruang
Gelanggang kami berperang
Binasa-membinasa 
Satu menista lain gila.

Dengan memakai ukuran Jassin,J) maka dapatlah di
katakan bahwa sadjak Chairil Anwar itu adalah saduran 
dari sadjak Eekhout. Malah suatu saduran jang mendekati 
terdjemahan.

Pergumulan manusia jang dilukiskan dalam De Waan- 
zinnige lebih hebat dan lebih mendalam daripada jang 
dilukiskan dalam DIMESDJID. Dan itu jang tetap terasa 
padaku sehingga pembatjaan sadjak Chairil Anwar itu 
meninggalkan kesan jang kurang memuaskan.

Mengenai sadjak TAMAN, sadjak itu memperingatkan 
kami kepada seorang pudjangga Belanda sekali-sekali 
menulis sadjak jang riang gembira, sedang pada umumnja 
sadjak2nja bernadakan kesedihan. Jang kami maksudkan 
ialah Anthonie Donkcr. Dalam kumpulan sadjak"nja De 
Einder 10) kami segera bertemu dengan sadjak DE TUIN. 

Het is een kleine, warme tuin waarin wij spelen, 
’t Licht zweeft er over bloemen, door het Iover. 
Schuduwend- gaan er groote wolken over.
Het zeggen is dat hij niet gunstig is gelegen, ntaar 
toch behoorlijk, en voor ons luidruchtig spelieent 
hij zich wel.
Wcl zijn er weinig plckjcs om tc scluiilen, 
wel zijn er diepe, onverwachte kuilen, 
maar warrn en heerlijk is de vorjaarsregen.
Na dien glinstert de zon op aile paden,, 
in alle /yloemen, over alle bladcn.
Het is een kleine, warme tuin waarin wij spelen. 
Schaduwend gaan daarover groote wolken.
Soms staan wij pldseling dicht bijeen.

main
lain.

an

sua-

* * *

Kedua persoalan jang disebut tcrachir tadi membawa 
kami kepada persoalan baru : Apakah tidak ada sadjak2 
dari penjair- lain tentang hal jang sama atau jang hampir 
sama jang dapat kita pakai sebagai alat perbandingan2 ? Te
tapi sadjak2 siapakah itu ? .Tentulah pertama-tama kami 
mentjari dalam kumpulan sadjak2 penjair2 jang selalu di
sebut telah mempengaruhi Chairil Anwar: Marsman, 
Slaucrhoff, Du Perron, Elsschot, Rilke dan lain2. Usaha 
ini tidak membawa hasil. Kemudian kami mentjari da
lam kumpulan- sadjak penjair Kristen, baik' Protestan 
maupun Katholik. Kami teringat akan pergumulan Jakob 
dengan Tuhan, jang djuga mendjadi sumber inspirasi bagi 
para seniman. Djuga usaha ini tidak memberikaan hasil, 
dan kami telah memutuskan untuk membiarkan masaalah 
itu- tidak terselesai bagi kami. Tapi pada hari tcrachir 
persiapan kami, kami sekali.lagi membuka-buka buku 
ilef Derde Reveil. kumpulan sadjak pudjangga2 muda 
Protestan Belanda tahun 1933. s) Setjara kebetulan per
hatian kami tertarik oleh djudul sebuah sadjak jang ber
uji „De Waanzinnige”. Kami mentjari sadjak itu, dan 
barulah - kami membatja beberapa baris sadja sadarlah
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/s* i*
Onzichtbaar in _lh<r midden staat er een —, - dikemukakan bahwa golongan Eekhout ini ditanah Be-
zijn stem gaat rellend lang den ganschen kring : ianda sendiri waktu itu tidak menarik perhatian jang luas
olke bolke riebesolke— . ' dari kalangan kesusasteraan, perhatian terhadap mereka
cn eindehjk blijft er geheel aUeen ' terbatas dalam kalangan ketjil jang seazas dan- sepaham
een van ons over en die gaat dan heen. dengan mereka. Golongan Marsman cs memandang go-.
En memand weet waarheen hij ging. longan Eekhout cs agak remeh.
niemand begrijpt waarvoor. ~ Apakah dalam sadjak2 Chairil Anwar atau dalam tuli-
En wij staan na te denken. han2 kawannja terdapat petundjuk2 bahwa Chairil Anwar
Maar bloemen, bladen, zon en wolken wenken, S iSf S" °E WAANZINNIGE dengan
wij spelen door. J p J3"8 ““L7.

