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Balandžio 20-ąją bus rašomas Nacionalinis diktantas. Šįsyk – pa-
skutinis etapas. Jame bus visko – ir jaudinimosi, kai dėl kažko-
kio žodžio rašybos abejoji, ir užtikrintos ramybės, kai tą žodį ži-

nai, ir visokiausių rašybos „kabliukų”, kurie ne vieną rašantįjį suner-
vins. Tačiau visus šiuos žmones, pakliuvusius į paskutinį etapą, drąsiai
galima vadinti Lietuvos elitu. Lietuvos viltimi, Lietuvos pasididžia-
vimu. Kai naujausių techologijų skatinama, žmonija po truputį ima be-
raštėti, kai raides keičia vaizdas, paveikslėlis, individualų, asmenišką
teksto suvokimą – bendra visai žiūrovų masei vizualizacija, kiekvienas
žmo gus, išlaikęs gilų, gyvą ir rimtą ryšį su rašto kultūra, yra tikras savo
šalies turtas. Būtent tokie žmonės ir kuria tikrąjį savo šalies įvaizdį –
be dirbtinių pastangų, be provincialaus pasipūtimo, be televizinio lėkš-
tumo. Galima sakyti, kad jie yra tikrosios žvaigždės – to dangaus
skliauto, kurio gelmėje sutelpa ir I. Kanto moralinis imperatyvas, ir am-
žių atmintis, ir Žodžio stebuklas.

Čia galėtų paprieštarauti televizijos projektų dalyviai ar sulig nauju
TV sezonu pasimirštančių laidų vedėjai. Kartais susidaro įspūdis, kad
baisingai išplokštėjusiame TV pasaulyje nebeliko jokių kitų dalykų, tik
narciziškas žavėjimasis savimi, estetinė ir etinė kurčnebylystė, pokal-
biai pavirto plepalais, o diskusijos – monologais. Tiesą pasakius, man
jau seniai atrodo, kad tie televiziniai žmonės iš tiesų lyg ir negyvena –
jie tik plepa ekrane, o šiaip jų tarsi nėra. Gal taip ir reikėtų manyti?.. 

Matyt, reikėtų. Tik vis kartais užgauna ausį tas jų neretai paleidžia -
mas žodis – elitas. Gal būtų juokingas, jei nekiltų iš neraštingumo ir pui-
kybės, jei jo reikšmė šitų televizijos kurčnebylių nebūtų visiškai iš-
kreipta. Nežinau, gal dar niekas ir nesakė, bet nesistebėčiau, jei išgirs-
čiau frazę „nusikalstamo pasaulio elitas”. Arba – ,,kontrabandininkų eli-
tas”. Tokie jau laikai – pritaikyti elito sąvoką sluoksniams, kuriuose eli -
to kaip sąžinės konstantos nė būti negali. Tačiau kadangi elito sąvoka
jau gana seniai sėkmingai pritaikyta vidutinybėms (ypač jų gausu po-
litikos ir pramogų pasaulio srityse), tai gal jau galima leistis ir že-
miau?..

Raštingi, protingi, nuovokūs žmonės neišauga iš nieko. Jie išauga
iš tos pačios rašto dirvos – iš knygų, iš Žodžio, iš kultūros paveldo. Ir
nors negirdėjau elitu vadinamų vaikų, aš nemažą dalį jų taip pavadin-
čiau. Skaitančių, smalsių, netradiciškai mąstančių, nebijančių laužyti
ta bu. Taip pat ir dalį senjorų – nebijančių permainų, besikeičiančio lai -
ko, nenorinčių būti senais. Dalį politikų – už tikrą, sunkų ir prašalaičiui
nematomą darbą, sveiką nuovoką, intelektą ir sąžinės jausmą. O tokių
tikrai turime – tik kad tikrąjį politikų elitą atmiešia daugybė viduti-
nybių ar netgi išsišokėlių. Versle elitiškumą, kaip jį supranta prasisie-
kėliai, įkūnija tik pinigai: betgi esama verslininkų, kurie elitiškumą su-
pran ta kitaip. Atskiri sluoksniai – mokslininkų ir menininkų elitas.
Apie juos daug galima kalbėti. Žemdirbiai, švietimo ir kultūros darbuo -
tojai, pagaliau – bažnytinė bendruomenė, kunigai, vienuoliai – kokių
nuos tabių žmonių visur galime surasti.

Džiaugsmas radus tokių elitinių žmonių – toks didelis, kad netgi ne-
pikta ant vargšių TV žvaigždžių, kurios elitiškumą suvokia kaip gyve-
nimą televizijos ekrane. Bet jeigu aš neturėčiau televizoriaus?.. O jūs, pa-
vyzdžiui?.. Ar jūsų pažįstami?.. Ar beveik jo nežiūrėtų?.. Juk tai nereikš -
tų, kad mums aptemsta dangus ir į begalinius visatos plotus nutolsta di-
din gi žvaigždynai. Mes tik nematytume dirbtinės šviesos, kuri bando už-
gož ti tikrąją.

Jonas Benamis

KULTŪRA
MENAS: LITERATŪRA:MOKSLAS

D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2013 BALANDŽIO 20 d. nr. 16 (47)

1-as psl. Jonas Benamis. Lietuvos elito mįslės •2-as psl. V. Bagdonavičius. Vydūnas ir jo veikla vokiečių – lietuvių santykių kontekste (3)
•3-as psl. L. Vasiliauskaitė-Rožukienė. Eriko Daugulio fenomenas/ Judita Vaičiūnaitė. Sutirpus  sniegui •4-as psl. S. Abromavičius. Dai -
lininko Kęstučio Zapkaus jubiliejus •6-as psl. Alexis Tocqueville „Demokratija Amerikoje” . R. V. Udraitės-Ruzgienės  vertimas • 7-as
psl. V. Paplauskienė. „Siūlau išdidumo kupiną egzilę”…( 2) •8-as psl. Kultūros  kronika

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Kitame numeryje: 
Ray Bartkaus paroda Marijampolėje • Pranui Lembertui – 115 • Naujos knygos

Lietuvos elito mįslės

ATMINTIS

Neišskleisi sparnų, ugnimi  nukryžiuota
Tarsi paukštis ant skliauto, o drauge, ruduo
Surūdija žiogais net paveiksluose Džoto
Seno aukso spalvos Galilėjos vanduo.
Neištarsi maldos užkeikimo prasmingo,
Nes ant  žodžių gulės sudraskyta naktis,
Štai pažvelki – į raudantį medį įsminga
Nugalėtų genčių užmiršta nebūtis.
Neišskleisi sparnų, ugnimi pažymėta
Tarsi piktžolės klyksmas, o drauge, ruduo
Surūdijęs žiogais mena liūdną kometą,
Kurią brėkštant prarijo nuodingas vanduo.
Nesugrįši, žinau, kaip negrįžo pašautas
Garnio balsas eilėraščio mano takais,
Tik nusineša  viltį akimirkų srautas,
Graudų vardą sugriebęs  ugniniais nagais.

Leonardas  Gutauskas  

Pieter Bruegel. Babelio bokštas, 1563
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„Kultūroje”

„Septyniuose šimtmečiuose” vo-
kiečių ir lietuvių santykių is-
toriją Vydūnas aiškina kaip

laipsnišką lietuviškos kultūros naiki-
nimą, kuris apogėjų pasiekė susikū-
rus Vokietijos imperijai. Paskutiniųjų
XIX a. – pirmųjų XX a. dešimtmečių
lie tuviškumo persekiojimą Vydūnas
laiko ypač nusikalstamu, nes paverg-
to ji tauta po ilgo snaudulio pradėjo
dva siškai atbusti, ėmė puoselėti glež-
nus savos kultūros daigus, parodė gy-
vybingumą.

