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,,Menas–grožiui,
grožis–gyvenimotobulumui”

PoetasKazysBradūnas–ateitininkasir
,,Draugo“kultūriniopriedoredaktorius

DanutėJokimaitytė

La bai jau di na ir bau gi na ga li my bė pri si lies ti prie to kių as me ny bių kaip 
po etas Ka zys Bra dū nas. Vi są lai ką ne ap lei džia min tis, kad tai – Die vo do va na 
bū ti po eto ap lin ko je ir mo ky tis, mo ky tis... To dėl šie pa svars ty mai – tai ban dy-
mas at skleis ti Po etą kaip ge riau siai sa ve re a li za vu sį ir vi siškai įvyk džiu sį „Šat-
ri jos“, at ei ti nin kų me no kuo pos, de vi zą: „Me nas – gro žiui, gro žis – gy ve ni mo 
to bu lu mui“. Ir pro ga tam la bai tin ka ma: ne tik „Drau go“ šimt me tis, bet už me tų 
– ir at ei ti nin ki jos toks pat ju bi lie jus. 

Sun ku pa sa ky ti, ka da at si ran da Kir šų kai mas. 1744 m. pa teik ta me di džiu-
lei Al vi to pa ra pi jai pri klau siu sių kai mų są ra še Kir šai ne pa mi nė ti. Ku ni go Vac-
lo vo Stri mai čio (1) ran kraš ty je ci tuo ja ma 1912 m. baž ny ti nia me ka len do riu je 
iš spaus din ti vi sos Sei nų vys ku pi jos pa ra pi joms pri skir tų kai mų są ra šai. „Ini-
cia to riu mi šio rei ka lin go vie to var džių są ra šo bu vo ta da kal bi nin kas Lau kai tis, 
tai jis rei ka la vo, kad bū tų pa žy mė ta kai mų tik rie ji var dai ir skliaus te liuo se pra-
var džiuo tie ji ir taip gi ta da esa mų dva rų bei vien kie mių pa va di ni mai“ (2). Čia ir 
su tin ka me – ša lia „Kregz dzie, dv.“ pa mi ni mas „Kir še“. Po etas ne vie ną kar tą yra 
pa sa ko jęs apie sa vo tė viš kės kry žių, ne kar tą at nau jin tą, ir sto vin tį Kir šuo se nuo 
ne at me na mų lai kų...  

K. Bra dū nas gi mė 1917 me tų va sa rio 11 die ną, per jo gim ti nę ri tan tis I 
Pa sau li nio ka ro fron tui. Kraš tas nu a lin tas, o ypač daug pri si ken tė jo ši tas Vo-
kie ti jos-Lie tu vos pa ri bys. Kaip ra šo sa vo at si mi ni muo se kan. J. Stan ke vi čius 
(3), au gęs ne to li mo je kai my nys tė je, „Lie tu vo je bu vo 20 ki lo met rų juos ta – zo-
na, į ku rią Vo kie ti ja krei pė ypa tin gą dė me sį“ su vi so mis iš to iš plau kian čio mis 
neigia mo mis pa sek mė mis šiam Al vi to ruo žui. O ir iš kar to po ka ro pa bai gos bei 
Lie tu vai iš ko vo jus Ne pri klau so my bę gy ve ni mas anaip tol dar ne iš kar to su grį žo 
į ra mias vė žes. Ap lin kui siau tė jo įvai rūs plė ši kai, įvai rūs gin klai, pri si rink ti po 
kau ty nių, bu vo sle pia mi be veik kiek vie no je so dy bo je. Kaip to liau ra šo mi nė tas 
au to rius (4), ka dan gi dar Lie tu vo je ne bu vo tvir tos ir vi sa a pi man čios val džios, 
gy ven to jams te ko pa tiems or ga ni zuo ti sa vi sau gą, nak ties me tu kiek vie na me 
ūky je bu dė jo žmo gus su už tai sy tu šau tu vu ran ko se. 

Kaip pa sa ko ja Po eto ar ti mie ji (5), tė vas Jur gis Bra dū nas iš Pa je vo nio pa-
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ra pi jos ve dė Oną Kra kai ty tę ir pa si li ko už-
ku riom Kir šuo se. Šei ma su si lau kė dvie jų sū-
ne lių, ku rie grei tai iš ke lia vo Ana pi lin. Ka ro 
me tais jau na šei ma slė pė si pas gi mi nai čius, 
grį žę na mo na mų ne be ra do. Vis kas su griau-
ta iki pa ma tų. Su si ren tė šio kią to kią tro be lę, 
ku rio je ir gi mė Po etas. Pa krikš ti jo jį Ka zi-
mie ro var du Gau rons kių kop ly čio je, nes ap-
griau to je baž ny čio je pa mal dos ne vy ko. Po jo 
gi mė – Juo zas, na miš kių va di na mas Jū ze (6), 
bei se suo Onu tė (7). Bū da mi la bai darbš tūs 
ūki nin kai, jau ir taip tu rė ję ne ma žai že mės, 
pa leng va pra si gy ve no. Pa si sta tė rau do nų 
ply tų na mą, abu tvar tus, už si vei sė so dą, su-
si tvar kė so dy bą taip, kad daž nas pa ke lei vis 
ma ny da vo čia gy ve nant vo kie čius... Po etas, 
pri si min da mas vai kys tę, pa sa ko jo, kad tė vas 
ku rį lai ką trau ki niu va žiuo da vo iš si kirs ti sta-
ty boms me džių net į Kaz lų Rū dą. Vie ną kar tą 
mo ti na įda vė jam mai še už riš tą pri kly dė lį ka-
ti ną – be rei ka lin ga bur na ūky je. Koks bu vo 
vi sų nu ste bi mas ir su sig rau di ni mas, kai per-
ka ręs ka ti nas po ke lių sa vai čių grį žo na mo! 
„Tai ir gy venk su mu mis!“ – sa kė. 

Ki tas pri si mi ni mas – Po etui su lau kus 
maž daug de vy ne rių me tų, pra si dė jus na mo, tvar tų sta ty boms, kaip syk pa si tai kė 
la bai dai nin gi meist rai ir jų gi ze liai. O kad plėš da vo vy rai po dar bų, tie siog pa-
ke rė da mi ber niu ką!  

Tė vas ty lus, vy riš kai san tū rus, be ga lo darbš tus, tau pus, kuk lus, bet mėgs-
tan tis ir su ge ban tis tar ti vaiz din gą žo dį, my lin tis dai ną, sū nui Ka zi mie rui sa vo 
dva sia bu vo ar ti mas, ma no ma, kad ir ne abe jo ti ną po eti nį ta len tą pa vel dė jo iš jo. 