» . lada masa Chairil Anwar menulis sadjak D1MESDJ1D
Kalimat- permulaan dan achir kedua sadjak.ini s^ma. ia banjak bergaul dengan Laurens K. Bohang Bohang

Lagi pula, baik nada dasar maupun sehema dasar kedua adalah seorang Protestan. Dan sebagai seorang pudjangga
sadjak inipun sama. Dalam sadurannja Chairil Anwar Protestan muda dapatlah dikirakan bahwa Bohang rne-
kurang-lebih berhasil meng-Indonesiakan suasana Belanda naruh minat djuga terhadap karja2 pudjangga2 Protestan
(atau Swis„ Davos ?)a Tetapi suasana gembira dalam sa- muda, ditanah Belanda, mungkin ia mengenal dan-memi-
duran itu tidak begitu meluap, meskipun dalam saduran . liki buku |Het Derde Revcil itu. Djika demikian halnia 
itu Chairil Anwar tidak segan2 memakai kata puitis .surja maka pasti perhatiannja tertarik kepada Eekhout jang
jang biasanja dipandang sebagai kata klise. ada sedjiwa dengan dia. Djika demikian pula maka pasti

Bandingkanlah sendiri sadjak DE TUIN dengan sadu- dalam pengembaraannja bersama-sama den’oan Chairil
rannja TAMAN : Anwar mereka telah membitjarakan sadjak DE WAAN-

ZINN1GE itu. Mengingat djiwa Chairil Anwaar, maka tak 
. dapat tidak sadjak DE WAANZINNIGE itu bukan sadja 

telah menarik perhatiannja, tetapi telah memberikan kesan 
jang amat mendalam kepadanja. Lalu ia menulis saduran- 
dari sadjak itu.

Apa jang kami kemukakan diatas ini tidaklah lebih dari 
pada suatu kira2an. Dan hendaklah dinilai sedemikian pula.

Sekarang timhullah pertanjaan : Apakah dalam sadjak2 
Chairil Anwar sendiri tidak terdapat hal2 jang dapat mem
berikan dukungan pada kira2an itu? Dan apakah dalam 
tulisan2.Bohang tidak terdapat hal2 jang sedemikian djuga?

Sebelum kami memberikan djawab atas pertanjaan2 ini, 
baiklah dikemukakan bahwa dikota Makasar ini, didalam 
fakultas kita, terdapat seorang jang mempunjai perhatian 
jang agak chusus terhadap L. K. Bohang itu dan jang 
sedlak beberapa tahun tidak djemu2 mengandjurkan agar 

Dalam buku Jassin : Chairil Amvar, Pelopor Angkatan supaja diadakan penjelidikan jang lebih landjul tentang hi-
45, n) sadjak DIMESDJ1D dan sadjak TAMAN terma- dup dan karya pudjangga itu. Orang jang kami maksud-
suk dalam daftar sadjak2 asli. Soal plagiat kami tidak.akan kan ialah bapak Prof. S. M. Sjah,° salah seoran» dosen
b.tjarakan disini. -fakultas kita. Dan bahwa dalam penjelidikan kami ini su-

Scsudah mempeladjari sadjak DE WAANZINNIGE dah berkali-kali kami sebut nama Bohang itu, hal itu ti- 
dan DIMESDJID timbullah masaalah ini: Dengan tjara daklah terlepas daripada djasa2 bapak Sjah itu. 
bagaimana atau dari siapa Chairil Anwar berkenalan de- Sadjak DIMESDJID bertanggal 29 Mei 1943, Sebuah 
ngan sadjak DE WAANZINNIGE itu?12) sadjak Chairil Anwar jang lain, ialah KAWANKU DAN