„Septynis šimtmečius” galima
laikyti patriotiniu veikalu ne tik dėl
požiūrio į savo tautą. Tokia ši knyga
yra ir atžvilgiu tautos, kurios politikai

 nuvedė ją į pasauliui didžiules kan-
čias atnešusį nacizmą. Itin svarbi kny-
gos mintis, jog asimiliacinė tiek vil-
helminės, tiek hitlerinės Vokietijos
politika tautinių mažumų atžvilgiu
pačiai vokiečių tautai ne tik neduo-
sianti nieko gero, bet ir padarysianti
jos kultūrai daug žalos. Taip atsitiksią
ne vien dėl to, kad savo nežmoniškais
veiksmais kitataučių atžvilgiu vokie-
čių šovinistai kultūringo pasaulio
akyse diskredituosią savo tautą, už-
temdysią didžiulius jos nuopelnus
žmo nijos kultūrai, bet ir dėl to, kad
prie vartos keliu į savo tautą įliejusi
di delį kitataučių skaičių, tik sumen-
kinsianti jos dvasinį ir kūrybinį po-
tencialą, dėl to nebegalėsianti visu pa-
jėgumu atlikti to uždavinio, kuris jai
skirtas kosminės visumos vyksme.
To dėl knyga neatsitiktinai parašyta
vokiškai: ja mąstytojas pirmiausia
mėgino belstis į pačią vokiečių tautos
sąžinę, stengėsi šiai tautai priminti,
kad aukščiausias jos, kaip ir visų kitų
tautų tikslas – „pasistengt augint gy-
viausiąjį žmoniškumą ir jį kitose tau-
tose žadinti. Bet ne tokiu keliu, kad
joms ką įsakytų, savo ypatybes pri-
mes tų, bet vien savo žmoniškumu

šviesdama.”
„Septyni šimtmečiai”  – skaudi

reakcija į Vokietiją beužvaldančią
pražūtingą nacionalsocializmo poli-
tiką. Yra ir Vydūno veikalas apie tai,
kuo pasibaigė tos politikos įgyvendi-
nimas, ką jis davė būtent pačiai vo-
kiečių tautai. Tai  1945 m. vasarą baig-
tas vokiškai rašytas keliasdešimties
puslapių traktatas „Didysis dabarties
žmonijos patirties klausimas kosmi-
niu požiūriu.” Jame parodomas pra-
žūtingas mėginimas vienyti žmoniją
pasitelkiant grubią ir žiaurią milita-
ristinę jėgą, kurią panaudojo Adolfas
Hitleris. Šioje itin dramatiškomis ap-
linkybėmis rašytoje studijoje parodo-
mas tragiškas vokiečių tautos liki-
mas, kurį ji pati prisišaukė, sukel-
dama antrą iš eilės pasaulio gaisrą.
Tačiau čia skamba ir optimistinė iš-
vada, jog galutinis rezultatas net po
didžiausio pralaimėjimo būna laimė-
jimas. Tiktai laimi ne kuri nors ka-

riaujančioji pusė, o kylantis žmoniš-
kumas, kurį likimui kartais tenka
skaidrinti didelėmis kančiomis.

Nebeturime galimybės atskleisti,
ką Vydūnui kaip mąstytojui bei kūrė-
jui davė vokiečių filosofija ir litera-
tūra. Tai bent iš dalies bus padaryta
ki tuose pranešimuose. Galime tik pa-
sakyti, kad davė labai daug. O trum-
pai norisi pa sakyti štai ką. Nors Vydū -
no filosofijos pagrindą, kuris yra ir jo
kūrybos idėjinis pagrindas, sudaro in-
diškasis vedantizmas, tačiau į jį mąs-
tytojas ėjo per vokiškąją filosofinę ir
bendrąją kul tūrą, būtent joje rasda-
mas jau įsitvirtinusį orientalizmą, di-
džiausiąją dalį vokiškai išguldytų
Rytų išminties šaltinių, vokiškų jų in-
terpretacijų ir tyrinėjimų. O ir pačioje
to meto vokiš koje filosofinėje mintyje,
ypač toje jos dalyje, kuri labiausiai do-
mino Vydūną,  spindėjo ir  rytietiško
atspalvio išminties šviesa (A. Scho-
pen  haueris, F. Nietzsche). Tos šviesos
spinduliai sklido ir iš senesnių laikų
vo kiškosios mistikos (J. Böhme, M.
Eckhartas), mūsų mąstytojui tarsi pa-
tvirtinusios, kad tiek Rytai, tiek Vaka -
rai randa tą pačią Didžiajame Slėpi-
nyje glūdinčią būties prasmę. Ir patys
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Vacys Bagdonavičius

Vydūnas ir jo veikla vokiečių – lietuvių
santykių kontekste (3)

Vydūno kapas Bitėnų kapinaitėse

Rytai tiesiogiai Vydūnui atsivėrė toje
pačioje Vokietijoje –  Leipcige veiku-
 sioje teosofų draugijoje, kurio aktyviu
nariu jis tapo. Savo iš vedantiz mo iš-
plaukiančio požiūrio į gyvąją tikybą
kaip tiesioginį sąlytį su dievišku mu
papildomą patvirtinimą Vydūnas rado
F. Schleiermacherio religijos filosofi-
joje, R. Otto religijotyros darbuose. Ne-
maža bendrumų Vydūnas ra do savo ir
J. W. Goethes pasaulėžiūroje, kaip dra-
maturgas irgi buvo veikia mas jo ir F.
Schillerio kūrybos prin cipų, savo laiko
vokiečių dramaturgijos ir teatro samp-
ratų. Dėstydamas savo filosofinę tautos
sampratą  Vydūnas daugiausia remiasi
savo me to vokiečių socialinės filosofi-
jos atsto vų – G. F. Steffeno, L. Zieglerio,
F. Oppen heimerio, R. Stammlerio, B.
Bauscho. A. Voigto ir kt. – darbais.

Vydūno  – Mažosios Lietuvos kul-
tū  ros veikėjo, mąstytojo, rašytojo – fe-
nomeno tiesiog negalima įsivaizduoti
be jo atsiradimo ne vokiečių ir lietu-
vių santykių erdvėje, be abiejų tautų
kultūrų sąveikos jame ir pagaliau be
istorinės tų tautų santykių dramos bei
jo paties tiesioginio dalyvavimo toje
dramoje. Pats Vydūnas savo santykį
su  vokiškumu ir požiūrį į jį taip nusa -

ko: „Įaugau į šį pasaulį. Lietuvišku-
mas mane lydėjo su visu žmonišku
tau rumu. Bet vokiškumas man vėrė
akis gyvenimui suprasti ir man teikė
visas savo kultūros duokles, savo žmo-
niškumo apraiškas, kad galėjau be su-
stojimo prie jų žadinti ir auginti esmi-
nes savo jėgas. Mano gyvenimo sąly-
 gos buvo pagrįstos vokiečių darbš-
tumu. Galėjau pasidžiaugti gražiais pa-
togumais... Visa tai atsimindamas, jau-
čiu tikrą dėkingumą už tai, ko gera iš
vokiečių patyriau, kas vokiškumo man
reikšta net iki paskutinių die nų... Ma-
tau ir vokiškumo reikšmę žmo nijai,
kuri tikrai nėra menka. Tautų tarpe ji
yra net viena žymiausiųjų...Tai paste-
bėdamas, negaliu vokiečiams būt ne-
teisus, nors jų daug man padaryta to,
kas labai buvo skau du.”

Taip Vydūnas rašė 1938 metais, už
savo lietuviškąją veiklą du mėnesius
pasėdėjęs vokiškame kalėjime. O apie
šiandieninę Vokietiją jis užtikrintai
galėtų pasakyti, kad jos įnašas į viso-
keriopą žmonijos pažangą yra didžiu-
lis. Tokia Vokietija jis tikrai didžiuo-
tųsi. O tiesiogine nuosaka galime pa-
sakyti, jog tokią  ją būsiant jis šventai
tikėjo. �

1937 m. Kauno geležinkelio stotyje į Tilžę lydimas Vydūnas. Iš kairės: Jonas Grai čiū -
nas, Julius Būtėnas, Aldona Vokietaitytė, Vytautas Sirijos Gira, neatpažinta, Jonas Mar -
cin    kevičius (?), Vydūnas, neatpažinta, Vytautas Bičiūnas, Liudas Gira, neatpažinta.

