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JUOZAS KĖKŠTAS (1915-1981) 
 

Biografija. Poetas, vertėjas (tikroji pavardė  – 
Adomavičius). Kėkšto gyvenimo kelias nepaprastai 
vingiuotas. Jis gimė Taškente, Uzbekijoje. Po šešerių 
metų su motina grįžo į Lietuvą. Priklausė pogrindinei 
komjaunimo organizacijai, tris kartus dėl to buvo 
areštuotas Lietuvos valdžios, kalintas. Lietuvai atgavus 
Vilnių, pasitraukė į Baltarusiją. Vienerius metus 
studijavo Varšuvoje, bendravo su lenkų 
avangardistais. 1940 m. kaip likviduotos komunistų 
partijos narys buvo sovietų suimtas ir išsiųstas 
aštuoneriems metams į Viatlagą miško darbams, bet 
po dvejų metų amnestuotas. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui Kėkštas kovojo lenkų komunistų 
kariuomenėje Sąjungininkų pusėje. Kovojo mūšiuose 
Samarkande, Persijoje, Irake, Libane, Palestinoje, 
Egipte ir Italijoje. Mūšiuose buvo sužeistas. Didžiosios 
Britanijos, Italijos ir lenkų vyriausybių apdovanotas 
kariniais ordinais.  
 

1947 m. Kėkštas įšvyko į Argentiną, kur dirbo fizinį darbą, draugavo su Argentinos 
literatais. Gyvendamas čia ėmė suartėti su lietuviais rašytojais, rūpinosi žurnalo 
„Literatūros lankai“ spausdinimu. Ištiktas paralyžiaus Kėkštas apsigyveno Lenkijoje, 
buvo slaugomas karo veteranų namuose Varšuvoje, kur jam padėjo jo lenkai draugai.  
 
Kūryba. Pirmoji poeto knyga Toks gyvenimas (1938) išspausdinta Varšuvoje. Jam 
gyvam esant pasirodė dar šešios jo eilėraščių knygos. Be poezijos Kėkštas vertė 
literatūrinius kūrinius iš lenkų, rusų, ispanų, italų į lietuvių kalbą. Taip pat vertė lietuvių 
poeziją į lenkų kalbą. 
 
Laimė ir laisvė. Kėkštas priskiriamas Žemininkų poetų grupei. Tai grupė poetų, kuriems 
rūpėjo klausimas: kokia yra žmogaus prasmė žemėje? Kėkštui svarbiausia – surasti 
žemėje laimę. O laimė Kėkštui tolygi laisvei. Eilėraštyje „Žodžiai kalėjimo sienoj“ poetas 
aiškiai sutapatina laimę su laisve: 
 
 
Jei tuo keliu kuomet eis kas –  
lai žino: juo valkata ėjo, 
kuris „nemokėjo gyventi“, 
nes žmogaus laisvės norėjo, 
gyvenimą laime paremti. 
 
Ištrauka iš „Žodžiai kalėjimo sienoj“ 

 
If someone ever goes down that road – 
tell him: a bum went down the same road 
a bum who “didn’t know how to live”, 
because he wanted human freedom, 
to brace his life with happiness. 
 
Translated by Mirga Girniuvienė 
 

 

http://komjaunimas/
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Šios eilės skamba autobiografiškai – poetas pats „nemokėjo 
gyventi“ ir atsidūrė kalėjime todėl, kad jam rūpėjo „žmogaus 
laisvė“.  
 
Nelaisvė yra baisiausia žmogaus nelaimė – ji sukausto 
žmogaus širdį ir jo vaizduotę. Tačiau žmogus, būdamas už 
kalėjimų ribų, gali patekti į savo paties sukurtą kalėjimą. Taip 
atsitinka, kai jis priima „melagingą laimę“. Tai nežinojimo ir 
rezignacijos laimė, į kurią gali būti įviliotas ir kalinys, ir „laisvas“ 
žmogus: 
 
 
 
 
 
Los rinde el sueno 
1. 
Šiltuose pataluose, sapnų pūkuos laimingi, 
kietais veidais ir žvilgsniu, kurs nemato nieko, 
mums kalba apie žemės laimę melagingą, 
atbukusiom širdim saldumą miego siūlo, 
bejausmį patogumą ir tūpčiojimą vietoj. 
 
Nutolk nuo jų, keleivi. Tavo šešėlis sienoj 
jų saldų sapną blaško.  
Los rinde el Sueno.  
 
 
 
 
 
 
2. 
Tamsiose celėse, prigniaužti grotų svorio, 
gūdžioj nakty be maišto sugulė ir snaudžia, 
paklodėm prisidengę, audron grįžt nebenori: 
beminčio ir beširdžio sapno surakinti, 
apkurtę ir apakę, negirdi laiko griaudžiant. 
 
