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„Draugas“ ir kultūra

Kurpraeita,kursustota...
Po kal bis su po etu ir bu vu siu „Drau go“ Kultūrinio priedo re dak to riu mi 

KaziuBradūnu jo 80me čio pro ga

– Jūsųvaikystėsmetai–kasdarydavodidžiausiąįspūdį:sutiktižmo-
nės,aplinka,gal turėjotemėgstamųknygelių?Iškopaveldėjotepoetinius
gabumus?Jūsųtėvųšeima–kokiaji?Jūsųsantykissukaimo,namųaplin-
ka–arji„augino“Jus,ką„pasiėmėte“išten?(Turiugalvojirvisaipriešin-
gąSalomėjosNėriespatyrimą).

– Vai kys tė je įspū dį da ry da vo ir su tik ti žmo nės, ir ap lin ka, ir pir mosios 
per skai ty tos kny gos. Ku riuo lai ku ir ku rie įspū džiai bu vo stip riau si, pri klau-
sy da vo jau nuo ap lin ky bių. Sa ky sim, užei na jau pa žįs ta mas pa sa ko rius ir dai-
ni nin kas el ge ta, tai vis ko be siklausydamas ne ga liu nuo jo at sitraukti. Ko nors 
ki to ta da ne matau ir ne gir džiu. Vai kiš ku džiaugs mu ir vai kiš ka bai me bu vau 
pri si ri šęs prie ves tu vi nių dai navimų ir prie šer me nų giedoji mų, o jų pla čio je gi-
mi nė je pasi taikydavo daž nai. Skai ty mo lai mė ap nik da vo, kai iš Al vi to mo kyklos 
kny gy nė lio gau da vau na mo par si neš ti vai kų laik raš tė lį „Sau lu tė“, iliust ruo tą dar 
ir šian dien ne pa mirš ta mais Ka zio Ši monio pie ši niais ir spal vo tu (anais lai kais!) 
vir še liu. Ša lia pra džios mo kyk los va do vė lių pir mą ją kny gą ga vau pa skai ty ti iš 
kai my nų Ei du kių Mat jo šiaus. O jis kny gas im da vo skai ty ti iš Al vi to pa va sa ri-
nin kų kuo pos kny gy nė lio. Ir ta pir mo ji ma no per skai ty ta kny ga bu vo Vin co Krė-
vės „Dai na vos ša lies se nų žmo nių pa da vi mai“. Ne iš sa ko mas vai kiš kas tos kny-
gos įspū dis pa si li ko ne pa si kei tęs vi są gy venimą, pa si li ko ir su si ža vė ji mas jos 
pus la pių iliust ra ci jo mis, pieš tomis Ado mo Gal di ko. O kai tu rė jau pa dek la muo ti 
ei lė raš tį (pa si rink tą ne iš va do vė lių) prie mo kyk los Ka lė dų eg lu tės, papra šiau 
mo ti nos, kad ji man Vir ba ly je nu pirk tų ko kią nors eilėraš čių kny gu tę. Ir vie ną 
die ną moti na, grįž da ma iš Vir ba lio tur gaus, man par ve žė Mai ro nio „Pavasa rio 
bal sus“. Man tos kny gos gro žybė ta da bu vo ne ap sa ko ma: ir vir še lis, pil nas žy-
din čios pie vos, dru ge lių, ir kai miš ko gamtovaiz džio, ir kny gos pus la piai, išmar-
ginti nuo trau ko mis ir pie ši niais. Bet svar biau sia – pa tys eilėraš čiai. Juos vi sus 
taip ir per skai čiau, dar ne vis ką su grieb da mas – bu vau ta da ant ra me pra džios 
mo kyklos sky riu je. O tai bu vo penk toji Mai ro nio „Pa va sa rio bal sų“ lai da, spaus-
din ta dar 1920 m. Ja gomasto spaus tu vė je, Til žė je. De kla ma vi mui prie mo kyk los 
Ka lė dų eg lu tės iš jos pa si rin kau pa tį trum piau sią ei lė raš tį „Miš ke suo le lis“. Tai 
bu vo pir mo ji ma no nuo sa va kny ga ir pir ma sis ei lė raš čių rin ki nys, ku rį perskai-
čiau. 
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Jei ką nors iš ko nors 
pa vel dė jau, tai tik iš tė vų. 
Abu du tė vai bu vo dai nin gi ir 
šne kūs. Abu du jie mė go na mų 
ir lau kų gra žu mą, jį pa ma ty-
da vo ir juo rūpi nosi. Šei mo je 
už au go me trys: se suo Onu tė, 
bro lis Juo zas ir aš. Du bro-
liu kai, Jur gu tis ir Jo nu kas, 
mi rė anks ty vo je kū di kys tė-
je. Su gim tuo ju Kir šų kai mu 
ir su tė viš kės rū pes čiais bei 
dar bais glau daus ry šio nie ka-
da ne bu vau nu trau kęs li gi pat 
pa si trau ki mo į Va ka rus. O pa-
si trau kė me vėl vi sa šei ma. Ir 
kiek tė viš kė ma ne jau nys tė-
je vi sais at ve jais au gi no, tiek 
iš si neš tie ji įspū džiai brandi-
no sve ti mo se pa dan gė se. Dėl 
Sa lomėjos Nė ries, anot jū sų, 
prie šingo pa ty ri mo ga lė čiau 
pa sa ky ti tiek: ji bė go per smė-
lį, o aš – per ari mus. Jos ant ro sios kny gos pa vadinimas  – „Pė dos smė ly“, o ma-
no taip gi ant ro sios – „Pė dos ari muos“.