Nuotrauka iš Aldonos Vokietaitytės albumo

1991 m. iš Detmoldo į Lietuvą sugrįžo Vydūno palaikai
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Laimutė 
Vasiliauskaitė-Rožukienė

Išeina žmogus: kas lieka? Darbai, prisiminimai,
asmenybė, žmogiška šiluma. Viską nulemia ne
žmogaus kritika, o angelų teismas. Šioje nuodė-

 mingoje žemėje drįstame tarti: šis žmogus buvo la-
bai talentingas, produktyvus, mažakalbis, neprak-
tiškas, atlapaširdis, patiklus, nemokėjo elgtis su pi-
ni gais, nemokėjo filosofuoti, gražbyliauti. Tik labai
gaila, kad nedaugelis kalbą be žodžių supranta, o kas
supranta, nepelnytai pamiršta, tinkamai neįver tina.
Manau, visiems Lietuvos piliečiams reikė tų dau-
giau skaityti ir mąstyti, ignoruoti į tuštybes orien-
tuotas linksmybes, neignoruoti gabių žmonių,
smerkti vienas kito netoleravimą, kuris gresia
tautų, netgi kultūrų išnykimu.

Pernai netekome ne tik garsaus skulptoriaus
Sta nislovo Kuzmos, 2012 m. sausio 27 d. mirė jo ben-
draamžis, bendramokslis, ne mažiau garsus skulp-
to rius, pedagogas Erikas Daugulis. Mums jis labiau
žinomas kaip Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo apdo-
vanojimų statulėlės bei įspūdingų paminklų Ve liuo-
noje, Šilutėje autorius.

Pomirtinę jo skulptūros ir medalių parodą „Ma -
žoji plastika” (pats nespėjo surengti jos savo ju bilie-
jui, nes palaužė sunki liga) Vilniaus Šv. Jono galeri-
joje šių metų žiemai baigiantis buvo surengę jo bro-
lis architektas Artūras Daugulis, dukra archi tektė
Laura Pavasarienė su šeima, artimieji, draugai, ben-
dramoksliai. 

Menininkas gimė 1951 m. vasario 10 d. Šiauliuo -
se. Gabumais, darbštumu ir kūrybiniu tempera-
mentu pasižymėjo nuo vaikystės (pats pirmas jo
darbas buvo išspausdintas knygelėje „Vaikų pieši-
niai”, kai Erikas lankė piešimo būrelį). Vėliau
skulptūros meno (kartu su Stanislovu Kuzma) mo-
kė si M. K. Čiurlionio meno mokykloje, o 1976 m.
bai  gė Vilniaus Valstybinį Dailės institutą (dabar –
Vilniaus Dailės akademija), Skulptūros katedrą. Jo
diplominis darbas „Žinia” (bronzinė skulptūra)
Kaune, Laisvės alėjoje, yra laisvės simbolis.

Baigęs mokslus buvo Kauno S. Žuko taikomo-
sios dailės technikumo dėstytojas, skulptūrą, pie-
 šimą, kompoziciją dėstė ir privačiai. Parodose daly-
vavo ir studijų metais: nuo 1973 m. Erikas Daugulis
žinomas kaip monumentų, skulptūrų kūrėjas. Res-
publikiniuose konkursuose pelnydavo pirmąsias
vietas, buvo daugelio medalių konkursų lau reatas.
Tarptautinėse parodose Švedijoje ir Kinijoje sim-
poziume pirmąsias vietas gavo du kartus. Jo darbų
reprodukcijų yra įvairiuose leidiniuose, FIDEM ka-
taloguose. Tik nuo 2000 m. tapo Lietuvos Dailininkų
sajungos nariu, nes kūryba buvo svarbiau už asme-
ninį įvertinimą, pareigas. Pasižymėjo nepaprasta
energija, temperamentu: kartais kūrinį užbaigdavo
akimirksniu. Sėkmingai derino realistinę tradiciją,
stilizaciją ir abstrakciją. Grakščios, subtilios plas-
tikos menininko skulptūros ir jų kompo zicijos pa-

Judita Vaičiūnaitė SUTIRPUS   SNIEGUI

Sutirpus sniegui, rūkas neišnyks,
bet žels

žolė pro akmenis,
švytės dangus žydrai,

raudoni pumpurai –
bus rožiniai žiedai

Pamėnkalnio papėdėj
augančios obels,

jos žiedlapiai kas dieną bals,
bet saulė dels,

išnirs iš rūko
tik apleistas obelynas,

degs nugenėto vaismedžio šaka,
švies plynas

pavasaris,
nuo jo erdvės tau širdį gels,

dulkėtos gatvės gilumoj
dangus bus melsvas,

pūs begalinis vėjas,
bėgantis tolyn.

GELTONAS SPINDULYS

Pro gatvės šurmulį
geltonai mirkčioja
sugedęs šviesoforas,

o užmiestyje
pagrioviuos ir paupiuos
jau skleidžiasi purienos

ir pienės gatvėse,
didžiulis saulėj dažomas žaliai
soboras

ant kalno stūkso,
kvepia karklų, blindžių, sedulų žiedai,
puri

šviesos puta
su auksu dūzgiančiom kamanėm,
o dangus besvoris.

TROLEIBUSŲ STOTELĖS

Išblyškus mergaitė
su puokšte taip kvepiančių lyjant narcizų –

gyvenimo, stūksančių nugarų stumdomas vaikas,
narsi

juodoj troleibusų spūsty,
kai širdis ima plakt lyg patrakusi,

o laikas kaip rūkas,
kaip temstantis miestas
tuoj taps neįmatomas,

kai visa jau bus praeitis,
o tačiau nepajusi, jog gaila,

lyg muzika tau nuskambės
tie trumpi pavadinimai:

.......................... Trakų

.......................... Reformatų

.......................... Jogailos.

efoto. lt

Eriko Daugulio (1951–2012) fenomenas 
sižymi pakylėtu, dvasingu gyvybingumu, emocin-
gumu, ekspresija (pvz., vienas iš paskutiniųjų jo
darbų „Šaulys” – tai skaudus šauksmas, ne tik strė -
lė, bet ir jo ranka lekia į begalybę…) Paskutinysis jo
kūrinys – skulptūra „Skrendantis angelas” papuošė
Jurbarko miestą.

Jo serijinės skulptūros dovanojamos kaip pri-

zai, pagarbos ženklai užsienio šalių vyriausybėms
ir diplomatams (pvz., popiežiui  Jonui  Pauliui II bu -
vo įteikta jo sukurta Švč.  Mergelės Marijos skulp-
tū rė lė). Eriko  Daugulio kūrinių yra įsigiję privatūs
asme nys,  Lie tuvos  muziejus,  LR Vyriausybė, LR
Preziden  tū ra, Klaipėdos dailės galerija, Britų mu-
zie jus. �

Erikas Daugulis. Vakaras, 2001, bronza Erikas Daugulis. Diena – naktis, bronza.                                             L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotraukos



Balandžio 22-ąją New Yorke gyvenantis daili-
nin kas profesorius Kęstutis Zapkus pami-
nės 75 metų jubiliejų. Sunki vaikystė pra-

bėgo Lietuvoje ir pabėgėlių stovyklose Vokietijoje.
Didžioji dalis gyvenimo – New Yorke. Jis gerai ži-
nomas ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Mat jau Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, yra profesoriavęs Vil-
niaus dailės institute (dabar – Vilniaus Dailės aka-
de mija), turėjo didelį būrį jo savotiško kūrybos pa-
žinimo pasekėjų. Dar ir dabar kai kurie Lietuvos
dailininkai viešai pareiškia, kad yra buvę Kęstučio
Zapkaus studentais ir jį laiko pagrindiniu savo mo-
kytoju.

Kęstutis gimė Mažeikiuose, mokytojų šeimoje.
Tėvelis Aleksandras (1916–1946) buvo kilęs nuo Ma-
žeikių, tuo metu buvo Dabikinės pradžios mokyklos
mokytojas. 1932 metais jis įstojo į Plungės mokytojų
seminariją, ją uždarius, 1936-tais baigė Šiaulių mo-
kytojų seminarijos keturis kursus, išlaikė egzami-
nus ir pradėjo dirbti laisvai samdomu mokytoju.
Apsigyveno Mažeikiuose, Ma-
žojoje gatvėje  Nr. 10. 1937 me-
tais išvyko gyventi į Žvyreles
(Viekšnių valsčius) ir ten mo-
kytojavo, 1937 10 03 Viekšniuose
vedė mokytoją Florentiną Kon -
drotavičiūtę iš Skleipių ūkio.
1938 metais mokytojavo Meškė-
nuose ir Dabikinėje, tad Zapkai
dirbo kartu, kol gimė sūnelis
Kęstutis. Beje, Bernardas  Kon -
drotavičius ir Ona Kubiliūtė-
Kondrotavičienė  XX amžiaus
pradžioje emigravo į JAV, 1924
metais su vaikais sugrįžo į Lie-
tuvą ir nusipirko  30 ha Kapėnų
dvaro žemės, ant Virvytės upe-
lio pasistatė vandens malūną.
Patriotai, Lietuvos mylėtojai.
1944 metais į Tėvynės apsaugos
rinktinę (TAR) ginti Lietuvos
nuo grįžtančio sovietinio oku-
panto išėjo sūnūs Kęstutis ir Al-
bertas, jie, kaip ir leitenantas
Aleksandras Zapkus, dalyvavo
mūšiuose prieš Raudonąją armiją prie Sedos. 