Palik ir juos, keleivi. Tavęs bedalio, vieno 
audra ir kelias laukia. 
Los rinde el Sueno. 
 

 
1. 
Happy under warm blankets, huddled under  
dream comforters, 
with stony faces and glances, which see  
nothing, 
they speak to us of deceptive happiness  
on earth, 
with dulled hearts they offer the sweetness of  
sleep, 
unfeeling comfort and walking in place. 
 
Keep away from them, traveler.  
Your shadow on the wall  
disturbs their sweet dream. 
Los rinde el Sueno. 
  
2. 
In dark cells, crushed by the weight of the  
bars, 
they lay down submissively in the dreary night  
and slumber, 
covered with blankets, they don’t want  
to return into the storm 
locked in a thoughtless and heartless dream, 
deaf and blind, they don’t hear 
time thundering. 
 
Leave them be, traveler. Unfortunate, alone 
you are awaited by the storm and the road. 
Los rinde el Sueno. 
 
Translated by Mirga Girniuvienė 

Francisco de Goya paveikslas „Los 
Rinde el Sueno“ (Juos apima miegas) 
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Kėkštas skatina „keleivį“ eiti į audrą, veržtis į laisvę, į žinojimą, į supratimą. Šie patyrimai 
skaudūs, bet be jų žmogus nėra laisvas ir negali būti laimingas. Kėkštas pats laisvoje 
Argentinoje gyvendamas atsisakė džiaugtis ta „melaginga laisve“. Jis turėjo neužmiršti ir 
apraudoti nuskriaustuosius, nusivylusius, prispaustuosius. Tik taip, per supratimo 
kančią, jis galėjo būti tikrai laisvas ir laimingas: 
 
Argentinai 
 
Laisvos, bekraštės tavo lygumos. 
Mano širdis taip pat laisva ir meilėje bekraštė. 
Bet šiandien rauda ji ir kuria dainą 
apie jūreivius per audras nelydimus, 
nepasitinkamus, kurie ant rankų sužeistų 
saulėtekių degėsius neša; 
sužeistos šalyje užgesusių aušrų, 
tos rankos skausmą rašo. 
 
Koks tragiškai gražus saulėlydis many! 
Koks tamsus vėjas plaukia pro mane į tavo 
plačias lygumas... 
Klausyk, kaip manyje ledų suskaldytom, 
palūžusiom  
šakom tėvynės mano medžiai ūžia... 
 

 
Open and free are your flatlands. 
My heart is also free and boundless in its love. 
But today it mourns and creates a song 
about sailors abandoned in a storm, 
unawaited, who carry in their wounded hands 
the ashes of sunsets; 
wounded in a land of faded dawns, 
those hands write suffering. 
 
So tragically beautiful is the sunset in me! 
So dark the wind that flows through me into  
your wide flatlands… 
Listen, how within me the trees of my 
homeland, their branches 
cracked and broken by ice, are howling. 
 
Translated by Mirga Girniuvienė 

 
 
Todėl Kėkšto poezija tamsi ir nyki. Jo manymu, žmogaus laimė slypi kančioj. 
 
Žmogus 
 
Čia atėjo žmogus vakar miręs, 
todėl tiek žemės jo veide, 
O žvilgsniu baisiu ir tragingu mintys taip sunkiai 
iriasi. 
 
Iš paskutinės kamionetės, važiuojančios 
saulėtekin naktį, 
išmestas šaligatvin 
staigiai atsikėlė 
ir ėjo pėsčias ir mėlynas tramvajų šviesoj, 
neprotingai ir graudžiai pašėlęs. 
 
Į artėjantį dangų ištiesė žvilgsnį 
ir norėjo pagauti paskutinę gęstančią  
žvaigždę. 
 

 
 
A man came here who died yesterday, 
that’s why there’s so much earth on his face, 
And his glance is terrible and tragic as his  
thoughts struggle to surface. 
 
Thrown onto the sidewalk  from the last wagon 
going into the sunset 
at night, 
suddenly he stood up 
and walked, blue in the light of the trolley, 
unwisely and sadly mad. 
 
He reached out with his glance  
to the sky drawing near 
and tried to catch the last dimming star. 
 
Translated by Mirga Girniuvienė 
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Klausimai: 
1. Eilėraštyje „Žodžiai kalėjimo sienoj“ Kėkštas sako, kad jis „nemokėjo gyventi“. Ar tu 

su tuo sutinki? Ar jis pats su tuo sutinka? 
2. „Los rinde el Sueno“ yra ispaniškas sakinys, kuris reiškia „Juos gaubia sapnas“. 