Mo ti na bu vo šei mos „rik tuo to ja“, val din ga net smul kme no se, bet taip pat 
la bai darbš ti, ma lo ni, mie lai ben drau jan ti su kiek vie nu žmo gu mi. Sa vo iš ore bū-
da mas į ją la bai pa na šus, sū nus Ka zi mie ras pa vel dė jo iš jos ir ko mu ni ka bi lu mą, 
val din gu mą, rū pes tin gu mą. 

Di de lės įta kos vai kams, o ypač Ka zi mie rui, tu rė jo auk lė Ona Šu lins kie nė. 
Vi sai ne gi mi nė, pri glaus ta tie siog iš ge ros šir dies, se nu tė ėmė si „da bo ti“ vai kus. 
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Bū da ma ta len tin ga pa sa ko rė, dai ni nin kė, ji ber niu ką tie siog už bū rė. Vė liau jis 
skirs jai ne vie ną ei lė raš tį. 

Dar be si mo kant Al vi to pradžios mo kyk lo je, mo ky to jai lie pus sa va ran kiš-
kai iš mok ti ei lė raš tį mo ti na gal ir ne at si tik ti nai nu per ka Mai ro nio „Pa va sa rio 
bal sus“, ku rie mažajam Ka zi mie rui tam pa my li miau sia ir gra žiau sia kny ga vi są 
gy ve ni mą... 

Vil ka viškio gim na zi jo je didžiau sios įta kos da rė, kaip pats vė liau pa sa ko-
jo, „siau tu si li te ra tū ri nė epi de mi ja“ ir li te ra tū ros mo ky to ja P. Orin tai tė. Kar tą į 
gim na zi ją at vy ko J. Ais tis, A. Vai čiu lai tis ir A. Miš ki nis. Ypa tin gą įspū dį ta da 
bu vu siam šeš to kui Ka zi mie rui bei ben drak la siui J. Gra žu liui, ku ris tie siog ,,klie-
dė jo po ezi ja“, pa da rė J. Ais tis. Grį žus na mo ka lė di nių atos to gų, iš tė vų iš pra šius 
me džia gos, Ka zi mie ras puo lė pas pa gar sė ju sį kai mo siu vė ją L. Bro ką, kad šis 
pa siū tų jam pal tą, vi siš kai pa na šų į J. Ais čio. Kai pal tas po il gų tai sy mų bu vo pa-
siū tas, Ka zi mie ras di džiuo da ma sis iš vy ko į gim na zi ją, ypač no rė da mas pa si ro-
dy ti prieš mi nė tą ben drak la sį. Ir koks lau kė nu si vy li mas, kai J. Gra žu lis vil kė jo 

KazysirKazimieraBradūnaisuvaikais:Leonarda,JurgiuirElena
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,,taip gi nau jin te liu pal tu, dar la biau pa na šiu į Ais čio, ne gu jo“... 
Ži no ma, ne pai sant įtemp to mo ky mo si, jau nie ji Lie tu vos pi lie čiai at ras da-

vo lai ko ir po pa mo ki nei veik lai, ir pra mo goms. Se niau sias tra di ci jas tu rė jo at ei-
ti nin kai, vei kę nuo pat gim na zi jos pra džios, t. y. nuo pat 1918 me tų. Dau giau siai  
tam pa si tar na vo  ku ni gai Na vic kas, Ast raus kas, Vai tie kai tis, Dab ri la, ku rį vė liau 
ko mu nis tai nu kan ki no Bu da vo nės miš ke. Kaip ir dau ge ly je Lie tu vos gim na zi jų, 
čia taip pat iš ki lo kon flik tas tarp at ei ti nin kų (ar šiau siu ,,priešu“ pri pa žin tas K. 
Bra dū nas) ir mo ky to jų. Jų gin ti sto jo ku ni gai Damb raus kas ir Dab ri la su tė vų 
ko mi te tu. Taip moks lei viai, nors ir su su mažin tu el ge siu, ne bu vo pa ša lin ti iš 
gim na zi jos. Gim na zi jo je vei kė ir ki tų or ga ni za ci jų kuo pe lės, įvai rios veik los 
bū re liai, bu vo lei džia mi laik raš tė liai – „At ei ties žie dai“, „Nau jas ke lias“, „Žo-
dis“, „Sar gy boj“, „Jau nys tės žy giai“, „Jau nuo lių kan klės“, „Švč. Sak ra men to 
drau gi ja“, „Ne gęs tan tis ži di nys“. Iš var din ti laik raš tė liai dau giau bu vo pa na šūs 
į žur na lus, t. y. ran ka ra šy ti ar spaus din ti 10-15 pus la pių są siu vi niai. Juo se dau-
giau siai moks lei viai pa teik da vo sa vo kū ry bos. Tu rė jo gim na zi ja ir sa vo or kest rą.

Tai gi, 1937 me tais įsto jus į Vy tau to Di džio jo uni ver si te tą K. Bra dū no jau 
at ei ta su ne ma ža li te ra tū ri nės ir vi suo me ni nės veik los pa tir ti mi. Vi sa šir di mi jis 
ir čia įsi trau kia į ateitininkų „Šat ri jos“ kor po ra ci jos veik lą.

Vie nas iš len kų kul tū ros vei kė jų, ku ni gaikš tis Pran ciš kus Rad vi la, dar 
1907 me tais, kal bė da mas apie ka ta li kiš kos spau dos reikš mę bei jai ke lia mus rei-
ka la vi mus, tei gė, per fra zuo da mas žo džius ži no mo pran cū zų mi nist ro pir mi nin ko 
Com bes, pa gar sė ju sio sa vo ra di ka liu an ti baž ny tiš ku mu, kad „ka ta li kų re li gi ja, 
su ku ria XVI II am žiu je ko vo jo sa lo ni nė fi lo so fi ja bei ge ros lei dyk los, da bar gi 
kas dien ją įvei kia pla čia jai liau džiai skir tų laik raš tė lių li be ra liz mas ir, ga li ma 
drą siai sa ky ti, kad du treč da liai, o gal ir trys ket vir ta da liai pran cū zų tau tos nuo 
Baž ny čios ta po ati trauk ti tik ra di ka lio sios bei so cia lis ti nės spau dos dė ka“. Dar 
nuo Pran cū zų re vo liu ci jos lai kų pa laips niui įsi šak ni jęs mi tas apie spaus din to 
žo džio ne ša mą iš lais vin tą, o tuo pa čiu ir ne kves tio nuo ti ną tie są iki šiol mums 
vi siems da ro la bai daug ža los. Nes spaus din tas žo dis ne ša ži nią apie gy ve ni mą, 
o gy ve ni mas bū ti nai yra su sie tas su vie no kio mis ar ki to kio mis ver ty bė mis.  