Penjair2 Belanda jang selalu disebul-sebut sebagai pe- AKU,'jang ditudjukannja kepada L. K. Bohan», bertang-
njair- jang mempengaruhi Chairil Anwar adalah Marsman, gal 5 Djuni 1943. Tanggal jang tersebut diatas hanjalah
Du Perron, Ter Braak, Slauethoff dan Elsschot (Belgia), menundjukkan saat2 selesainja sadjak2 itu diatas kertas,
ialah mereka jang berada sekeliling dan disekitar madja- Tetapi masa „pengandungannja” didalam djiwa-Chairil
lah- Forum dan De Vrije Bladen. Jan H. Eekliout terma- Anwar adalah masa jang menclahuluinja. Bagi kedua sadjak
suk golongan disekeliling madjalah Opwaartse Wegen se- 'H1 masa „pengandungan” itu adalah masa jang sama jaitu
dang Anthonic Donkcr pentjipta DE TUIN termasuk go- Pada dimana kedua [mdjangga itu banjak kali mengembara
longan disekitar madjalah2 De Stem/Critisch Bullctin. bersama-sama.. Apakah begitu djangt^l kedengarannja apa-
Kami kemukakan nama2 ini untuk menundjuk bahwa uni- • bila' kita katakan bahwa pada masa itulah Bohang mem-
versalisme-nja Chairil Anwar lebih luas dari, lingkungan perkenalkan DE WAANZINNIGE kepada Chairil Anwar f
penganut2 paham Nieuwe Zakelijkheid dan Vitalisme. Te- Bahwa pergaulan,' pengembaraan dan pertjakapan de- 
tapi dengan itu soal dengan tjara bagaimana atau dari ngan Bohan telah-memberikan pengaruh jang mendalam
siapa Chairi Anwar berkenalan dengan kedua sadjak di- kepada Chairil Anwar, hal ini njata dalam sadjak Chairil
atas, bclilm memperoleh djawabnja. Anwar untuk memperingati temannja jang telah mening-

Tentulah orang dapat memberikan djawab jang demi- 8ab L. K. Bohang. Dalam sadjak itu Chairil Anwar ber- 
kian: Chairil Anwar adalah seorang jang mempunjai kata : 
perhatian jang sangat luas dan' ia membuka hatinja ke- 
scgala pendjuru dunia. Tidaklah mustahil ia sendiri me
miliki (atau memindjam) kumpulan sadjak3 Jan H. Eekhout 
jang berdjudul Doolagicn atau.buku Het DercKEl-veil jang 
kami sebut tadi. Terhadap anggapan jang dehiikian dapa"t

Taman punja kita berdua
tak lebar luas, ketjil sadja
satu tak kehilangan lain dalamnja.
Bagi kau dan aku tjukuplah.
Taman kembangnja tak berpuluh warna 
Padang rumpulnja tak berbanding permadani 
halus lembut dipidjak kaki.
Bagi kita bukan halangan.
Karena
dalam taman punja berdua 
Kau kembang; aku kumbang 
aku kumbang, kau kembang.
Ketjil, penuh surja taman kita 
tempat merenggut dari dunia dan ’nusia.

* *

Si Mati ini padaku masih bitjara
• * y

Si Mati ini matanja terus bertanja.
Dan apa kata Bohang sgndiri ?.
Dajam Almanak Seni 1957 termuat tiga.putjuk surat
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Bohan jang ditulis dalam ' bulan £>junl. 1943 itu djuga. 2. . dari buku itu jang menarik perhatiannja ialah masaa- 
Sangat disesalkan bahwa redaksi Almanak Seni tidak lah kepudjanggaan Kristen ;
membubuh tjatatan* jang dapat memberikan • keterangan2 3. . masaalah jang demikian terutama njata pada Eekhout, 
jang seperlunja bagi kita. 12) masaalah mana Tnemuntjak dalam ,'sadjaknja DE

Dalam surat'jang ke-2 jang bertanggal 24-6-1943, ' NVAANZ1NN1GE ; .
Bohang menjebut nama mesdjid Luar Batang, kemesdjid 4. masaalah itu-dibitjarakan* oleh Bohang dengan Chairil 
mana ia dengan kawannja kerapkali mengembara. Mesdjid 
Luar Batang itu terletak di Pasar Ikan, Djakarta.. Apa

•Anwar ;. begitulah Chairil Anwar berkenalan dengan 
sadjak itu ;

sadjak D1MESDJID menggambarkan pergumulan Chairil 5. sanjak DIMESDJ1D adalah saduran dari: sadjak
Anwar dalam mesdjid Luar Batang itu'? . ' .' _ Eekhout DE AVAANZINNIGE.