Pagal Kėkštą, tas sapnas – malonus ar baisus? Pirmoje ir antroje šio eilėraščio dalyje 
poetas liepia keleiviui pasitraukti. Kodėl?  

3. Eilėraštyje „Argentinai“ Kėkštas rašo apie jūreivius, kurie vieniši plaukia per audras. 
Kaip manai, ką Kėkštas turi galvoje, kai rašo, kad jie „ant rankų sužeistų saulėtekių 
degėsius neša“? Jų rankos buvo sužeistos „šalyje užgesusių aušrų“. Kokia ta šalis 
galėjo būti, kokie žmonės joje gyvena? Kas tos užgesusios aušros? Kėkšto tėvynė 
yra Lietuva. Kodėl jis rašė „Klausyk, kaip manyje ledų suskaldytom, palūžusiom 
šakom tėvynės mano medžiai ūžia...“? 

4. Eilėraštyje „Žmogus“ numirėlis iškrenta iš jį vežančio vežimo ir atgyja. Įsivaizduok, 
kad tu buvai numiręs ir atsigavai. Ką norėtum pamatyti, surasti? Kas tau atrodytų 
svarbiausia? O kas Kėkšto numirėliui buvo svarbiausia? Ko jis norėjo? Kuriais 
žodžiais poetas tai apibūdina? Ką tai simbolizuoja? 

5. Eilėraštyje „Žmogus“ numirėlį Kėkštas apibūdina taip – „neprotingai ir graudžiai 
pašėlęs“. Ar tinka taip vadinti numirusį ir atgijusį žmogų? Kodėl Kėkštas naudoja žodį 
„neprotingai“? Kas taip galvotų ir ką Kėkštas apie tokius žmones galvoja? Palygink su 
„nemokėjo gyventi“ eilėraštyje „Los rinde el sueno“. Ką atsakytų numirėlis į žemininkų 
keltą klausimą – „kokia yra žmogaus prasmė gyvenime?“ 

 
Žodynėlis: 
pogrindinis: veikiantis slapta, kad valdžia nesužinotų; underground, secret 
komjaunimas: jaunų komunistų organizacija (Kėkštas tikėjo, kad komunizmas gali  
pagerinti pasaulį, bet šia svajone nusivylė ir vėliau nebetikėjo) 
kalintas: įmestas į kalėjimą; imprisoned 
Varšuva: miestas Lenkijoje; Warsaw 
avangardistas: kūrėjas (muzikas, menininkas, literatas), kuris ieško visai naujų kūrybos 
kelių; avant garde 
Viatlaga: dalis Rusijos, kur politiniai kaliniai buvo siunčiami sunkiems darbams;  
concentration camp 
amnestuotas: atleistas; granted amnesty 
Sąjungininkai: valstybių grupė, Antrojo pasaulinio karo metu kovojusi prieš Ašies  
sąjungą (kurią sudarė nacistinė Vokietija, fašistinė Italija ir imperionalistinė Japonija);  
Allies 
Samarkandas: miestas Uzbekistane; Samarkand 
Persija: dabar Iranas; Persia, now Iran 
Irakas: Iraq 
Libanas: Lebanon 
apdovanotas kariniais ordinais: awarded medals of honor 
slaugomas: mediciniškai prižiūrimas; nursed 
prasmė: reikšmė, tikslas; meaning 
laimė: pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis; happiness 
tolygu: tas pats; equivalent, identical 
sutapatinti: laikyti tuo pačiu; to identify, to consider to be one and the same 

http://karas/
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sukaustyti: surakinti; to shackle, to fetter, to paralyze 
vaizduotė: vaizdavimo galia, fantazija; imagination 
rezignacija: pasidavimas; resignation, giving up, accepting 
įvilioti: pritraukti; to attract 
skatinti: raginti; to urge 
veržtis: siekti, nors sunku; to strain, to struggle toward 
apraudoti; apgailėti, apverkti; to mourn 
nusivylęs: praradęs tikėjimą kuo nors; disappointed 
prispaustas: nelaisvas, priverstas kaip nors elgtis; oppressed 
nykus: liūdnas, tamsus; dreary 
slypėti: būti neatskleistam, glūdėti; to lie in, to be concealed in 
 
 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
Kėkšto „Los rinde el sueno“, „Žmogus“, „Argentinai“: http://www.tekstai.lt/antologijos/443-
antologija-zeme/1804-antologija-zeme-juozas-kekstas-eilerasciai-2.html 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=4345:mi&catid=265
:1965%2010&Itemid=325 
Juozas Girnius apie Kėkštą: http://www.tekstai.lt/antologijos/443-antologija-zeme/1809-
antologija-zeme-juozas-girnius-zmogaus-prasmes-zemeje-poezija-1.html 

 
Parengė dr. Mirga Girniuvienė 
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