Kaip pa sa ko ja pats K. Bra dū nas, su re dak to riaus pa rei go mis su si dū rė la-
bai anks ti (8): „1937 me tais įsto jus į Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Te olo gi jos-
fi lo so fi jos fa kul te tą, Kau ne su ti kau prof. Pra ną Do vy dai tį. Jis be jo kių įžan gų 
ir sa ko: ,,Vy ruk, da bar tu tu rė si re da guo ti ,,At ei tį“. Aš iš si gan dau, aiš ki nau, kad 
ne su ge bė siu, ne su to kio dar bo dir bęs. Pro fe so rius ne juo ka vo, sa kė pa žįs tąs ma-
ne iš ma no raš tų, iš ei lė raš čių, o ,,ne mo kan čiam ga li ma iš mok ti“. Prie šin tis bu vo 
ne pa to gu, taip ir ta pau „At ei ties“ re dak to riu mi“. 
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To liau rei kė tų pri dur ti, kad po jos se kė „Ai dų“ ir nuo 1961 me tų iki pen-
si jos – „Drau go“ kul tū ri nio prie do re da ga vi mas. Kaip pa sa ko ja pats po etas, „iš 
Vo kie ti jos per si kė lus į Ame ri ką, 1949 me tais, ga na grei tai nu siun čiau į „Drau gą“ 
sa vo straips nį, už si min da mas, kad la bai rei kia laik raš čiui kul tū ri nio prie do, nes 
jo kio sa vai ti nio, kul tū rai skir to žur na lo nė ra. Į ma no pa sta bą bu vo at si žvelg ta, ir 
dar tais pa čiais me tais pra dė jo ei ti šeš ta die ni nis prie das „Moks las, me nas, li te-
ra tū ra“. Re dak to riu mi bu vo pa kvies tas ži no mas žur na lis tas, spau dos me ce na tas, 
ku ni gas J. Pruns kis. Po 12 me tų tė vai ma ri jo nai pa kvie tė ma ne. Ta da gy ve no me 
su ma no tė vu kais ir vai kais Bal ti mo rė je. Iš pra džių at va žia vau vie nas, ap si sto-
jau tie siog re dak ci jo je, nak čiai iš si trauk da mas su de da mą ją lo ve lę. Maž daug po 
mė ne sio, la biau įsi jun gus į dar bą, su ra dus šei my nai tin ka mą pa sto gę, vėl bu vom 
vi si kar tu. Ka zy tė pra dė jo dirb ti ko rek to re, ir ja iš dir bo net il giau už ma ne“. 

Čia įsi ter pia ir po nia Ka zi mie ra: „Pradžia bu vo la bai ne leng va. Kai at ei-
da vo lai kas už vis ką at si skai ty ti – vis pri trūk da vo pi ni gė lių, ne iš tvė rus pa pra šiau 
pri dė ti prie al gos nors tris do le rius. Tiek al ga ir bu vo pa di din ta“. 

1963 me tų ko vo pa bai go je po il gos, sun kios li gos (cuk ri nis dia be tas) 
mirš ta se no ji Bra dū nie nė. Ny ka-Ni liū nas sa vo die no raš ty je ra šo (9): „Il gos ge-
du lin gos pa mal dos Šv. Al fon so pa ra pi jos baž ny čio je. Bru ta liai ir pri mi ty viai 
grau dus pa moks las. Ka zys, ve dan tis už pa ran kės tė vą, pil kas ir kaž kaip api blu-
kęs, ne ly gi nant pa ru gės kop lyt stul pio die vu kas. Ka pi nė se – trum pa ce re mo ni ja: 
ono ma to pė jiš kai skam ban čios lo ty niš kos for mu lės; dirb ti nai ge du lin gu vei du 
nu tu kęs di džia gal vis gra bo rius; sau ja Lie tu vos že mės ant kars to (ki to kios že mės 
ne si ma to – vis kas pa deng ta žo lę imi tuo jan čiu ki li mu) ir ga lų ga le tas mums taip 
ne įpras tas gal vat rūk čiais bė gi mas nuo at vi ros duo bės“ (10).

O dar bas ne lau kia, dar bas sun kus, at sa kin gas. Kaip pa sa ko ja po etas: (11) 
„Aš ten dir bau be veik 23 me tus ir di de lio tur to nesu si kro viau. Nors man jo ir 
ne rei kė jo (...). Šiaip jau ir Ame ri ko je iš lie tu viškos žur na lis ti kos ga li ma gy ven-
ti, tik rei kia suk tis“. Į daž no sve čio klau si mą, kiek re dak to rių dir ba prie šių 8, 
vė liau 6, dar po ku rio lai ko 4 pus la pių, at sa ko: „Aš vie nas. Ne tik straips nius 
su ieš kau, su re da guo ju, pats kal bą iš tai sau, ko rek tū rą per skai tau, bet nu ei nu prie 
rin ki mo stak lių ir pats švi no rai des į pa si da ry to ma ke to rė mus su ka lu. Po piet jau 
rei kia spaus dint die ni nę lai dą, tai gi iš ry to tu riu su spė ti pa reng ti, su rink ti ir at-
spaus din ti prie dą. Penk ta die nį, 4 va lan dą ry to, at ei da vau į spaus tu vę, kad iki 7 
va lan dos, kai pa leis da vo ma ši nas, su spė čiau“ (12). Dar rei kė tų pri dė ti, kad tuo-
met ma ke ta vi mo, to kio mums įpras to, tu rin tiems nors kiek rei ka lų su spaus din-
tu žo džiu, ne bu vo. Po etas vi sus straips nius, nuo trau kas „su ma ke tuo da vo“ sa vo 
šniū re liu.
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Skai tant pa gel tu sius, ap si try nu sius Kul tū ri nio prie do pus la pius dė me sį 
pa trau kia nuo trau kos. Jų ne per daug, me niš kos, aiš kios, vi sa da iliust ruo jan-
čios teks tą. Ne ju čio mis at krei pi dė me sį į lie tu vių mo der nis tų kū ri nių nuo trau-
kas. Kiek daug pui kaus mo der no at sto vų bū ta! Ir kaž ka da tau ne pri im ti nas sti-
lius tam pa la bai pa trauk lus. Ma nau, kad tik ge ras me no ži no vas su ge bė tų taip 
aiš kiai, nuo sek liai at skleis ti mo der no pa sau lį. K. Bra dū nui gro žis svar bus bu vo 
vi sur, ir jis tą gro žį mo kė jo at skleis ti. Ki tas, iš kar to kren tan tis į akis da ly kas 
– „kul tū rin ga“, ne rė žian ti akies, ne krei pian ti į sa ve ypa tin go dė me sio, t. y. iš-
dės ty ta de ši nės pu sės kam puo se, re kla ma. Ir įdo miau sia, kai jos bu vo ga lų ga le 
at si sa ky ta, nie kas jos ir ne pa si ge do. Ir, žino ma, ve da mie ji! Jie bu vo tal pi na mi 
„Ker ti nė je pa raš tė je“, pa si ra šo mi įvai riau siais pseu do ni mais, san trum po mis. Tik 
iš im ti nais at ve jais bu vo ra šo mi ki tų as me nų. Juo se K. Bra dū nas ir at si sklei džia 
pir miau sia kaip pui kus kul tū ros po li ti kas. Kaip jis pats sa ko (13), „Vis dėl to 
man la biau siai rū pė jo kul tū ri nis prie das. No rė jau, kad iš ei vi jos in te re sai ne ap-
si ri bo tų vien bui ti mi, par ti ne ar vi suo me ni ne veik la, kad ne nu skurs tų lie tu vių 
kul tū ri nis gy ve ni mas, ku rio cen tras tuo met ir bu vo Chi ca go je. Ir ki to se ko lo ni-
jo se bu vo ra šy to jų, mu zi kų ir ta py to jų, ga le ri jų ir vi so kių ar chy vų. Rei kė jo tik 
pra neš ti ki tiems, ką esam su ma nę“. Po etas iš įgim to kuk lu mo tai va di na „rei kė jo 
tik pra neš ti ki tiems...“ Tai bu vo ge rai ap mąs ty ta veik la, pui kiai su vo kiant sa vo 
pa šau ki mą, eg zo do re a li jas ir at sa ko my bę už tau tą. Drįs čiau ma ny ti, kad K. Bra-
dū nas ne ma žiau nu si pel nė sa vo kaip re dak to riaus veik la nei po ezi ja. Štai pa tys 
ryš kiau si jo kaip kul tū ros po li ti ko bruo žai: in te lek tu a lu mas, at sa kin gu mas, ne-
pa pras ti or ga ni za ci niai su ge bė ji mai. 