Dalam surat itupun terdapat kalimat jang berikut : Sekali lagi, sekarang ini bagi kami soal plagiat/djipla-
„Ah, belum djuga kutjeriterakari kepadamu, jang j kan belum begitu penting. Sekali lagi djuga, dengan pene-
dalam putus asa tadi terambil sebuah buku jang muan dua saduran J_tu penghargaan kami akan Chairil

^mengatakan bahwa manusia itu mau sadja jang Anwar tidak mendjadi berkurang.
pasti dan ada ketentuannja. Dan jang demikian itu . Jang • penting ^bagi- kami-sekarang ini ialali soal ini : 
hanja diberikan Qleh suatu adjaran, oleh sesuatu Apakah dengan penemuan dua saduran itu, terutama sa— 
agama jang menjeadiri, tetapi hidup itu dari mu-, djak'saduran DIMESDJID, kita tidak harus mentjapai 
lanja sampai jang tidak berhingga lamanja tetap djalan dan tjara2 baru dalam 'penjelidikan. kita tentang 
berobah-obah, keputusannja datangnja dengan 'tiba- Chairil Anwar T-
tiba, dan djalannja tersendiri sadja dalam kesunjian, - Sainpai kini,'apabila kita berbitjara tentang pengaruh2
dan inilah Sdr. M. jang dikatakan, tragik dan teka- jang telah memperingaruhi Chairil Anwar,- selalu kita ber- t
nan”- - bitjara tentang pengaruh asing,-kita menjebut-njebut na-

Bukuhnanakah jang dimaksudkan, oleh Bohang ? .Alki- manja Marsman, Slauerhoff, Du Perron, Ter Braak, Rilke
tab ? Saja berpendapat bukan. Saja lebih tjenderung untuk dan lain2. -Keinginan untnk menempatkan Chairil Anwar
mengatakan bahwa buku jang dimaksudnja jalah buku dan Angkatan. 45 'pada tingkat internasional mendorong
kumpulan sadjak2 Het Derde-Reveil jang sudah"berkali-• kita berpikir se-olah2 Chairil Anwar hanja memperoleh 
kali kami sebut diatas. Dalam „Inleiding” buku itu jang -pengaruh dari pudjangga2 asing sadja. 
mendjelaskan kedudukan chusus dari golongan pudjangga2 Perkenalan Chairil Anwar dengan Marsman cs tidak ber- 
Proestan muda itu ditengah-tengah keseluruhan perkem- laku setjara langsung melainkan melalui orang2 lain atau 
bangan kesusasteraan Belanda terdapat pikirain2 sebagai buku2. Siapakah orang2 lain itu? G uru2nja ? Kawannja ? 
jang dimaksudkan'oleh Bohang dalam suratnja. ■ Semua itu harus diselidiki. Dan apakah peranan mereka

Kami'merasa bahwa kuliah ini bukanlah kesempatan itu hgnja terbatas sampai .pada memperkenalkan sadja? 
jang sebaiknja untuk menganalisa ketiga surat Bohang Atau lebih landjut ? Dalam hal Bohang kami berpendapat
itu sehingga kita melihat sedjelasnja masaalah jang- diha- bahwa pengaruhnja pada Chairil Anwar djauh lebih men
capi Bohang. Tetapi ada baiknja apabila, kita memban- dalam daripada jang disangka or-ang’sampai sekarang ini.
dingkannja dengan massalah^ jang terdapat pada Eekhou.t Dan ketjuali Bohang, apakah pengaruh kawan2nja jang
sebagaimana digambarkan dalam analisa sadjak2nja dalam lain? Asrul Sani, Rivai Apin, Rosihan Anwar ? Dan apa-
Hct Derdc Revcil. kah pengaruh tokoh sebagai Sjahrir jang kata orang selalu