– Kadapasijutote„rimtu“poetu?
– Rim tu ir tik ru po etu gal ir ne pa si ju tau, o tik pa ma čiau, kad aš su po ezi ja 

jau ne si skir siu vi są gy ve ni mą, kai Ber nar das Braz džionis man vi sai ne lauk tai ir 
ne žinant vie ną ma no ei lė raš tį iš spaus di no jo leis ta me prestiži niame po ezi jos žur-
na le „Pradal gės“ 1935 m. Bu vau ta da septin tos kla sės gim na zis tas Vilkaviš kio 
gim na zi jo je. Kai 1937 m. pra dė jau stu di juo ti lie tu vių lite ratūrą Vy tau to Di džio-
jo univer sitete Kau ne, ma no ei lė raš čius ėmė spaus din ti jau ir kul tū ros žur na las 
„Ži di nys“, redaguoja mas dr. Ig no Skrups ke lio, ir kul tūros sa vait raš tis „Nau jo ji 
Ro mu va“, re da guo ja mas Juo zo Ke liuo čio. Vi sa tai tik stip ri no to ly džius ma no 
ry šius su po ezi ja.

„Draugo“ kultūrinio priedo redaktorius Kazys Bradūnas.
1961m.V.Korkučionuotr.
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– Prisiminkite karo metus Lietuvoje ir pokario metusMuenchene:
atrodo,jogtaibuvokūrybingaslaikotarpis,nestuometuišėjokeliosreikš-
mingosJūsųknygos?

– Ap skri tai tai bu vo ga na sun kus lai ko tar pis bet ko kiai kūry bai: pir ma sis 
bol še vik me tis ir vo kiečių oku pa ci jos me tai. Reikė jo la biau su si kaup ti universite-
tinėms stu di joms, jų bai gi mui ir sa vo gal vos iš sau go ji mui. Var gais ne ga lais vo-
kiet me čiu ta da iš ėjo be jo kių oku pa ci nių lei di mų pu siau po grin di niai ma no „Vil-
niaus var pai“ ir „Sa ka lo“ lei džia mas rin ki nys „Pė dos ari muos“. Grį žę bol še vi kai 
šį rin ki nį spaus tuvėje ra do dar ne įriš tą, tai ko ne vi są iš tar šė kaip ma ku la tū rą, ir 
la bai ne daug jos eg zem plio rių yra iš li ku sių. Po ka rio me tais Vo kietijoje iš ėjo dar 
trys ma no po ezi jos kny gos: „Sve ti mo ji duo na“ (1945), po ema „Ma ras“ (1947) 
ir „Apei gos“ (1948). Iš lei džia ma ir ant ro ji pa pil dy ta lai da „Vil niaus var pai“ 
(1947). Ne no rė čiau spė lio ti, ar tai bu vo kū ry bin gas ma no po ezi jos ke lio lai ko-
tar pis, nors li te ra tū ros pre mi jo mis bu vo iš skir ti du rin ki niai: „Sve ti mo ji duo na“ 
ir „Vil niaus var pai“. O „Apei go se“, man at ro do, pra de du pas kui vi są ma no gy-
ve ni mą nesibaigian čius lie tu viš kos kul tū ros šak nų po eti nius ieš ko ji mus.