1. In te lek tu a lu mas. Skai tant, ne sklai dant, laik raš tį ne pa lie ka min tis – 
kaip šis žmo gus su spė ja tiek daug per skai ty ti – an glų, pran cū zų, vo kie čių, len kų 
kal bo mis. Pa tei kia ma pa ti nau jau sia, ge rai pa tik rin ta moks li nė, kul tū ri nė in for-
ma ci ja, laik raš tis pui kiai at lie ka sa vo pa skir tį – švies ti vi suo me nę. Koks pla tus 
te mų spek tras! Tiks lie ji ir gam tos moks lai, lie tu vių kal ba, et no gra fi ja, is to ri ja, 
fi lo so fi ja, re li gi ja, me nas, li te ra tū ra, įvai ria pu sė lie tu vių kul tū ri nė veik la, jau-
ni mo rei ka lai, spor tas, ke lio nės, ku rį lai ką dar ėję sky re liai, skir ti mo te rų pa-
sau liui, bei hu mo ro „Spyg liai ir dyg liai“. Vi so mis išvar din to mis te mo mis pa-
tei kia mi rim ti, ana li ti niai straips niai. Apie nau jie nas moks lo, me no pa sau ly je 
– pra neša ku ni gai, inžinie riai, dak ta rai, dai li nin kai, mu zi kai, pro fe so riai – sa vo 
sri ties žino vai, dažniau siai lie tu viai, bet ne ma žai ir vers ti nių straips nių. O tam 
rei kia vi są lai ką sek ti, kas de da si moks lo pa sau ly je, pa lai ky ti ry šius su šiais 
as me ni mis, svar biau sia – mo kė ti pri kal bin ti pa ra šy ti straips nį į ta vo re da guo-
ja mus pus la pius. Juk vi si tie žmo nės tu ri dau giau ar ma žiau dar bų, už sa ky mų, 
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ver žia si į spe ci fi nius žur na lus, o čia tu ri dar pa pil do mai dirb ti, ra šy ti aiš kiai ir 
su pran ta mai. Ypač jau di na pra ne ši mai apie jau nuo sius, tik ką bai gu sius, di plo-
mus ap si gy nu sius lie tu vius. Taip iš reiš kia mas pa si ti kė ji mas jau ni mu, kar tu ir 
pri mi ni mas, įpa rei go ji mas ne pa mirš ti sa vo tau tos. 

Da bar ban dy siu pa ei liui la biau siai įstri gu sius straips nius bent pa mi nė ti. 
Tai yra tik ma ža da lis, ir jos jau už ten ka, kad su si da ry tu me vaiz dą – koks pa si-
šven tęs re dak to rius, kul tū ros po li ti kas bu vo K. Bra dū nas. 

In tri guo jan tys, įdo mūs P. Žič kaus straips niai fi zi kos, ast ro fi zi kos, net ka ro 
pra mo nės te mo mis. La bai ver tin gi straips niai V. Že mai čio apie Lie tu vos miš kus. 

Ne pa pras tai įdo mūs, ver tin gi ir iš sa mūs kun. J. Venc kaus, SJ, straips niai 
apie S. Kier ke ga ard, apie eg zis ten cia liz mą, N. A. Ber dia je v.

Pa tei kia ma daug nau jau sios medžia gos apie tuo met vy ku sį (1962-1965) 
II Va ti ka no su si rin ki mą, ypač daug ra šo ma apie Li tur gi nę re for mą. Kun. St. Yla 
net pa tei kia (rem da ma sis laiš kais iš Lie tu vos) la bai san tū riai, be jo kių ver ti ni-
mų, įvy kius Skie mo ny se. Ap ta ria mas iš leis tas kun. St. Ylos Mal dy nas, ne ma žai 
reikš min gų kun. J. Pruns kio straips nių.

„Draugo“redaktoriusK.Bradūnasspaustuvėje
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Ski ria mas dė me sys ir lie tu vių kal bos moks lui, et no gra fi jai. La bai įdo-
mūs pa si ro do kun. V. Bag da na vi čiaus svars ty mai apie jau ti nę kul tū rą lie tu vių 
liau dies dai no se. Pa tei kia mi in ter viu su kal bi nin kais prof. An ta nu Sa liu, An ta nu 
Kli mu. Vie na me iš sky re lių „Kul tū ri nė mis te mo mis“ K. Bra dū nas tei gia: „Esu 
už gu lęs tik ką Ter ros iš leis tą Da bar ti nės lie tu vių kal bos žo dy ną ir jį skai tau kaip 
ro ma ną, pus la pis po pus la pio“. 

Ži no ma, ne ga li ma ne pa mi nė ti to mas po to mo lei džia mos Lie tu vių en cik-
lo pe di jos. Kaip pats K. Bra dū nas rašo: ,,Pa da ry ta ir pa da ro ma tai, ko ne įsteng ta 
per Ne pri klau so my bės dvi de šimt me tį, ko ne įga li ma ir šių die nų Lie tu vo je. Tai 
(...) liu di jan ti kul tū ri nį mū sų ne pa var gi mą, su telk ti nio dar bo su ge bė ji mą, re dak-
ci nį or ga ni zuo tu mą ir lei dė jo tie siog le gen di nį ryž tą uto pi ją pa vers ti re a ly be. 
Tai – stip ry bės šal ti nis, nė ra už akų ir da bar ty je, tik mo kė ki me ir no rė ki me jais 
gai vin tis“. 