Bet nesulaikė Lietuvos patriotai šimtą kartų
skaitlingesnės kariuomenės, atūžė iš Rytų gaivalin -
gas smurtas, vadinamas okupacija. Štai tada jau
rei kėjo tą deklaruotą meilę Tėvynei įrodyti, prieši -
nantis okupantams su ginklu. Šiame etape Alek-
sandro Zapkaus gyvenimas ir jo apsisprendimas
kovoti už Lietuvą vadintini didvyriškumu, kai po
pir mojo TAR kovos krikšto prie Sedos 1944 metų
spalyje išliko gyvas. Ieškodamas į Vakarus besi-
trau kiančios šeimos (žmonos Florentinos su šešia-
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Stanislovas Abromavičius

Dailininko Kęstučio Zapkaus jubiliejus

me čiu sūneliu Kęstučiu), kuriuos dvikinkiu vežimu
su mantele ir šienu arkliams išsiuntė į Vakarus
prieš atidundant frontui. Toje galybėje pabėgėlių,
aimanų ir suirutės, kraujo ir mirčių akivaizdoje

buvo jau tarsi ir saugesnis nei
Lietuvoje, kiek tai galima pasa-
ky ti apie 1944 metų pabaigos Vo-
kietiją, Berlyno prieigas. Čia dar
nebuvo mongoliškų ordų, ruseno
didelė viltis pabėgti iš to pragaro
Lietuvoje, kartu su šeima per-
plaukti vandenyną greitai at-
plauk siančiu laivu Hamburgas.
Juo labiau, kad žmona buvo JAV
pilietė, tad šios valstybės ginama.
Tačiau patriotizmo skatinamas
ieškojo būdų būti tarp tų, kurie
Lietuvoje buvo pasiryžę kovoti už
gimtąją žemę. Nepadėjo nei sa-
vųjų ašaros, nei kitoks suprati-
mas apie aukojimąsi – Aleksand-
ras savarankiškai, svetimų vals-
tybių neverbuotas, netapęs de-
santininku, diversantu, patraukė
į okupuotą Lietuvą. Į ją patekti iš
Vokietijos 1944 metų gruodyje bu -
vo net sunkiau nei šiek tiek anks-
čiau iš Lietuvos į Vakarus. 

Apie pabėgėlių gyvenimą Vo-
kie tijoje pats Kęstutis yra taip pasakojęs: „Prisime -
nu barako gyvenimą, masę moterų su vaikais iš vi-
sur suvarytų, be žinių, be ateities, ir lyg be praeičių.
Barakas milžiniškas, su šimtu trilypių geležinių lo -
vų, viduryje vienu šildymui anglių pečiuku, prie-
kyje vienu didžiuliu langu ir suolu; jis buvo ištisai
ap sėstas blakėm ir utelėm. Dažnai visus suvary-
davo į kambarius, kur buvome purškiami balta pud -
ra ir taip apdulkinti apsirengdavome ir grįždavom
į savo vietas barake. Naktimis smarkesnės mote-
rys (ir mama) išlėkdavo pasivogti keletą bulvių ar

ang lių iš sustojusių transporto vagonų. Laikas buvo
tęsiamas su kukliais maisto pasidalinimais ir ištisu
moterų budėjimu bei pasakojimais prie to lango.
Pa mačiusios kareivį jau vokiečių uniforma, viena
kitą erzindavo, kad lyg jos vyras artėjantis ją išgel-
bėti. Taip besityčiojant, vieną rytą pasimatė mano
tėvelis. Man neaišku, kaip jis mus iš to lagerio iš-
traukė ir apgyvendino miestelyje, kažkur prie Ber-
lyno, nes gyvai prisimenu tik keliaujant iškeltu
tramvajumi tarp didžiulių pastatų griaučių. Buvo
be galo jautrus, lyg tai normalizacijos subūrimas,
dar nuostabiai praleistas vienas vakaras su tėveliu
ir mama restorane ir kino teatre. Per visos nakties
verksmus ir maldavimus, mano tėvelis Aleksas ne-
sugebėjo toliau bėgti su mumis ir grįžo partizanauti
Lietuvos link...” 

Apie kelionę iš subombarduotos Vokietijos į
Ameriką Kęstutis yra taip pasakojęs: „Mama, gi-
musi Amerikoje, lengvai gavo pripažinimą kaip
Amerikos pilietė, ir mums susidarė galimybė išva-
žiuoti anksčiau. Aš labai raginau mamą važiuoti
kuo greičiau, nes maniau, lageryje sunyks visi ry-
šiai su tėveliu ir su praeitimi. Jaučiau, kad ta visa
pabėgėlių gyvenimo romantika – lyg tai išsižadėji-
mas, net išdavimas to ilgesio grįžti atgal atstatyti
Lie tuvos. Mama manęs paklausė. Dažnai man pa-
brėždavo, kad tik dėl manęs išsilaikė gyva per visus
pergyvenimus, norėdama daugkart pati dingti. La-
bai jautriai mama traktavo mano nuomones, jaus-
mus, tad iškeliavome laivo sutikti į Hamburgą, pa-
likę visus – ansamblius, draugus, lagerio Lietuvėlę.
Plaukti į Ameriką neatrodė kaip išganymas: ne-
buvo kitos išeities – ar dabar, ar vėliau mus vis vien
išskirstys. Keletą dienų vaikščiojau ir rinkau viso-
kiausių medžių lapus, kuriuos spaudžiau į B. Braz-
džionio poezijos knygą ‘Laisvės obeliskas’, kur lyg
tai daug surašyta apie ‘beprasmiškumą’. Vaizduotė -
je kelionė į Ameriką atrodė kaip į nežinomą pasau -
lį, ir dėl to tie lapai buvo svarbus talismanas...”

Turime žinių, kad Lietuvą Aleksandras Zap-

Kęstutis Zapkus su mama Viekšniuose, 1943 Kęstutis Zapkus kūrybinio kelio pradžioje, 1956

Kęstutis Zapkus. Liberation of Past Tense. Aliejus, medvilnė, 1991

Mokytojas Aleksandras Zapkus, 1936
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Kęstutis Zapkus. Still Life. Aliejus, drobė, 1960 Arkties peizažas. Aliejus, drobė, 2009

kus pasiekė kaip... karo vokiečių belaisvis, vežamas
į karo belaisvių stovyklą Daugpilyje 1944 metų gruo-
dyje. Dėvėjo lietuvišką kario uniformą. Jau ešelonui
pravažiavus Kaišiadoris, kažkur prie Vievio, pen-
kiems belaisviams (tarp jų galėjo būti ir vokiečių)
pavyko išplėšti skylę vagono grindyse ir pabėgti.
Toks jis pasirodė prie Čiobiškio (Musninkų vals-
čius, Ukmergės apskritis) ir paprašė vietos gyvento -
jų juos suvesti su partizanais. Taip Aleksandras,
pri  ėmęs Piliakalnio slapyvardį, tapo Didžiosios Ko-
vos apygardos, vadovaujamos Jono Misiūno-Žalio
Vel nio, štabo pareigūnu, o pavasarį – partizanų apy-
gardos štabo viršininku, bet jau 1946 metų kovo 24
die ną su draugais žuvo Žaslių valsčiuje, Dubių vien-
kie myje. Kūnas buvo niekintas Kaišiadoryse, palai -
dojimo vieta nežinoma. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 05 08 dek-
retu Nr. 1 K–1829 Aleksandras Zapkus (po mirties)
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro
kryžiumi už didvyriškumą, ginant Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. Lietuva laukia Kęstučio Zapkaus
viešnagės savo Tėvynėje, kad perduotų tėvelio apdo -
vanojimą... 

