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KULTŪRINĖS VEIKLOS VARIKLIS 
Kazio Bradūno šimtmečiui

Šiais metais minime poeto žemininko, išeivijos kultūrinio gyvenimo metraštininko Kazio Bradūno (1917 02 11– 
2009 02 09) šimtąsias gimimo metines. Išeivijoje jis buvo nepailstantis, bendruomenę telkiantis lietuvių kultū-
ros puoselėtojas: redagavo ir leido kultūrinę spaudą, kitus leidinius, parengė išsamias lietuvių egzodo literatūros 
apžvalgas, rašė meno kritikos, publicistinius straipsnius ir, žinoma, eilėraščius – nuo 1944 m. pasirodė dau-
giau nei 20 jo poezijos rinkinių ir rinktinių. K. Bradūno poezijos knygos, pasiekdavusios Lietuvą ir per geležinę 
uždangą, darė įtaką modernėjančiai lietuvių poetinei kalbai, teigė tautai svarbias vertybes, tankino kultūrinės 
atminties lauką. Svarbu, kad ne vienas jaunesnės kartos skaitytojas atranda jas sau ir šiandien. 1991 m. poetas 
su žmona Kazimiera sugrįžo gyventi į nepriklausomybę atgavusią Lietuvą, o 1992-aisiais buvo pagerbtas Lie-
tuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 2016 m. rudenį Lituanistų sambūris pakvietė K. Bradūno dukrą 
Eleną Bradūnaitę-Aglinskienę pasidalinti tėvelio pasakojimais ir savo atsiminimais. Pokalbį vedė Darius Kuo-
lys. O 2017 m. vasarą redakcijoje jau kalbėjomės apie tai, kaip poeto šimtmetis buvo minimas visoje Lietuvoje. 

Tai ir kalba, istorija, tautosaka, mitologija, visi 
archeologiniai kasinėjimai, jų rajonuose buvę ar 
nebuvę. Aš vaikams pasiūlau iššūkį: pagalvokite, 
kas jūsų aplinkoje jums svarbu? Ir apie tai para-
šykite eilėraštį arba rašinėlį, nupaišykite tai arba 
nufotografuokite, sugalvokite kompiuterinį žaidi-
mą ar sukurkite dainelę, atliekamą su gitara. Ne 
būtinai Bradūną dainuokite ar jo eilėraštį anali-
zuokite, bet tai, kas jūsų aplinkoje jums brangu, 
kas jus supa: artimus, mylimus žmones, senelius, 
kurie jums paliko tai, ką jūs išsivežtumėte širdy-
je, jeigu turėtumėte išvažiuoti penkiasdešimčiai 
metų... Klausiu jaunimo: ką jūs išsivežtumėte? 
Kompiuterį, telefoną... Sakau, ne, juk per karą 
niekas neveikia, nėra jokių antenų, kitaip reikia 
galvoti... Taip, manau, šiek tiek pakutenu jų vaiz-
duotę, nes tas vartotojų pasaulis daugelio prote-
lius atbukino: „Žmonių“ žurnalai ir visa kita labai 
veikia... Mano manymu, inteligentija, mokytojai, 
visuomeninės televizijos, radijo kanalai turi pa-
siūlyti kažkokią atsvarą, nes iššūkis labai didelis.  
Amerikoje mus išgelbėjo lietuvybė, ji mus apgau-
bė lyg angelo sparnais – lietuvių kultūros židi-
niuose, mokyklose ir šokių grupėse, choruose ir 
stovyklose, įvairiose organizacijose tiek veiklos 
turėjome, kad mums nelabai rūpėjo, kas darosi 
madų pasaulyje. Buvome užimti, ir jautėme, kaip 
mus praturtina lietuvybė. Nebuvo taip, kad visai į 
madas nekreiptume dėmesio, bet – su saiku. 

Kitas dalykas, kurį aš jaunimui dažnai aiški-
nu, kad paveldas, tautinė kultūra – pasakos, dai-
nos, šeimos istorija – jus praturtina, ir taip jūs 
darotės labai įdomūs pasauliui. Mes tai pajutome 
Amerikoje. Tai, kas lietuviui yra savaime aišku, 
visai nežinoma amerikiečiams. Pavyzdžiui, mo-
kyklose rašėme rašinius apie kryžiuočius šiaurėje, 

Gerbiama Elena, ką, Jūsų manymu, dabartinei Lie-
tuvos visuomenei, mokytojams, kurie bendrauja su 
moksleiviais, derėtų žinoti apie Jūsų tėvą? Kas dar 
nėra pasakyta, kas neiškalbėta, kokius akcentus svar-
bu būtų sudėti? Žinau, kad jūs važinėjate po Suvalki-
jos mokyklas, susitinkate su moksleiviais, mokytojais, 
pasakojate apie savo tėvą. Kokį poetą Bradūną Jūs 
matytumėte mūsų kultūroje, mūsų mokykloje, mūsų 
bendrijoje?