Nuo lat re cen zuo ja ma įvai ria pu sė me ni nė lie tu vių veik la. Čia ir Dai nų, 
Šo kių šven tės, cho ri nės, in stru men ti nės, vo ka li nės mu zi kos kon cer tai, lie tu vių 
ope ra, dai lės pa ro dos, pa tei kia mi ar chi tek tų, vit ra žis tų, skulp to rių dar bai. Ste bi-
na pa ties K. Bra dū no re li gi nio me no re cen zi ja... Iš kar to ga li ma pa jus ti, kad tai 
jam svar bu, kad jis pui kiai me ną su vo kia. La bai ver tin gos re cen zi jos apie kla si-
kus, pa vyzdžiui, Van Go gą, 142 į Ame ri ką at vež tus jo pa veiks lus, Mi che lan ge lo 
„Pie tą“, taip pat at vež tą (14). Su džiaugs mu pra ne ša, kad Ame ri kos re gist ruo tų 
ar chi tek tų są jun gos su va žia vi mo pro ga su reng to je pa ro do je J. Mu lo kas lai mi I 
pre mi ją už Mas pet ho lie tu vių baž ny čios pro jek tą, II pre mi ją – už in dė niš ką ją 
baž ny čią Mon ta no je (15), dai li nin kas V. K. Jo ny nas lai mė jo Vit ra žų kon kur są 
Not re Da me vie nuo ly no kop ly čiai Wil to ne, prie New Yorko. Su ko kiu džiu ge-
siu ap ra šo lie tu viams skir tą die ną Pa sau li nė je pa ro do je New Yorke ar ba Šo kių 
šven tę: „O kai pa si sklei dė aki mi vos ap rė pia mi plo tai šo kan čio jau ni mo, tai imi 
ti kė ti, kad stip ry bės šal ti nių ir da bar ty je ne trūks ta“ (16).

Ne ma žai de da ma lie tu vių gro ži nės lit. kū ri nių: no ve lių, apy sa kų, po ezi jos. 
Taip pat ir vers ti nės, pvz.: da bar ti nės grai kų po ezi jos, iš vers tos ir anon suo tos P. 
Vaiš vi lo, ru mu nų – iš vers tos P. Gau čio. Kiek vie na lie tu vių kny ga su si lau kia re-
cen zi jos, ir ne bū ti nai tei gia mos. Kas ne ge ra – man da giai ir pa sa ko ma. Pa tei kia-
mos re cen zi jos iš leis tų ki tų tau tų po ezi jos an to lo gi jų. Taip pat pa si džiau gia ma 
(17), kad į Pa sau lio li te ra tū ros is to ri ją pa te ko ir ke tu ri lie tu viai, pra ne ša ma, kad 
R. Šil ba jo ris pa te ko į la bai stip rų ame ri kie čių li te ra tū ro lo gi jos žur na lą „Sa tur-
day Re view“. La bai įžval gus K. Bra dū nas pa si ro do vie no je iš „Ker ti nių pa raš-
čių“ (18), kuo met tei gia: „At si min ki me, kad jos (kny gos) čia at sto vau ja mū sų 
tau tą ne vien tik trum pa me va lan di nia me pa si ro dy me, bet il ga lai kė je rep re zen ta-
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ci jo je, ir ne pil ko je pra mo gų mi nio je, bet švie suo lių aki vaiz do je“, ir to dėl ra gi na 
jas pa siū ly ti, at neš ti, ži no ma, ver tin giau sias, ir bū ti nai, kad kas nors jas skai ty tų, 
ki taip bib lio te kos jų ne pirks. Ir pri du ria la bai svar bią iš va dą – ne kaž kas mus tu ri 
pa ste bė ti ir da ry ti, o mes pa tys tu ri me verž tis, ko vo ti už sa ve. 

Dar vie nas pa vyz dys pa skel bus 1964 me tus K. Do ne lai čio me tais. K. Bra-
dū nas ra šo: „Tu ri mo mis ži nio mis iš Ry tų Eu ro pos šiais me tais Do ne lai čio po-
ezi ją iš leis če kiš kai, veng riš kai ir bul ga riš kai. Len kų Aka de mi ja Var šu vo je jau 
iš lei do stu di ją apie in to na ci jos pro ble mas Do ne lai čio heg za met ruo se“. Wroc la-
ve taip pat iš leis ta Lie tu vo je iki ka ro gy ve nu sios moks li nin kės T. Buch stu di ja 
apie Do ne lai čio heg za met rą. (...) „Rei kia kuo dau giau straips nių apie Do ne lai tį 
Va ka rų ci vi li za ci jos kal bo mis“.

Ne ma žai dė me sio skir ta is to ri jai. Vi sos stu di jos, lie čian čios Lie tu vą, yra 
pa ste bė tos, ver ti na mos. Net stu di jos, iš leis tos Len ki jo je, ne lie ka ne įver tin tos la-
bai rim tai ir pa gar biai. Pra ne ša ma, kad ras tos pen kios or di no kro ni kos, ku rios 
yra Go et tin ge ne, iš Ka ra liau čiaus iš gel bė ta me kry žiuo čių ar chy ve, len kai jau 
daug iš ty ri nė ję, o mes net ne pra dė jom. Taip pat pa tei kia mi Ro mo je bei Vo kie-
ti jo je esan čių lie tu vių is to ri kų dar bai. Ne vie nas straips nis skir tas Z. Ivins kiui. 
Ypač įdo mūs – žy maus len kų is to ri ko prof. J. Och mans ki, Z. Ivins kio laiš kas 
mo ti nai, kla sės drau gų at si mi ni mai apie jį.

Yra ski ria mi me tai – Mai ro niui, Do ne lai čiui, Min dau gui... Ypa tin gu rū-
pes čiu ap gau bia sa vo ge rą drau gą Vy tau tą Ma čer nį. Pui kiai ži nau, nors spau do je 
kaž ko dėl nu ty lė ta, kad jo ei lė raš čių ran kraš čius per vi sas su iru tes iš sau go jo šių 
ei lu čių au to rės ma ma, se na po eto bi čiu lė, taip pat „šat ri jie tė“, po etė ir fol klo ris tė 
Pra nė Aukš ti kal ny tė Jo ki mai tie nė. Ka dan gi šei mos daž nas sve čias bu vo po etas 
E. Ma tu ze vi čius, ku ris in ten sy viai su si ra ši nė jo su K. Bra dū nu, taip per laiš kus ir 
bu vo nu siųs ta vi sa V. Ma čer nio po ezi ja. 