Apie tolimesnį Aleksandro gyvenimą partiza-
naujant Lietuvoje artimieji beveik nieko nežinojo,
nes jis prabėgo toli nuo Žemaitijos, vidurio Lietuvo -
je, nežinomame jiems krašte. 

Kęstutis savo tėvelį vadina ne tiek mokytoju ar
kariškiu, kiek muzikantu, kompozitoriumi.
Šie atsiminimai susiję su galbūt pirmaisiais

jo prisiminimais Viekšniuose, kai šešiametis matė
pilną namą dainininkų ir muzikantų saviveikli-
ninkų, kurie grojo ir dainavo ne tik liaudies, bet ir
savo vadovo, jo tėvelio Aleksandro sukurtas dainas
bei melodijas. Mena, kad dainininkai koncer-
tavo Viekš niuose, važinėjo po aplinkinius vals-
čius, buvo išvykę net į Mažeikius, o sugrįždavo
pilni įspūdžių apie koncertus ir jų klausytojus.
Be abejonės, tai persidavė ir sūnui. 

Netekęs tėvelio, Kęstutis nuo 16 metų augo
nuoširdžiai globojamas patėvio Algimanto Kur-
gono, JAV kariuomenės veterinarijos gydytojo.
Teisybę žmonės sako, kad šis pasaulis toks ma-
žas... A. Kurgonas buvo kilęs nuo Žaslių, kur žu -
vo Aleksandras Zapkus. Mama dirbo braižytoja
Miehle spausdinimo mašinų gamybos kompani-
joje. Jiedu turėjo nusipirkę žirgyną La Porte apy-
lin kėse, Indianos valstijoje.  Abu mirė tais pa-
čiais 1984 metais.

Kęstutis iš pradžių blaškėsi tarp muzikos ir
dailės. 1947 metais vaikas įstojo į Torringtono
mo kyklos trečią klasę, mokėsi groti smuiku, bet
reiškėsi ir jaunųjų dailėje. 1952 metais įstojo į
Farragut High vidurinę mokyklą, grojo smuiku
simfoniniame orkestre, lankė pradinius Čika-
gos Meno instituto kursus. Jau 1956 metais lai-
mė jo stipendiją studijuoti dailę, tad apsisprendė
ir įstojo į Čikagos Meno institutą. 1960 metais Či-
kagos Meno institute baigęs bakalauro studijas,
po dvejų metų Sirakūzo universitete gavo ir dai-
lės magistro laipsnį. Pradėjo dėstyti įvairiose
dailės mokyklose. Iki 1989 metais dėstė Prince-

tono universitete. Kaip sakėme, 1992 metais vieną
semestrą profesoriavo Lietuvoje. Dailės akademijoje
studentams suteikė impulsą atmesti sovietinio meno
kontekstualizaciją, padėjo jauniems dailininkams
išgyventi atviroje visuomenėje. Ir šiandien Kęs tučio
atmintyje saugomos studentų pavardės: Mažylis, Lu-
davičius, Žilys, Kruopis, Martinaitytė, Vaičys, Jurk-
šaitytė, Lilienė, Bareikis, Kempinas, Šumskas, Kas-
putienė... Iki šio palaiko ryšius su Viktoru Liutkumi,
menotyrininku ir tapybos katedros vedėju. Savo
draugais vadina A. Šaltenį, P. Rep šį, nors nesusira-
šinėja. Iš  jo Vilniaus  studentų šeši atvyko į Ameri -
ką, su jais ir keliais likusiais Lie tuvoje palaiko ry šį. 

Dar 1962 metais surengė savo pirmąją persona-
linę parodą Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Vėliau –
Gres galerijoje. Su Ryerson Fellowship stipendija iš-
vyko į Europą, aplankė Ispaniją, Portugaliją, Pran-
cūziją, Italiją, Vokietiją, Nyderlandus, Belgiją, Aust-
riją, Jugoslaviją ir Graikiją. 1963–1965 m. apsistojo
Paryžiuje. Įstojo į Dailiųjų menų akademiją, daly-
vavo parodose. 1980 m. apie jį buvo sukurtas doku-
mentinis filmas „Tapyba ant drobės: Kęstutis Zap-
kus” (With Paint on Canvas: Kes Zapkus). Pirmasis
Kęstučio Zapkaus apdovanojimų sąraše – Paryžiaus
Culturel Americain centre parodos „Signalas: šeši
amerikiečiai” (1964). Dalyvavo Antrojoje Čikagos
Meno festivalio kviestinėje parodoje, kur laimėjo
pirmąjį prizą. Pagarsėjo sukūręs antikarinių pa-
veikslų ciklą „Karų vaikai”. 1984 metais surengė
pa rodą John Weber galerijoje New Yorke, su ja ap-
kelia vo daugelį šalių. Paskutinį kartą lankėsi Lie-
tuvoje 1995 metais, kai Šiuolaikinio meno centre
surengė parodą. Kęstučio studentas Saulius Kruopis
sako: „Man dėstė Jono Meko draugas Kęstutis Zap-
kus iš Amerikos – jis darė tikrą meną, kuris gali bū -

ti ir toks, ir kitoks. Tada man ir paaiškėjo, kad teturi
sau pirmiausia atsakyti, sau nemeluoti, būti nuogas
prieš save ir savo išraišką pirmiausiai suformuoti.
Kęstutis mums atvėrė tapybą...”

Apie tolimesnę Kęstučio Zapkaus kūrybą, vi-
suo meninę veiklą žino visa New Yorke lietuvių ben-
druomenė. Jo paveikslų dar galima įsigyti ne viena -
me aukcione.

Karo ir vaiko santykių tematika Kęstutį perse-
kioja visą gyvenimą. Jį pasaulyje ir išpopuliarino
darbų ciklas „Karų vaikai”. Tą gyvenimo etapą jis
pats labai gražiai apibūdino: „Tikiu tyrosios for-
mos menu, bet darbų grupė „Karų vaikai”  yra kito -
kia. Man svarbu moralės atsipeikėjimas, reakcija į
pasaulinės žmonijos neteisybes. Šie darbai skirti ir
jūsų daliai – karų vaikams. Bandžiau pavaizduoti ne
vien protinį šito ir visų karų įspūdį, bet ir tą, kuris
lieka pasąmoniniame sluoksnyje, nors galbūt nėra
taip giliai pakastas. Tai tam tikra patirtis, kurios ne-
pakeisi, kuri veržiasi per viską, – per džiaugsmą,
aša ras, per troškimus, per pyktį ir net per pilkiau-
sią kasdienybę – kaip kokia piktoji dvasia. Tai karo
vaiko tikrovė. Jis visam laikui yra tų išgyvenimų
mokinys – paveiktas, išprievartautas, sužalotas. Visi
jausmai tuo patikrinami, viską reikia ironiškai ver-
tinti...” 

Pasak menotyrininkų, Kęstutis Zapkus, tapy-
tojas, grafikas, pedagogas, nuo XX amžiaus septin-
tojo dešimtmečio vidurio iki šiol yra Niujorko dai-
lininkų avangarde. Nuo 2003 metų atsidėjęs tik kū-
rybai, žada perversmą tapyboje. Jis darbštumu, nau-
jovių paieškomis panašus į A. Galdiką.

Dar 1995 metais Andre Zarre galerijoje ekspo-
navo trejų metų darbus. Gavo ,,Elizabeth Founda-
tion for the Arts” stipendiją. Tapybos ir piešinių

pa  roda ,,Art Sites” galerijoje, Greenport, Niujorko
vals tijoje. Keliavo į Italiją, sukūrė darbų ciklą.
De ja, apie paskutiniųjų metų veiklą žinių neturi -
me.