Na, tai geras klausimas. Pernai pagalvojau: kaip 
Bradūno poeziją perduoti jaunimui? Eilėraštį gal 
jie perskaitys, bet svarbiausia, kad tas eilėraštis 
jiems kažką viduje išjudintų. Šį rudenį pati ap-
važiavau Suvalkiją, pasakojau tėvelio biografiją, 
rodžiau nuotraukas, kad suaktualinčiau, suasme-
ninčiau tą santykį. Paskaitau jaunimui eilėraščių 
ir skatinu, kad jie pagalvotų, kas jiems gyvenime 
svarbu. Sakau, kad tėvelis penkiasdešimt metų 
gyveno išeivijoje, o kai išvažiuodamas iš Lietu-
vos per pusdienį ar pusę nakties turėjo pasiimti, 
kas jam brangiausia, aktualiausia, pasiėmė knygą, 
mamytės tautinį kostiumą, bet išsivežė daug dau-
giau, – ir meilę žemei, kalbai, istorijos supratimą. 
Pasiėmė tai, kas jį penkiasdešimt metų išeivijo-
je maitino, kas jam buvo, kaip aš sakau, kūrybi-
niu benzinu. Tai jį skatino kurti, įprasminti savo 
gyvenimą ir mums, vaikams, tai perduoti. Aš gi-
miau Vokietijoje, bet nuo devynių mėnesių augau 
Amerikoje ir kalbu lietuviškai. Mokyklose vai-
kams sakau: „Aš jums šitą paskaitą galėčiau išdės-
tyti angliškai, bet kalbu lietuviškai“ – ir jie būna 
nustebę. Parodau, kaip vertinu kalbą, koks man 
svarbus ryšys su tais, kurie gyveno prieš mane. 

Vaikui sunku suvokti, kad jis yra tiktai maža 
jungtis kartų grandinėje ir kad po jo ateis kažkas 
kitas, o ankstesnės kartos yra tuose eilėraščiuose. 
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o jie žinojo tik apie Palestinos kryžiuočių karus. 
Tuoj pat dešimtukus gaudavome... Visą laiką ju-
tome, kad tas lobis, kurį tėvai išsivežė ir mums 
perdavė, mus tikrai praturtino. Todėl jaunimui, 
kuris dabar vis girdi, kad esame mažytė tauta, 
kad mes tokie atsilikę, sakau – net sovietmečiu 
jūs galėjote didžiuotis savo kultūra prieš kitas so-
vietines respublikas. O dabar, pasidairę po Euro-
pą, jau taip sumenkome, tapome tokie mažiukai ir 
nieko nebeturime... Lietuvoje sergama menkaver-
tiškumo liga, todėl nebestebina nei alkoholizmas, 
nei depresijos. Žmonės tiesiog nebeturi kuo di-
džiuotis ir nebėra pakankamos atsvaros vartoto-
jų kultūrai, nebėra to, kas pakeltų savivertę. Tai 
atsakiau į klausimą ar nelabai?

Pradėjote kalbėti rimtai kaip antropologė. Bet norėčiau 
grįžti prie šeimos, tėvų temos, kuri padėtų geriau pa-
žinti Kazio Bradūno asmenybę. Jis buvo ateitininkas, 
„Šatrijos“ draugijos narys, tas tylus kultūros darbini-
nkas, kuris ir studijuodamas Vilniuje telkė poetus. Vy-
tauto Mačernio karta, jaunieji katalikų intelektualai, 
atvažiavę iš kaimų studijuoti į Vilnių, kai 1939 m. 
jis buvo atgautas, atranda sostinę su visa istorija, vi-
sais mitais. Ir prasidėjus karui būsimieji žemininkai 
gyveno Vilniuje, o Kazys Bradūnas, iš jų vyriausias, 
imasi visus telkti... Teko skaityti Dalios Sruogaitės at-
siminimus, kur rašoma, kad 1943 m., kai uždaromas 
Vilniaus universitetas, būtent Kazys Bradūnas visus 
šatrijiečius vedasi į prie Tauro kalno buvusį Vinco 
Mykolaičio-Putino butą, ir jie toliau dirba, studijuoja 
literatūrą, ginčijasi, vyksta akademinis gyvenimas. Ar 
jūsų tėvelis apie tuos dalykus pasakojo? 