– Kitas laikotarpis – Amerikoje, Baltimorėje; norėčiau, kad prisi-
mintumėte gyvenimo pradžią tenai: kas buvo sunkiausia ir kas prasmin-
giausia?

– Nau jas ir ne įpras tas kraš tas vi sa da su da ro at ei viui tam tik rų sun ku mų, 
kol ten pri pran ta ma, kol su ran da ma ir sau vie ta. Bet vi si šie pra džios ne pa to gu-
mai bu vo men knie kis prieš tą džiu gų ži no ji mą, jog pa ga liau esi lais vas ir nie-
ko ne tu ri bi jo ti. Bal ti mo rė je te ko iš bū ti nuo 1949 iki 1961 me tų. Tai bus be ne 
li te ra tū riš kiau sias ma no gy ve ni mo de šimtmetis. Čia pa ra šiau dvi kri ti kų la bai 
pa lan kiai su tik tas po ezijos kny gas: „De vy nios bala dės“ ir „Mo re nų ug nys“. Čia 
gi mė ir su si for ma vo ma no kar tos po etų kū ry bos an to lo gi ja „Že mė“. Ją su re da-
ga vau ir ji bu vo iš leis ta 1951 m. O žur na lo „Li teratūros lan kai“ gim ti nė ir gi yra 
Bal ti mo rė, jie čia že mi nin kų bu vo re da guo ja mi ir lei džia mi 1952-1959 me tais. 
Po to jau 1961 me tais per si kė lė me į Chica gą ir ten ėmiau re da guo ti dien raščio 
„Drau gas“ šeš ta die nio kul tū ri nį prie dą „Moks las, me nas, li te ra tū ra“. Ir tuo dar-
bu už siėmiau iki 1982 m., iki pen si nin ko am žiaus. Ži no ma, me tai po me tų ten 
vis bū da vo išleidžia mas ir koks nors nau jas ma no po ezi jos rin ki nys. 