„Mama Flora lankė savo mamą, seserį ir bro -
lį Lietuvoje keletą kartų (žinau, kad vienas tokių
apsilankymų buvo 1967 metais). Mano pirmutinis
kontaktas su Lietuva buvo pranešimas apie ma-
mos ir patėvio mirtis. Pirmą kartą lankiausi Lie-
tuvoje su savo tapybos paroda, ir tuo metu juos su-
tikau ir išdalinau tėvų palikimą likusiems Kond-
rotavičiams ir Kurgonams. Po to mirė teta Dalia,
ir taip nutrūko ryšiai su mamos gimine Kondro-
tavičiais. Aš dabar Lietuvoje neturiu artimų gimi -
nių, o mano gyvenimas galutinai surištas su Niu-
jorku ir East Marion, – sako šiandien Kęs tutis, be -
je, neseniai gavęs lietuvišką pasą. –  Tiesa, mamos
brolio Kęstučio šeima gyveno Skuo de, tai gal iš jų
ten gyvi, tėvelio brolio Jono sūnus Algirdas Zap-
kus gyveno Telšiuose, tačiau su jais ryšio nepalai -
kau...”

Svajoja vėl  pamatyti Lietuvą. Ir progos lau-
kia: Vilniaus dailės akademijos docentas Viktoras
Liutkus ruošia monografiją apie Kęstutį, tik nie-
kaip negali jos išleisti. Žadėjo prieš porą metų
at  vykti jos redaguoti, ta proga ir tėvelio valsty-
binį apdovanojimą pasiimti. Deja, neleido svei-
kata... �Kęstutis Zapkus. Dangiškieji kūnai. Lenta, aliejus 



Sutrumpintas antros dalies pirmos kny-
gos 23 skyriaus vertimas. Laisvas vertimas iš
ang lų kalbos

23. Ieškant poezijos šaltinių demokratijos kraš-
tuose. Poeziją galima įvairiai apibūdinti.  Nenorėda -
mas atstumti skaitytojų, pristatysiu savo nuomo  nę
tiesiai šviesiai: poezija – tai  IDEALO paieška ir
api brėžimas.

C

Poetas perdirba tikrovę: kai ką prislopina, kai
ką, per savo vaizduotės objektyvą ma-
tydamas, įvairiau nuspalvina, kartais
net sujungia negiminingus įvykius ir
tokiu būdu papildo ir pratęsia pačios
gamtos kūrybą. Štai poezi ja, užuot
kartodama tikrovę, ją papuošia ir pri-
stato mums naują jos įvaiz dį, puikesnį
ir oresnį. Rimuotasis žodis, kalbos
idealas ir grožio viršūnė, gali būti poe-
tiškas, bet tai dar ne poezija.

C

Toliau paieškosiu tarp demokrati -
jos kraštų sąvokos, kuri atskleistų
IDEALO esmę ir šitaip taptų poezijos
kūrybos šaltiniu.

C

Tenka pripažinti, jog aristokratai
labiau mėgaujasi grožio ir jo išraiš-
kos IDEALAIS, negu demokratijos
žmo nės, siekdami pakiliosios, ne kas-
die ninės, poezijos tematikos.

C

Demokratijose žmonės verčiau
siekia patogumų, savo padėties pagerinimo, konku -
rencijos, sėkmės. Lyg žengia akimis į priekį, į atei-
ties svajonę, vien tik per savo aktyviąsias profesi jas.
Vaizduotė regi daugiausia tikrovės galimybes, tuo
labiau vengdama IDEALŲ bei antgamtinio grožio
išraiškos ar siekių.

C

Aristokratija remiasi ir remia stabilumą ir pa-
stovumą tikėjimo bei politikos srityse. Mėgsta aiš-
kią struktūrą ir tvarką, hierarchiją tarp Dievo ir
žmogaus. Poezijai  tai palankumas. Visatoje ran-
dama dvasinių būtybių, vien protu suvokiamų.
Vaiz duotei – puota! Poetams tematikos netrūksta,
nestokoja jie ir vertinančių žmonių.

C

Vyraujant demokratijai, asmenys  „plūduriuo -
ja” tiek Tikybos, tiek politikos arenose. Skeptiškai
žiūri į visa, kas netikra ar nematoma, nežemiška.
Ly gumo principas, jei palieka gyvą tikėjime tarp
žmo nių, tai jau bent jį supaprastina į pagrindinį
dievybės įvaizdį, be tarpininkų, nebūtinųjų.

C

Aristokratai linkę gerbti praeitį. Demokratija
skatina žmones žeminti senovę. Kadangi poezijai la-
biau tinka įžiūrėti IDEALĄ per laiko prizmę, ji
klesti aristokratijos laikotarpiais.

C

Demokratija linkusi praeitį atidėti į šalį, o ly-
gybės principas atima iš poeto net ir dabartį. Aris-
tokratų ratelis palyginti yra siauras ir ribotas, o
minia nuo jo laikosi atokiai, nesigilina į luomo
smulkmenas. Nedaug reikia tokius aristokratus
„su poetinti”, romantizuoti. Priešingai, randama
bendruomenėje ir labai skurdžių, vergiškų asmenų,
kurių aprašymas juos aiškiai skiria nuo išsilavi-
nusiųjų luomo. Spraga atsiranda tarp dviejų kraš-
tutinumų visuomenės gyvenime, ir tai duoda poe-
tams darbo medžiagos: pridėti, atimti, palyginti,
perdėti, gilinti supratimą šių didelių skirtumų, tik-
rovėje nelabai paaiškinamų iš tolo.

C

Demokratiška bendruomenė sulygina kiek-
vieną su kitu: visi vienodai yra nesvarbūs. Stebėda -
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Alexis de Tocqueville
,,Demokratija Amerikoje” 

mas žmones, asmuo studijuoja pats save. Ši sąvo ka
ne teikia medžiagos poetui, nes vienas asmuo nė ra
svarbesnis ar įdomesnis už kitus. Sunku suvokti
IDEALĄ tokiomis aplinkybėmis.

C

Štai kaip lygybės principas išdžiovino poezijos
šaltinius, kur tik įsivyravo pasaulio tautose. Dabar
paieškokime naujų galimų šaltinių, jei tokių su-
kūrė.

C

Skepticizmui dausas ištuštinus, lygybei net
dangaus būtybes sumažinus, poetai pasimetė. Ką
mąstyti vietoj didžiųjų egzistencijos įprastųjų
temų? Atsuko žvilgsnį į aplinkinę gamtą. Nebema-
ty dami nei dievaičių, nei didvyrių, ėmė apdainuoti
kalnus ir upes. Rašė apie gamtos grožį, jį dailino
savo žodžiais, lygino, puošė, aukštino. Tai demokra -
ti jos reiškinys, bet manau, jog dar tiksliau, tai di-
džių pasikeitimų laikotarpio tipiška poezija.

C

Galutinai įsitikinau, kad demokratėjimas nu-
kreipia žmogaus vaizduotę nuo aplinkos ir atkreipia
į patį žmogų. Trumpam pažaidžia negyvosios gam-
tos mąstymu, bet susitelkia prie savęs pažinimo už-
duoties. Tad surandame pagaliau demokratiškų
tautų tikrąją poezijos tematiką! Galima tikėtis, kad
poetas, kuris aplenks šį naują šaltinį, iš jo nepasi-
sėmęs įkvėpimo, nepalies  žmonių dvasios ir neža-
vės jų proto nei užburs jų jausmų.

C

Pažanga ir žmonijos tobulinimas traukia de-
mokratijos amžiaus dėmesį. Demokratijai nerūpi
praeitis, tačiau jai vaidenasi galima ateitis virš viso
kito. Štai atsiveria plačiausias laukas poeto genia-
lumui, dirva – vaizduotės arklui, dirva, kurią poetas
įžvelgia pro tolimą atstumą. Demokratija jam atve-
ria ateitį!

C

Kadangi visi piliečiai demokratiškai lygūs ir
panašūs, poetui sunku atrinkti vieną svarbesnį as-
menį ir jį IDEALIZUOTI, „apdainuoti”. Tačiau pats

kraštas, pati tauta jį tiesiog kviečia
prie pašaukimo: studijuoti žmonių
bendriją, iš arčiau susipažinti su ben-
druomene. Demokratinės visuomenės
pasižymi aiškesniu savęs suvokimu,
nei nedemokratiškos tautos. Įvaizdis –
milžiniškas ir tampa kūrybai srove,
nešančia galimybę  nubrėžti IDEALĄ.