Dalam,suratnja jang ke-2 itu Bohang antara lain me-' didatangi .oleh Chairil. Anwar.? Dan pengaruh keluarga 
njemukakan pertanjaan ini: „Sdr. M., siapakan jang pa-« sebagai keluarga Tamaela ? Hanja terbatas pada.sadjak 
ling banjak mentjoba, ibliskah atau Jang Mahakuasa jang Beta Pattiradjawanc ? Dan pengaruh Jassin sendiri? 
mendjadikan langit dan bumi jang menimbulkan pelbagai -Dalam penjelidikan sampai sekarang ini segi ini tidak 
matjam agama menurut keadaan zhmannja ?” . •s-.1 memperoleh perhatian jang sewadjarnja. Kami mempunjai

i a am analisa mengenai Eekhout .dan sadjakhija kami harapan bahwa apabila djuga segi ini akan diperhatikan
m an i " ’’}? saLan Ult Go4 ?........ In z‘jn maka kita akan memperoleh gambaran jang lebih baik dan
(i^khout.. JET) bloed strijden God en satan hun kosmiese lebih kdja dari pudjangga Chairil Anwar dan olehnja dari * 
striJa........ De breuk in zijn dichterschap viel samen met . Angkatan 45 i,tu.
het aanvaarden van de konsekwenties van ,zijn eigen Adalah tugas kita sekalian untuk melandjutkan dan-mem- 
f he‘ aanvaarden van d0 realiteit van God en perbaharui penjelidikan itu. Chairil Anwar, Pelopor Ang-

u!^e - katan 45 dapat mendjadi djuga sumber ilham bagi Ang-
JU uPai sekarang- ini kanu mengemukakan katan 45 dapat mendjadi djuga sumber ilham bagi Aiigka-

pe undju ‘m- Publikasi jang lebih landjut akan1 surat? tan 66. Saudara2 bukanlali tjetakan baru dari Angkatan 45. 
Bohnng jang sekarang ini mungkin;masih tersimpan dalam,. Angkatan* 66 mempunjai dunianja sendiri, masaalahnja 
o umentasi J.assm serta analisa../janglebih mendalam sendiri, kemungkinannja sendiri. Tetapi semuanja itu bukan 

akan dapat memberikan pendjclasanf.jang lebih lengkap .- sesuatu jang djatuh dari langit dan terlepas dari jang men- 
aam 7 .-* > y,- dahuluinja dan dari jang akan datang, Tjarilah ilham pada

pa jang kami kemukakan diatas ini memungkinkan jang mendahului dan berikanlah ilham bagi jang berdiuung 
kami menarik rangkaian kesimpulan2 jang dibawah ini: kemudia. . . . •

sebagai seorang pudjangga Protestan polning nicnge- 
nal buku Het Derde ReV.eil.

/v»-

1.
(BerSitmbuiiij Jce hai. 122)V&

/ W- -. *.

t.*-1

1 ■
i
t HORISON / 104/ • . *



Tjatalan.
') Karangan ini adalah kuliah umum jang diperluas jang lelah 

diutjapkan dihadapan para dosen dan mahasiswa Fakultas 
Sastra Universitas Hassanuddin pada tanggal 30 April '66 
dalam rangka peringatan hari wafatnja Chairil Anwar 
ke-17. Karangan ini dimaksudkan sebagai sumbangan untuk 
mendorong mclantjarkan lagi pembiljaraan dan pcnjclidikaan 
tentang Chairil Anwar jang pada tahun'-* tcrachir ini kcliha- 
hatannja tidak lagi begitu diusahakan.

2) Diterbitkan oleh Gunung Agung, Djakarta 1956.
Almanak Seni 1957, diterbitkan oleh Badan Musjawarat Kcbu- 
dajaan Nasional, Djakarta 1956.
33 sadjak. asli dan 2 sadjak saduran, lihat daftar dalam Jassin, 
Chairil Artwar, iri. 140-154.

r,l Jassin, Chairil Anuai', hl. 25.
«) sda, hl. 21.
7) sda. hl. 15.
s) K. Hceroma, Hat I)crde Kevcil, Hondcrd

l’rotcstaiise Oichtcrs, Amsterdam 1933. Sadjak De Waanzin- 
nigc terdapat pada hl. 122.

'•’) Jassin, Chairil Anwar hl. 140-144,
10) Anthonie Donkcr, I)e Eindcr, Arnhem 1947, hl. 137.
u)' Jassin, Chairil Anwar hl. 140-144.
12) Almanak Seni 1957. hl. 54-58.
13J Ilc4 Dcrcte Kevcil, hl. 31-35.
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