– Kūrybojenematyti, kadgyvenimasužjūriuosebūtųuždėjęs Jums
ypatingą „žymę“.Ar apskritai didžioji dalis lietuvių kultūrosAmerikoje
buvotarsisavita,atskirasala?
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– Ko kia čia iš skir ti nė žy mė ga lė jo dėl sve ti mų že mių įta kos ma ny je at-
si ras ti, kai aš vi są lai ką jau čiau si sa vo dva sia iš na mų, iš tė viš kės, iš Lie tu vos 
nie kur neiš ėjęs. Ži no ma, sun kiau bu vo vi sa tai de rinti su ap link esan čia re a li ą ja 
kasdieny be. Bet, ne si mė tant į kraš tu ti nu mus, ir tai daž niau siai pa vyk da vo be jo-
kio ran do, be jo kios žy mės. Juo la biau, kad to kio je Chi ca go je ga lė jai jaus tis lyg 
ko kia me Vilniu je ar Kau ne. De šimt me čius gy ve no me lie tuviškiausioje Chi ca gos 
da ly je – Mar qu et te Par ke, kur ir kai my ni nė ap lin ka lietu viška, ir vi sas bui ti nis 
ap tar na vi mas lietu viškas, ir vi sos sa lės, ku rio se vyks ta įvai riausi kul tū ri niai ren-
gi niai, čia pat. Prisi mena ope ros ir te at ro spek tak liai, litera tūros va ka rai ir nau jų 
kny gų su tik tu vės, „Po ezi jos die nos“ pa va sa rį, so lis tų ir an samblių kon cer tai, di-
džio sios vi sos iš ei vi jos dai nų ir šo kių šven tės ir t.t, ir t.t. Ir pa sau li nia me lie tu vių 
kul tū ros že mė la py je vi sa tai ga lė tu me va din ti jau ne tik sa la, bet iš ti su že my nu. 
Tiek ten vis ko padary ta, ir ge rai pa da ry ta bei su kur ta, kai tėvy nėje bu vo pa čios 
juo džiau sios, krei vų veid rodžių die nos. Ta iš ei vi jos sa la ar žemy nas, tie gau sūs 
iš ei vi jos ra šy to jai, dailinin kai, kom po zi to riai, įvai rūs moks li nin kai ne pri klau-
so mos Lie tu vos po lė kio tęstinu mą su sie jo su lais vo jo pa sau lio kū ry bos ke liais, 
gau da mi la bai sa vi tai ori gi na lų lie tuviškos kul tū ros po slin kį ne ti kė to mis ap lin-
ky bė mis. Vi sa tai šian dien ap tar ti ir įver tin ti jau bū tų pats lai kas.

– AtkūrusNepriklausomybęgrįžoteįLietuvą;pirmiausia–arnenu-
sivylėte?

– Šian dien Lie tu vo je ga li ma daug kuo džiaug tis ir daug kuo nu si vil ti. Tik 
bai mi nie si žmo gus, kai to nu si vy li mo lig šiol vis dau gė jo. Ir ne tik Lie tu vo je. 
Da bar ties pa saulyje jau nė vie no kraš to bent po eti ne pras me ne ga li me pa va din ti 
ro ju mi. Blo gis, kaip ko kiam Du e re rio pa veiks le, šuo liuoja per pa sau lį, ne pai sy-
da mas nei vals tybių sie nų, nei tau tų, ne ap lenk da mas ir Lie tu vos. Vis dėl to ti kė-
kim gė rio per ga le – ant ruo ju Lie tu vos ste buk lu. O į tą mie lą Lie tu vą su žmo na 
Ka zi mie ra grįž ta me kas met. Bet il giau pa bu vę vėl pa siilgs tam vai kų ir vai kai-
čių, ta da vėl skren da me at gal jų ap lan ky ti. Tik kaip il gai pa jėg si me ši taip skrai-
di nė ti?

– Patyrėte irmatėte skaudžių dalykų, bet likote tikinčiu žmogumi.
KaipJumsatrodo,ar tai tokiaypatingaDievomalonė,arpatiesžmogaus
nusiteikimas?

– Mąs tant ir kal bant apie tai čia daug da ly kų su si jun gia į la bai pa lai min gą 
vie nu mą: ir re li gi nės šei mos tra di ci jos iš kū di kys tės me tų, ir kry žiais nu sags ty-
tas gim ti nės gam to vaiz dis, ir anks ty vas įsi jungimas į moks lei vių at ei ti nin kų ir 
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stu dentų šat ri jie čių veik lą, na, ir as me niš kas įni ki mas į ga na iš ran kią fi lo so fi nę 
ir te olo gi nę lek tū rą bei į re li gi nės po ezijos pa sau li nes pla tu mas. Kad ne li ko vi-
sa tai tik žmo giš ko smal su mo tenkini mu, o vir to Ti kė ji mu, yra man tik ra Die vo 
ma lo nės do va na.

Klau si mus pa ren gėAlmaVijeikytė
„Apžvalga“,1997m.vasario7-13d.

KryžiuspoetoKazioBradūnotėviškėje,Kiršųkaime,Alvitovalsčiuje,kuriam,kaipir„Draugui“,jau100
metų.Pačiostėviškėsjaunebėra.AlgirdoGirininkonuotr.