Jis labai daug pasakodavo – televizijos neturėjo-
me, o per radiją jis leisdavo klausytis tik Ame-
rikos juodukų religinės muzikos (gospelų), sakė: 
„Čia tai įdomu“, o kitų nelabai leisdavo... Tad 
mes vakarais daug kalbėdavomės. Dar turėjau 
namuose lietuviškai pakartoti tai, ką mokyklo-
je išmokstame angliškai, – tai užtrukdavo porą 
valandų, būdavo tikra kankynė, bet mes karto-
davome kokią daugybos lentelę ar geografijos pa-
mokas lietuviškai. Daug keliaudavome – tėvelis 
niekad nevairavo, tai veždavo dėdė. Važiuojant 
automobiliu, prisimenu, jis tikrai pasakodavo apie 
Vilnių, poetus. Jų draugystė užsimezgė gal dar 
Kaune: Eugenijų Matuzevičių, Alfonsą Nyką-Ni-
liūną, manau, jis pažinojo nuo gimnazijos laikų. 
Reikia žinoti kontekstą – nepriklausomybės me-
tais poezija buvo kaip dabar koks rokas. Žmonės, 
jaunimas sirgo poezija. Joną Aistį dainavo, eilė-
raščiams buvo sukūrę visokias melodijas. Vėliau 
pradėjo rašinėti „Ateityje“, „Naujojoje Romuvo-
je“, tad poetai vienas kitą pažinojo jau iš tekstų.  
Kai iš Kauno universitetas buvo perkeltas į 

Vilnių, šis miestas jiems turėjo padaryti įspūdį 
iki sielos gelmių. Tėtei sugrįžimas į Vilnių buvo 
labai svarbus. Jis man pasakojo apie studentų 
gyvenimą, kas jam dėstė ir kokios įdomios bū-
davo paskaitos: mokėsi meno istorijos, pas Balį 
Sruogą lankė teatro seminarą... Nepriklausomy-
bės laikotarpiu visi suprato, kad jie bus reikalingi, 
kad kiekvienas turės į tą tautos kultūros krepšelį 
įdėti savo indėlį. Ir, man atrodo, jie jautė: mes 
kuriame tautą. Turbūt panašiai 1949–1950-aisiais 
kūrėsi Izraelis... Kai pats kuri savo tautą, su-
sisaistydamas su tuo, kas buvo ir kas dar ateis.  
Ta karta tuo labiausiai džiaugėsi. Trūko maisto, 
bet tada viską jiems iš kaimų atveždavo tėvai, nes 
beveik visų tėvai buvo ūkininkai. Mano mamytė 
mokėsi tame pačiame kurse, ir per vieną Putino 
paskaitą tėvelis jai parašė laiškelį, pakvietė vakare 
eiti į teatrą. Taip ir prasidėjo draugystė. Mamytė 
taip pat buvo literatė, labai gražiai kalbėjo suval-
kietiškai. Kalbininkas Antanas Salys jos kalbą pri-
statydavo kaip suvalkietiškos tarmės pavyzdį. O 
Kazimieras Būga buvo mamytės tetos vyras, pas 
juos ji vienu metu ir gyveno. Mamytė visada buvo 
gera kalbos žinovė, ji tėveliui ir kablelius, ir kokio 
žodžio galūnę pataisydavo. Susidraugavę tėveliai 
susižiedavo Aušros Vartuose, jų žiedus palaimi-
no kunigas Alfonsas Lipniūnas: abudu iš vienų ir 
kitų tėvų gavo kažkokių auksinių daiktelių, iš jų 
žiedus ir nusiliedino, plonyčiai buvo, bet atlaikė...  
Vytautas Mačernis ir tėtė turėjo firminį duetą: 
,,Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau?“ Kai su-
eidavo, tai turėdavo jį dainuoti. Išmokė ir mus 
su broliu. Tėtė mums perdavė visą savo gyveni-
mą. Jis taip ryškiai pasakodavo, kad kai aš sep-
tyniasdešimt septintais metais pirmą kartą va-
žiavau į Lietuvą, sakiau: „Grįžtu į Vilnių“, nors 
niekados čia nebuvau buvusi. Vaikščiojau po 
Vilnių, ir atrodė, kad vaizduotėje viskas jau ma-
tyta, buvo labai lengva atpažinti. Su tėveliu tris 
vasaras keliavau po Europą (jau kai pinigėlių už-
dirbau ir galėjau nupirkti bilietus). Vaikštinėjame 
po Florenciją, o tėtė man vis sako: ,,Ale čia vi-
sai kaip Vilniuje, čia, žiūrėk, visai kaip Vilnius.“  
Kai pirmąkart atvažiavau, supratau, apie ką jis 
kalbėjo, – tikrai čia savotiškai į šiaurę perkelta 
Italija. Man atrodo, tėtę žavėjo ir Vilniaus ar-
chitektūra, ir tas vakarietiškas pasaulis, kuris 
gal ne taip buvo jaučiamas Kaune. Čia jie pa-
mato ir barokines bažnyčias, ir tuos likusius rū-
mus, namus, istorija jiems pasidaro apčiuopiama. 
Man atrodo, iš čia išsirita ir poetiniai vaizdai.  
O dėl poetų draugystės, tai jie tikrai artimai drau-
gavo: jeigu gauna kokį siuntinį, visi sueina ir tą 
siuntinį tašo... O šiaip tai jie poezija alsavo, labai ja 
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domėjosi. Būdami studentais, kiekvienas rinkosi 
vieną iš Vakarų pasaulio kalbų. Tai, žiūrėk, Ni-
liūnas – prancūzų, Mačernis – anglų kalbą kala, 
tėvelis – vokiečių. Jie jautė, kad turi matyti, kas 
darosi pasaulyje, nebūti užsidarę. Ir krikščionybė 
jiems, tėveliui, buvo tikrai svarbi, bet ne davat-
kiška, – su rožančiais apsikabinėję nevaikščiojo. 
Jis, kaip ir ateitininkai, tuo metu tikėjimą suprato 
kaip filosofinį požiūrį į gyvenimą ir pasaulį. Tai 
nebuvo tik kaimiškas giedojimas, nors Amerikoje 
aš iš kantičkų, kurias senelis buvo atsivežęs, išmo-
kau ir šventą Jurgį giedoti, ir šventą Magdaleną...   
Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas jam buvo labai 
svarbus. Tėvelis pasakojo, kaip kartą, ar ne per 
tą pirmąjį bolševikmetį, Šv. Jonų bažnyčioje Lip-
niūnas perskaitė eilėraštį apie iš Rytų kylančius 
pilkus debesis... 