La bai rū pes tin gai se ka ma Li tu a nis ti kos ins ti tu to veik la. Su jau di na K. Bra-
dū no įžval gos (19): „Liūd niau sia, kad ame ri kie tiš ko se aukš to sio se mo kyk lo se su-
da ry tos mums li tu a nis ti nio švie ti mo pro gos dėl kaž ko kio bai saus mū sų ne ran gu mo 
lie ka jau ei lė me tų ne iš nau do tos: Fort ha mo univ. va sa ros mė ne sių li tu a nis ti kos kur-
sas ne ga li bū ti dės to mas, nes trūks ta lie tu vių stu den tų. Pennsyl va ni jos u-te te Phi-
la delp hi joj sa vi lie tu viai pro fe so riai li tu a nis ti ką skai to tik sve tim tau čiams, nes liet. 
ne bė ra. (...) pa ga liau te ne bū na li tu a nis ti kos di plo mas ir li tu a nis ti nis švie ti mas tik 
tė vų ir mo ky to jų rei ka las. Te bū na jis vi sos lie tu viš kos vi suo me nės gy vy bės ar mir-
ties klau si mas. Pa ro dy ki me vi si nuo šir dų dė me sį li tu a nis ti niam jau ni mui, li tu a nis-
ti kos mo kyk loms ir sun kų švie ti mo dar bą dir ban tiems mo ky to jams, tal ka, žo džiu ir 
plunks na juos mo ra liai, o jei rei kia, ir ma te ria liai pa rem da mi“.  
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Ži no ma, in ten sy viai se ka ma, ko kie dar bai iš ei na pa verg to je Tė vy nė je. 
Vie no je iš re cen zi jų, ge rai su vok da mas pa dė tį, tei gia, kad ge riau per daug au to-
riais ne si ža vė ti, nes ga li ma jiems pa kenk ti. 

Daug vie tos ski ria ma ir be si ple čian čiai Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veik lai. 

K. Bra dū nas ne už mirš ta ki tų kul tū rai pa si šven tė lių. Pa tei kia mas la bai šil-
tas, pa gar bus straips nis (20) apie tris ku ni gus – A. Straz de lį, St. Sta ke lę bei B. 
Su gin tą. Sa vo pa sa ko ji muo se jis pri si me na ir L. Šimu tį, il gai ir ne pa pras tai pa-
si au ko ju siai re da ga vu sį „Drau gą“. 

Ži no ma, ap ra šo ma at ei ti nin ki jos, skau tų ir ki to kia lie tu viška veik la. Nuo-
lat ste bi ma, ana li zuo ja ma, ska ti na ma jau ni mo veik la. K. Bra dū nas sten gia si iš-
lik ti ob jek ty vus kar tais už si lieps no jan čiuo se ne su ta ri muo se tarp jau no sios ir se-
no sios kar tos, ir lai ko si tos nuo sta tos, kad rei kia jau ni mo veik lą – ar tei gia mai, 
ar ne igia mai, bet ver tin ti, tik ne ig no ruo ti, nes jau nas žmo gus, pa ju tęs, kad juo 
ne si do mi, eis ten, kur į jį at kreips dė me sį. Gi ria ir džiau gia si „Mū sų vy čiu“, 
„Met me ni mis“, o ypač jam bran gia „At ei ti mi“, anot jo, „ta pu sia tie siog ta len tų 
in ku ba to riu mi“. Grau du pri si min ti K. Bra dū no ne vie ną kar tą iš sa ky tą nu si skun-
di mą, kad da bar ti nė je at ei ti nin ki jo je ne ma tąs jo kių ryš kių ta len tų. 

Sten gia ma si pa ly gin ti lie tu vių kul tū ri nę veik lą su gu dų, lat vių, es tų bei 
vo kie čių veik la. Ir ke lia mas klau si mas: ko ga li me iš ki tų pa si mo ky ti? La bai ver-
tin gi pa ste bė ji mai („Sa lės ir lan kai“ (21), pa rem ti Ame ri kos sta tis ti niais duo me-
ni mis, kiek yra bib lio te kų, skai tyk lų, kiek iš lei džia ma kny gų per pus me tį ir kiek 
są ly gi nai kiek vie nas ame ri kie tis ski ria kny gai – t.y. 7 do le rius. Ir tuo jau ke lia 
klau si mą – ar ne ver čiau di des nę da lį įvai riau sių rin klia vų skir ti kny gų lei dy bai, 
o ne spor to sa lėms ir aikš ty nams?

Ne pa pras tai iš sa mūs, vaiz din gi ir įdo mūs K. Či bo, A. Ruz go, Vl. Ra mo-
jaus ke lio nių ap ra šy mai, ypač apie Ha va jus, be si tę sian tys per ke le tą nu me rių. 