C

Nors amerikiečiai stokoja poetų,
nepasakysiu, kad jie neturi poetiškų
minčių. Europa užburta Amerikos
gamtos grožio, tačiau patys amerikie-
čiai jo beveik nepastebi kasdienybėje.
Jie verčiau stebi savo pačių nuosta-
bųjį gamtos apvaldymą: pelkių nu-
sausinimą, tuštumos apgyvendinimą
ir t. t. Save amerikiečiai vertina kaip
nu galėtojus, ir šis įvaizdis lydi kiek-
vie no jų kiekvieną žingsnį.

C

Nieko nėra šioje žemėje tokio kas-
dieniško ir neįdomaus, kaip asmens
kasdienybė Jungtinėse Valstijose: ji

tiesiog antipoetiška! Tačiau ši padėtis atveria vieną
paslaptingą, lig šiol pa slėptą, vertingą poezijos gys-
lelę.

C

Tarp aristokratų vyrauja atstumas ir šalta lai-
kysena. Demokratijoje viskas pernelyg verda ir itin
juda. Įvairūs žmonės iš įvairių pasaulio kampų su-
siburia, pasidalija, skolinasi vieni iš kitų. Skirtumai
susilieja, suvienodėja. Laikui bėgant atsiranda mil-
ži niška demokratija, o jos paskiri piliečiai kiekvie-
nas tampa lyg savita tauta. Taip atsiranda plačiau-
sia žmonijos atkarpa, dar neregėtas toks vienetas, iš
kurio studijos poetas pasisems tematikos.

nekalbus.lt

efoto. lt



Pabaiga. Pradžia 2013 m. balandžio 13 d. „Kultūroje”

Įliteratūros pasaulį, pasirašęs Algimanto Pagė-
gio vardu, Mackus įžengė 1950 metais su debiu-
tine knyga Elegijos. Vėliau toji  knygelė nekėlė

jam didelio pasigėrėjimo. 1959 m. Lietuvių studentų
Santara išleido antrąjį Mackaus poezijos rinkinį
Jo yra žemė. Nuo pirmojo eilėraščių rinkinio, kurio
pagrindinė tema  buvo tėvynės meilė, elegiškai iš-
lieti patriotiniai jausmai, jis stebuklingai pasikeitė.
Antroje knygoje pateikė skaitytojams visiškai nau -
ją, brandžią, neabejotinai vakarietiško modernumo
įtakoje subrandintą poeziją. Jis prabilo ligi tol lie-
tuvių literatūroje negirdėtu balsu, kaip ir Liūnė
Su tema tapdamas išskirtiniu. Mackus tobulino ne
tik formą, kūrė savitą kalbą, kuri daugelyje eilėraš -
čių buvo grubi, vietomis retoriška, vietomis sar-
kas tiška ir užgauli. Jo poetinis audinys pasižymėjo
charakteringais taikliais palyginimais, antifrazė-
mis. 1962 išėjo trečias, taip pat Santaros leistas
Mac kaus poezijos rinkinys Neornamentuotos kalbos
generacija ir jos augintiniai. Už šią knygą 1964 m.
jam buvo paskirta Montrealio Lietuvių akademinio
sambūrio Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija.
Premijos įteikimo metu poetas kalbėjo: ,,Mes pri-
valome būti sąmoningi situacijai, ir todėl privalome
įprasti į tuštumą. Iš tikrųjų aš siūlau beprasmišką
egzilio gyvenimą, nes daugiau negu žodžiai kalba
gyvenimai; ir siūlau išdidumo kupiną egzilę, nes to-
kioje egzilėje palieka vietos ir mūsų karčios egzis-
tencijos ironijai, skausmui ir tiesai išsakyti. Iš tikrų -
jų aš siūlau ir kūrybinės vertės atpažinimo išdidumą
be jokių sentimentų.” Ketvirtasis rinkinys Chapel B,
išleistas jau po autoriaus mirties, nors ir buvo de-
dikuotas tragiškai žuvusiam rašytojui A. Škėmai,
tapo lyg epitafija sau pačiam....

Norėčiau teigti, kad niekas iš literatų taip ar-
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„Siūlau išdidumo kupiną egzilę...” 

GRĮŽIMAS Į LYGUMAS

Man reikia grįžt Kaskart labiau 
į liūdesį panašios lygumos, 
kaskart labiau - 
kaip moterys susigraudinusios.

O dar žinau ir atkartot galėčiau,
kaip jos suėjo gretomis:
– Praeinantis esi ir svetimas!

Aš ten gimiau. Mane jūs užauginot. 
Šešėlis mano driekėsi jumis... 
ir liūdesys. Su lygumom susikabinęs 
aš bėgau rudenim,

kai rinkdavot savin sunkaus lietaus lašus…
Dabar: – Į lygumas ar būsi panašus?

Taip. Reikia grįžt. Kaskart labiau 
į liūdesį panašios lygumos. 
Aš visuomet į liūdesį grįžau, 
o liūdesys į lygumas.

SALA IR PAUKŠTIS

I
Norėjau gyventi – o mirštu. 
Norėjau kalbėt – o tyla. 
Paukštis krisdamas sminga 
kaip strėlė ties mano sala.

Matau jo kraujuojantį kaklą, 
jo akis su didžiuliais kalnais... 
Nepraskrisi, paukšti, pro salą 
savo lūžtančiais sapno sparnais.

II 

Nepakėliau numirusio paukščio 
su nulūžusiais sapno sparnais:
per sunkus man nedidelis paukštis, 
kuris krinta su savo kalnais.

Jo yra žemė. Eilėraščiai. – Chicago: Santara,
1959

Mackų šeima 1943 m. Vilniuje. Iš k.: Marcelė, sūnus Algimantas ir Jonas.         ,,Draugo” archyvo nuotraukos

ti mai nepažino Mackaus, kaip Zinaida Nagytė-Ka-
tiliškienė, iškili poetė Liūnė Sutema. ,,Mes tikėjome
vienas kitu, ir tai buvo pagrindinis ryšys, ir tai buvo
svarbu,” – laiške broliui Henrikui rašė poetė (1966).
Daugiau nei dešimtį metų trukusi draugystė buvo
skaudžiai nutraukta, palikdama jokiais žodžiais ne-
nusakomą tuštumą širdyje: „Paprasčiausiai nega li
priimti to fakto, kad to žmogaus nėra,” – rašė broliui.
– „Algimantas buvo būtinybė, kaip kasdieninė duo -
na. Taip kaip turi ką nors kasdieną valgyti ar ger ti,
aš be jo negalėjau gyventi...” (1966 m.). 

Mackus ir Liūnė Sutema buvo du saviti kūrėjai:
abu bežemiai, neįleidę šaknų gimtojoje žemėje ir
niekad nepritapę svetur, išsiskyrė iš rašytojų šei-
mos. Poetė įvardijo Algimantą Mackų   Žemynu. Iš-
ties jis dar daug kam iki galo nepažintas ir neatpa-

žintas Žemynas, kuriame tekėjo tik jam vienam bū-
dingas savitas gyvenimas: su potvyniais ir atoslū-
giais, savita tvarka, savita kalba. Liūnė Sutema ir
Al gimantas Mackus subrendo svetur, įsirašydami į
Lietuvos kultūros bei literatūros istoriją kaip savi -
ta, nepakartojama bežemių generacija, savo kūryba
paveikusi daugelį Lietuvos poetų. 

Ar tu sugrįši kaip tolimų kontinentų svečias,
Ir priimsi iš manęs paskutinį ženklą mano 

Prisiminimui? – 
Tavo paliktą karūnos erškėtį?
Tada mes išsiskirsime kaip geri bičiuliai,
Kurie daugiau nesusitiks šitoj liūdesio žemėj.

(Algimantas Mackus. Jo yra žemė) �

A L G I M A N T A S  M A C K U S
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Kultūros kronika

2013 04 08 – 2013 05 02  nuskambės jubiliejinis tarptau-
tinis XV muzikos festivalis „Sugrįžimai”. Jis pakvies į še-
šiolika koncertų Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Ute-
noje. Festivalyje svečiuosis muzikai iš 12  šalių. Klausysi-
mės 34 atlikėjų: 12 lietuvių, studijuojančių ir gyvenančių
už sienyje,  6  jų kolegų užsieniečių ir 16   muzikų iš Lietu-
vos. Kaip ir kasmet, festivalis pažers daug įdomios muzi-
kos, leis  pasimėgauti įvairiausių instrumentų garsais, pa-
kvies į  įsimintinus, naujus atradimus žadančius susitiki-
mus.