Tas eilėraštis Bradūno? Kunigas Alfonsas Lipniūnas 
karo metais buvo viena iškiliausių Vilniaus asmenybių...

Bradūno eilėraštis... Tikrai, tikinčiam jaunimui 
jis buvo svarbus, labai stipri asmenybė. Jį vokie-
čiai suėmė ir išvežė į Štuthofą, ten jis, vargšas, 
ir mirė. Žodžiu, jis perskaito tą eilėraštį Šv. Jonų 
bažnyčioje, o kitą dieną tėtę pasikviečia Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir sako: „Bradūnai, jau atėjo 
pas mane kažkoks universiteto šnipelis (tėtė dar 
ir vardą minėjo), klausė, kieno tas eilėraštis. Tau 

geriau jau negrįžti į savo Pilies 10.“ Ten, kur da-
bar restoranas ir arka virš vartų (įėjimas į 10-ą 
pastatą), buvo jo kambarėlis, labai šaltas, nes iš 
apačios ėjo šaltis...

Bradūnas ten gyveno nuo 1939 metų?

Bijau pasakyti, bet turbūt ten. Tai kai Putinas tė-
velį perspėjo, jis ir negrįžo, o ten kažkas atėjęs 
darė kratą. Vilniuje buvo tokia politinė įtampa... 
Tėtis labai daug pasakojo apie gyvenimą Vilniuje. 

Apie Alfonsą Lipniūną, kaip dvasinį vadovą, labai 
drąsų kunigą, kovojusį ir prieš sovietus, ir prieš na-
cius, rašė Vanda Zaborskaitė, kalbėjo monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Zaborskaitė prisimena, kad 
kunigas Lipniūnas kalbėjo: „Netiesa, kad visi patek-
sime į rojų – ten pateks tik tie, kurie čia gyvena la-
bai intensyvų dvasinį gyvenimą...“ Jūs pasakėt labai 
įdomią detalę: kunigas Lipniūnas skaito iš sakyklos 
studento Kazio Bradūno eilėraštį. Kokie buvo jų ry-
šiai, kartų santykiai – ar jie bendraudavo su kunigu 
ir prie arbatos? 