2. At sa kin gu mas. Ga na keis tai skam ba, kai rei kia kal bė ti apie re dak to riaus 
at sa ko my bę, ži no ma, mo ra li ne pras me. Re dak to rius yra di des nės ar ma žes nės 
vi suo me nės gru pės for muo to jas. Juk kiek vie na per skai ty ta min tis, pa ma ty tas 
vaiz das mus vie naip ar ki taip vei kia, ku ria mu my se tam tik ras nuo sta tas, įtei gia 
ver ty bes, mo ko mus pa si rink ti tai, ką sa ko esant tin ka ma, net, ga li ma sa ky ti, 
ver čia mus pri klau sy ti tam ar ki tam ra tui. K. Bra dū nas, la bai pui kiai su vok da-
mas ši tą at sa ko my bę, la bai aiš kiai, at vi rai no ri sa vo skai ty to jams įteig ti šiuos 
da ly kus: tau ta, esan ti eg zi ly je, iš liks, ne asi mi liuo sis tik tuo met, kai tu rės sa vo 
la bai aukš tą kul tū rą, aukš tes nę už ša lia gy ve nan čių tau tų, ir ji (kul tū ra) iš liks 
įsi šak ni ju si ka ta li kiš ka me ti kė ji me. Kaip jis pats tei gia: „Po li ti kai tu ri ga lų ga le 
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su pras ti, kad sa vi ta kul tū ra yra di de liu po li ti niu bei tau ti nės pro pa gan dos gin klu 
už Bal ti jos tau tų vals ty bi nę ne pri klau so my bę“. Ar ba: „Ne svar bu, ar ra šei die ną, 
ar nak tį, ar bu vai iš si mie go jęs, ar ne, ar tu rė jai lai ko re pe ti ci joms, ar ne tu rė jai, 
vi sa tai yra tik ant ra ei lis da ly kas. Pir moj ei lėj yra ne ša lu ti nės są ly gos, bet kū ry-
bi nio dar bo ver tė. Gai la, kad šian dien trem ties są ly go mis sten gia ma si pa tei sin ti 
kiek vie ną ne no rą steng tis bei ne pa jė gu mą. Vi sa tai ve da į vi du ti niš ku mą ir kri-
ti kos bai mę. Vi du ti niš ku mas ir nuo lai dos ve da į mū sų vi sų kul tū ri nių at sie ki mų 
men ki ni mą ir re gre są. Be nuo la ti nių pa stan gų, be au kos, be at si ža dė ji mo, be kar-
tė lio ir nu si vy li mo nė ra ga li ma jo kia kū ry ba, ir kas to bi jo, tam be veik ne įma no-
ma da ly vau ti mū sų kū ry bi nėj ko voj. (...) Vi du ti niš ku mas nė ra joks nu si kal ti mas. 
Blo giau sia, kad tie vi du ti niš ki ir ne vi du ti niš ki at sie ki mai rei kia ver tin ti ly giai. 
Šian dien su pla ka mi ge rie ji su di le tan tais tai kos ir stan dar ti nio tei gi nio „trem ties 
są ly gos“ var dan. (...) Kad kur nors ne vi sai ge rai, nė ne ban dyk pa sa ky ti. Daug 
kam laik raš čiai ir kri ti kai šian dien tu rė tų ei ti tik pa dų ka sy to jų pa rei gas. O toks 
be są ly gi nis gy ri mas ve da į iš le pi mą, toks pa tai ka vi mas smuk do ne tik kul tū rą, 
bet ir as me ny bę, gi mes šian dien be są ly gi nėj ko voj už tau tos iš lais vi ni mą tu ri-
me bū ti ne tik kū ry bin gi, bet ir ryž tin gi. Di die ji me ni nin kai nė ra bai liai, di de lio 
kū rė jo ne nu skan dins vie nas ar ki tas žo dis, bet ma ži kū rė jai bi jo, kad jų kū ry ba 
ne mir tų šian dien nuo vie no ar ki to pa sa ky mo, už mirš da mi, kad ji tu ri iš lai ky ti 
am žius. Kri ti ka yra ver ti ni mas, o ne na mų šei mi nin kei kom pli men tas už pie tus. 
Ne rei kia nie kin ti ir plūs ti, bet ver tin ti rei kia, nes tai yra pa grin di nė są ly ga, kad 
mes ne pa virs tu me tur gu mi, ne virs tu me vi suo me ne, pra ra du sia ver ty bių pa jau ti-
mą ir sko nį“ (22). Sa vo gi liai su vok tą ir iš gy ven tą at ei ti nin kiš ką po zi ci ją po etas 
per tei kia sa vo skai ty to jams, kaip mo ky to jas ug do juo se ka ta li kiš ku mą, in te li-
gen tiš ku mą, vi suo me niš ku mą, tau tiš ku mą bei šei my niš ku mą. La bai tiks liai pa-
tai kė P. Do vy dai tis, at ei ti nin ki jos vie nas pra di nin kų ir ide o lo gų, nu kreip da mas 
K. Bra dū ną į re dak to riaus dar bą. Tech ni nius re da ga vi mo da ly kus ga li ma iš mok-
ti, bet as me ny bę, gi liai su vo kian čią sa vo at sa ko my bę ir dar to kią pla čia ša kę, oi 
kaip sun ku su ras ti! Čia kaip su Ar vy du Sa bo niu, Jur giu Kai riu – to kie gims ta 
vie nas per šimt me tį. 

3. Or ga ni za ci niai su ge bė ji mai. Skai tant (au to riui ma lo niai su ti kus bei 
Li te ra tū ros mu zie jui lei dus) K. Bra dū no laiš kus at si sklei džia jo, kaip la bai ta-
len tin go or ga ni za to riaus, di plo ma to, vi suo me nės ly de rio bruo žai: pa pras tu mas, 
kuk lu mas, san tū ru mas, ko mu ni ka bi lu mas, tak tas, iš min tis, ne pa pras tas ge bė ji-
mas su telk ti apie sa ve žmo nes ir nu kreip ti juos tin ka mai veik lai. Ant stan dar ti-
nių „Drau go“ pus la piu kų bu vo ra šo ma tik tai, kas rei ka lin ga, man da giai pra šant 
(dau giau sia laiš kų ir yra re cen zi jų pra šy mas), svei ki nant, dė ko jant, vos vie nas 
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ki tas yra šiek tiek as me niš kes nis, pa vyz džiui, gi mus tre čia jam vai kui – duk re lei 
Lio ny tei, tik laiš ko ga le, po da ly ki nių rei ka lų ap svars ty mų, pa si sa ko ma (23): 
„Be je, dar vie na nau jie na: mu du su Ka zy te šių me tų lie pos 18 die ną su lau kė me 
dar vie nos duk re lės Le o nar dos“. Nė vie na me laiš ke ne ra si net užuo mi nos į pyk-
tį, pa vy dą, už si ga vi mą, ki tų nie ki ni mą ar ap kal bas. Pvz.: „Pats di dy sis šių me tų 
ka zi mie ri nių džiaugs mas ir pa ti di džio ji do va na man ir Ka zi mie rai tai ži nia, kad 
Lie tu vių Ben druo me nės Li te ra tū ros pre mi ja pa skir ta Jur giui Jan kui. Ge riau ir 
ne ga lė jo bū ti“. Ar ba: „Tik nie kad iš sa vo vai kų, nei iš ki tų ne gir dė jau, kad mo-
ky to jai bū tų ra gi nę ar įpa rei go ję mo ki nius pa si klau sy ti ra šy to jo. Tai to kios to ke-
lės. Vi sų vei kė jau jan čių aky se (...) mū sų ra šy to jas tūks tan čių ga li my bių Ame ri-
ko je yra tik dur ne lis, nes ga li my bių ne iš nau do jo, nei tur tin gu, nei kon gres me nu 
(...) ne pa si da rė“. 

At ski rai no rė čiau at kreip ti dė me sį į san ty kį su Sa lo mė ja Nė ri mi, po eto 
tė viš kės kai my ne. Kaip įžval giai, iš min tin gai kaip re dak to rius pa kvie čia pa si-
sa ky ti prel. M. Kru pa vi čių, prof. Juo zą Ere tą. Jei pro fe so rius at sar giai, bet iš 
es mės pa sa ko po etės gy ve ni mo pe ri pe ti jas, tai ku ni gas, ne ma žai ben dra vęs su S. 
Nė ri mi, pa ži no jęs ir jos mo ti ną, se se rį, bu vu sias Ame ri ko je, per ke le tą straips nių 
la bai pa gar biai at sklei džia po etės gy ve ni mą. Iš ky la įdo mus, tik ro viš kas S. Nė-
ries pa veiks las, daug įvai ria pu siš kes nis nei pri sta ty tas da bar. 