2013 04 13   Lietuvos Rusų dramos teatre įvyko katalonų
dramaturgo Jordi Galcerano Ferrero pjesės „Gronholmo
metodas”  premjera ( režisierius – Agnius Jankevičius).
Tai spektaklis apie korporacinį manipuliacijų, išdavysčių,
veidmainysčių pasaulį, kuriame personalo atrankos spe-
cialistai  analizuoja kiekvieną jūsų žingsnį jums nežinant.
Tarp keturių kandidatų į pardavimų skyriaus vadovo pa-
rei gas vyksta nuožmi konkurencinė kova. Virte verda
aist ros: ryžtas laimėti bet kokiomis priemonėmis. Įmant-
rūs psichologiniai žaidimai. Provokacijos. Gluminančios
staigmenos. Ir kas gi laimės šioje negailestingoje kovoje?
Spektaklyje, be kitų aktorių, vaidina ir šiųmetis Auksinio
scenos kryžiaus  laureatas Valentinas Novopolskis.

2013 04 14  Vilniaus valstybiniame Mažajame teatre vyko
Debashisho Bhattacharya koncertas. Atlikėjas – viena iš
la biausiai stulbinančių world muzikos asmenybių, su ku-
riuo dirba  garsiausi Indijos  muzikos atstovai Ravi Shan-
kar, Ajoy Chakrabarty, Brij Bhushan Kabra ir kiti. Šis atli-
kėjas yra gavęs Indijos prezidento apdovanojimą, laimėjo
„All India Radio”organizuojamos nacionalinės muzikos
konkursą, tapo Grammy nominantu, BBC world muzikos
ap dovanojimo laureatu.  Tai Indijos muzikos revoliucionie -
rius, išradęs naują grojimo gitara techniką bei sukūręs tris
unikalias gitaras, padedančias naujai perteikti tradicinės
Indijos muzikos melodingumą ir dvasingumą.

Balandžio 16 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre
įvy ko Valiaus Tertelio režisuoto spekaklio ,,Mėnuo kai -
me” premjera. Tai rusų klasiko Ivano Turgenevo pjesė,
ku rioje vyrauja meilės tema, meilės daug ir ji įvairialy pė –
aistringa, pašėliška, platoniška, be atsako. Parašyta prieš
du šimtmečius, ji ir šiandien nepraranda savo aktua lumo.
Pagrindinius vaidmenis atlieka Kauno dramos teatro ak-
to riai Inesa Paliulytė ir Egidijus Stancikas.

2013 04 11 – 2013 04 14  Vilniuje vyko jaunųjų literatų ren-
ginys „Literatūrinės Vilniaus slinktys”. Išskirtiniai festiva -
lio akcentai – tiesioginė penkių valandų trukmės poezi-
jos laida per LRT radiją, laisvieji skaitymai ant Trijų Kryžių
kal no ir apsilankymas Rasų kapinėse su istorike Vida Gi-
rininkiene. Teatralizuoti skaitymai vyko įvairiose sostinės
erdvėse – pavyzdžiui, 2-ojo maršruto troleibuse – todėl ir
bu vo labai įdomu. Anot festivalio rengėjų,  šventės idėja
– suburti draugėn jaunuosius kūrėjus ir prisistatyti skai-
tančiai visuomenei. Festivalio metu pasirodė ir jaunųjų ra-
šy tojų kūrybos almanachas, kuriame  išspausdinti 33 jau-
nųjų, iki 30 metų amžiaus autorių tekstai.

2013 03 14 – 2013 06 14  Vilniuje, Tolerancijos centre vyks
Miriam Meras ir Žibunto Mikšio grafikos darbų paroda.
M. Meras ir Ž. Mikšys – žymių išeivių iš Lietuvos šeima. M.
Meras, garsaus lietuvių rašytojo, scenaristo Icchoko Mero
duktė, su tėvais 1972 metais emigravo į Izraelį, o vėliau įsi-
 kūrė Paryžiuje. Ž. Mikšys pasitraukė į Vakarus dar Antrojo
pasaulinio karo metais, ir  1962  metais savo naujaisiais na-
mais taip pat pasirinko dailininkų mėgstamą Pary žių. Šiais
metais  grafikui sukanka  90 metų. M. Meras ir Ž. Mikšio
gra fikos darbų kolekciją kuruoja Šiaulių miesto kul tūros
centras ,,Laiptų galerija”, kurio iniciatyva ir buvo su rengta
pirmoji dailininkų paroda 1996 metais, atkūrus Nepriklau -
somybę Lietuvoje.

,,Demokratija 
Amerikoje” 

C

Aristokratų poetai nubrėždavo as-
menį arba tautą. Demokratijos amžiaus
poetai apdainuos visos pla čiosios žmo-
ni jos siekius ir likimą.

C

Pakėlę akis virš savo krašto ir tau-
tos, poetai atpažins žmoniją ir patį Dievą
labiau įžiūrės. Matys Dievo Apvaizdos
didingumą bei nuostabią apimtį. Žvel-
giant į visą žmoniją, lengviau suvokti,
jog tas pats visuotinis Dievo dėsnis ir Jo
vi suotinė tvarka lydi ir valdo mūsų rasę.
Štai bedugnis naujas poezijos šaltinis!

C

Demokratijose žmonės trokšta per
me ną suprasti paties Dievo Apvaizdos
raidą. Poetas suras būdą ją pristatyti
nuo širdžiai, bet ne dirbtinai, kai sujungs
tam tikrus įvykius ir matomus reiški-
nius.

C

Manoma, kad demokratijos poetai
pasirinks apdainuoti idėjas bei aistras, o
ne asmenis ar jų žygius. Nei šnekta, nei
apranga tarp demokratijos gyventojų
nesuponuoja  IDEALO sąvokos. Čia ne-
glū di poezija, viskas  matoma perdėm iš
arti. Poetui lieka nerti gilyn į žmonių
sielos gelmes, štai kur jis ras IDEALĄ!
Kontrastai tarp kilnumo ir nuodėmingu -
mo, didvyriškumo ir tamsaus bailumo,
vis kas, kas  sukeltų pasigėrėjimą, gailes -
tį, baimę ir pasibjaurėjimą, kyla iš žmo-
gaus širdies ir dvasios. Reikia tik į save
pažvelgti. Žmogus atsiranda iš nebūties,
perskrieja laiką ir dingsta. Dievuje Jis
gy vena ir klajoja tarp dviejų prarajų,
trumpą akimirką ir pats ten pasime ta.

C

Nerastume žmoguje poezijos, jei ne-
būtų galima mums save pažinti, nes ne-
sugebėtume apibūdinti tai, ko protas ne-
suvokia. Tuo pačiu jei žmogus save aiš-
kiai suprastų, vaizduotei nebeliktų už-
duoties. Tikrovėje žmogus migloje graibs -
to  savo paties buvimo prasmę bei esmę –
tarp prošvaistės ir nakties tamsos.

C

Legendos ir seni papročiai nepateiks
poezijos demokratijos poetams. Nebera-
šys jie apie senovės angelus,  kuriais vi-
suomenė ir jie patys nebetiki, nebeduos
veidų dorybei ar ydoms. Rašys apie jas iš
gilios esmės, kad publika priimtų jų
meną. Lieka vien tik „Žmogus”, ir poe-
tams jo pakaks. „Žmogus” pats, o ne tam
tikras asmuo iš tam tikro krašto ar tam
tikro laikotarpio, stovintis prieš Gamtą
ir Dievą su savo aistromis, abejonėmis,
retais pasisekimais, kartu su savo neap-
sakomu vargingumu – štai pagrindinė
demokratijos poetų tematika.

C

Pažiūrėkime į žymiuosius poetus de-
mokratijos  raidos  amžiuje, kurie apra -
šė Faustą, Childe Haroldą, Rene ir Joce-
ly   ną. Šie poetai neužrašė asmens veiks -
mų, verčiau išplėtė ir apšvietė  tamsius
žmo gaus širdies  užkampius.

C

Štai demokratijos poetika. Lygybės
principas, kaip matome, nesunaikina
poezijos šaltinių: juos sumažindamas
kartu ir praplečia. �

Vertė Virginija Rūta Ruzgaitė-Udrienė

Atkelta iš 6 psl.