Žino ma, ne rei kia gal vo ti, kad K. Bra dū nui vis kas ėjo si la bai leng vai, jo-
kių kon flik tų ne iš kil da vo. Jų tik rai bu vo, tik re dak to rius juos la bai su ma niai 
spręs da vo, tiks liau – už bėg da vo jiems už akių. 

Ste bi na Po eto pa gar ba ki to kū ry bai. Vie na me iš laiš kų (24) skun džia si, kad 
„iš kri to 2 ei lu tės (ran kraš tį su nai ki no), pats ne drįs ta at kur ti, to dėl siun čia at gal“.

Dar rei kia bū ti nai nors žo de liu pri si min ti apie to kį įpras tą dar bą kaip at-
sa ki nė ji mą į laiš kus, ku rių re dak ci ja nuo lat ne ma žą krū ve lę gau da vo. „Kas dien 
čia man tiek tų vi so kių žur na lis ti nių pra šy mų, at si pra šy mų, pa klau si mų, už kal-
bi ni mų ir at sa ky mų, kad ima jie ir su si mai šo. Žmo gus tie siog pa si me ti ei lė je ir 
tvar koj“ (25).

O dar vie nas po ki to pa si py lę po ezi jos rin ki niai, ir pui kūs, ir pre mi juo ti! 
Ne drįs tu ver tin ti jo po ezi jos, nors tai ma no my li miau sias po etas, bet no rė čiau 
at kreip ti dė me sį į ke le tą da ly kų.

Pir ma, ne ma žas pluoš tas pos mų yra li kę ne spaus din ti, pa ra šy ti įvai riau-
siom pro gom ar ti mie siems bei drau gams (Po etas ir pa si pir šo ei lė raš čiu), da lis 
re li gi ne te ma ti ka. Bū da mas la bai kuk lus, sau kel da mas aukš čiau sius rei ka la vi-
mus, K. Bra dū nas vie šu mai sa vo kū ry bą pa teik da vo tik la bai skru pu lin gai at-
rin kęs, ne si nau do jo sa vo pa dė ti mi ir ne da rė sau jo kios re kla mos. Vie na me iš 
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laiš kų (26) jis ra šo: „Ačiū už to ma no „Do ne lai čio ka po“ gal net per daug šau nų 
įver ti ni mą. Tik va – gal ir ne pa ste bė jai, jog per tą de šim tį me tų, kai aš čia re-
da guo ju „Drau go“ kul tū ri nį prie dą, nė vie nos sa vo iš ėju sios kny gos (o jų bu vo 
trys) re cen zi jų kul tū ri nia me prie de ne skel biau. Man kaž kaip dū šioj ne iš ei na ir 
ga na. Da bar vi sai su pran tu, ko dėl Pu ti nas nė žo de liu ne už si min da vo apie sa vo 
po ezi ją lie tu vių nau jo sios li te ra tū ros pa skai to se uni ver si te te. Sa vų kny gų re cen-
zi jų spaus di ni mas „Drau go“ kul tū ri nia me prie de, man at ro do, bū tų te gu ir ne tie-
sio gi nis kal bė ji mas apie sa ve“.

Taip pat au to rei gir dint Po etas ne vie ną kar tą yra pra šęs sa vo vai kų: „Kai 
ma ty sit, kad jau per daug su sa vo po ezi ja iš ei nu į vie šu mą, temp kit ma ne už ran-
ko vės sės tis ir dau giau ne lįs ti į sce ną“.

Kal bant apie at ei ti nin ki jos šei my niš ku mo prin ci pą ne ga li ma neužsi min ti 
apie K. Bra dū no šei mą. Su si pa ži no su Ka zi mie ra Pa dols ky te, ki lu sia iš Ke tur-
va la kių, bai gu sia Ma ri jam po lės gim na zi ją ir taip pat pa si rin ku sia li tu a nis ti ką 
VDU, per „Šat ri jos“ li te ra tū ri nes po pie tes. Ka ro me tais kun. A. Lip niū nas Auš-
ros Var tuo se pri ima jų su ža dė tu ves, o 1943 me tų rug sė jo 25 die ną kun. Kar-
daus ko su tuo kia mi Vil ka viškio ka ted ro je. Tai gi, kar tu pragyventa 65 me tai! Ne-
pa pras tas po nios Ka zi mie ros tak tas, iš min tis, rū pes tin gu mas, in te lek tu a lu mas, 
švie su mas, kan try bė ir op ti miz mas la bai daug pa gel bė jo Po etui at si skleis ti kaip 
as me ny bei, pa dė jo jam re a li zuo ti sa vo di džiuo sius už da vi nius. 

Gal ge riau siai at ei ti nin ki jos šei my niš ku mo ide a lą at sklei džia trys vai kai, 
įsi lie ję į lie tu viš ką kul tū rą, o ypač bū rys anū kų, pui kiai be kal ban čių tik ra su val-
kie tiš ka tar me, taip pat pa si rin kę hu ma ni ta ri nes stu di jas. O juk taip sun ku bū ti 
pra na šu sa vie siems! Vy riau sio ji duk ra Ele nu tė Bra dū nai tė Ag lins kie nė, pa sa ko-
da ma apie tė vų auk ly bą, pri si me na: „Kad bu vo la bai krei pia mas dė me sys į tai, 
ką vai kai skai to. Ne leis da vo ko mik sų, va din da mi juos „dur nak ny gėm“, dau giau-
siai skai ty da vo me E. Ma tu ze vi čiaus at siųs tas kny gas, be to, kiek vie ną ket vir ta-
die nį ei da vo me į vie šą bib lio te ką ir ten tu rė jo me skai ty ti, par si neš da vo me na mo 
kla si ki nės mu zi kos plokš te lių, be to, na muo se il gą lai ką ne bu vo te le vi zo riaus, 
bet mes daug žiū rė da vo me do ku men ti kos, ypač apie JAV. Ir per ge og ra fi jos, is-
to ri jos pa mo kas sa vo ži niom la bai skir da vo mės nuo ben dra am žių ame ri ko niu kų. 
Ži no ma, lan kė me lie tu viš kas ko kias tik ga li ma mo kyk las, la bai anks ti bu vo me 
įtrauk ti į lie tu viš ką kul tū ri nę veik lą“.

Vie toj iš va dos, nes tik rai la bai sun ku ap rėp ti to kios pla čia ša kės as me ny-
bės veik lą, la bai lin kė čiau iš leis ti at ski rais to mais vi sus re da guo tus K. Bra dū no 
„Kul tū ri nio prie do“ pus la pius. Tuo met at si skleis tų, ko kio pui kaus re dak to riaus 
bū ta Po eto.  
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