Tokių detalių nežinau, bet iš ateitininkų organi-
zacijos veiklos Amerikoje žinau, kad po mišių bū-
davo agapės, – meilės pasidalinimas maistu, kai 
visi kas ką atsineša ir kartu vaišinasi. Spėju, kad 
panašiai turėjo būti ir Vilniuje. Tą tradiciją ma-
čiau, kai gyvenau Baltimorėje, kai tik įsikūrėme 

„Šatrijos“ literatai ir bičiuliai Vilniuje. Iš kairės priekyje: Kazys Bradūnas ir Mamertas Indriliūnas, už jų: Paulius Jurkus, 
Eugenijus Matuzevičius, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis. 1942 m.  
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Amerikoje. Bet čia, Lietuvoje, tą inteligentišką 
krikščionišką dvasios auklėjimą, mąstymą, pakir-
to. Labai mažai liko inteligentiško krikščionybės 
supratimo. Nors Kazys Grinius, Antanas Maceina 
puoselėjo filosofinius krikščionybės pagrindus, 
jiems jie buvo aiškūs, bet daug kas nuo jų nutolo, 
ir tėvelis dėl to pergyveno, nes pats nuosekliai lai-
kėsi ne davatkiško, o tokio svaraus, gilaus tikėji-
mo suvokimo. Iš čia ta tvarka, harmonija, buvusi 
ir tėvelio gyvenime, ir kūryboje. Prisimenu, kaip 
mamytė paprastais žodžiais prieš pat mirtį man 
sakė: „Dievulio kompiuteris vis tiek viską tvar-
ko.“ Sakau, mamyte, tai tu amžinybę supranti per 
modernius technologinius įtaisus? O ji man: „O 
kodėl ne?“ Abudu tėveliai tikrai tai giliai jautė. 

Tėvelis Jums daug pasakodavo apie draugus. Kas 
buvo tie didieji Kazio Bradūno draugai, artimiausios 
sielos? Ar tarp jų buvo kokios įtampos, susipriešini-
mo, įsiskaudinimo? Ar buvo konkurencijos? Vis dėlto 
tai buvo jaunos, ambicingos figūros, visi mėgino įsira-
šyti į kultūros tekstą. Gal Kazys Bradūnas mažiausiai 
egocentrizmo turėjo, bet ir Henrikas Nagys, ir Alfon-
sas Nyka-Niliūnas buvo egocentriškos asmenybės. 
Kaip Kazys Bradūnas jautėsi tame rate?

Nieko negalėčiau pasakyti apie čia, Lietuvoje, bu-
vusias įtampas, bet Vokietijoje, tose „išvietintų“ 
(angl. displaced) asmenų stovyklose jų atsiranda. 
Jie ir tenai imasi kūrybos. Toks Vytautas Bie-
liauskas pradeda svarstyti, kad gerai būtų turėti 

kultūros žurnalą, o tėvelis sutinka redaguoti tuos 
„Aidus“ ir jau tada pradeda visų prašinėti teks-
tų... Ir tai tapo amžina tėvelio litanija – visą 
gyvenimą jis ją giedojo, vis prašydamas kitų, 
kad jam parašytų straipsnį. Vakaruose atsiranda 
daug Rašytojų sąjungos narių, įsisteigia Rašy-
tojų draugija. Labai daug kas suprato, kad Lietu-
voje jiems nebus ateities, reikia bėgti. Bet bėgo 
manydami, kad tik laikinai, visi tikėjosi grįžti.  
Ir apie Mačernio žūtį jie ilgai nežinojo – Mačer-
nis su Pauliumi Jurkumi taip pat buvo sutarę bėg-
ti į Vakarus, bet į Mačernį Žemaičių Kalvarijoje 
pataikė ta sprogmens skeveldra... 

Vokietijoje jau kartu dirbo Niliūnas, Henri-
kas Nagys ir Julius Kaupas, prancūzų zonoje buvo 
geriausios sąlygos, daug rašytojų norėjo ten gyve-
nti, o tėvelis jau Miunchene pradėjo leisti ,,Ai-
dus“. Aš esu užtikusi Amerikos karinius doku-
mentus, kuriuose su nuostaba vertinama lietuvių, 
latvių, estų pabėgėlių veikla – tose stovyklose 
veikia ir chorai, ir tautinių šokių ansambliai, ir 
mokyklos vaikams. Tėtė taip pat dėstė lietuviams 
gimnazistams. Žodžiu, visi jie darė, ką galėjo, kol 
išsiskyrė: vieni važiavo į Kanadą, kiti – į Ameri-
ką. Mes – į Baltimorę, nes ten mūsų dėdė, senelio 
pusbrolis, pažadėjo suteikti prieglobstį. Kiekvienas 
privalėjo turėti garantiją, kad turės kur gyventi ir 
susiras darbą. Amerikoje ryšius palaiko laiškais, 
tėvelis Baltimorėje pradeda visiems rašyti laiškus.  
1991 metais, kai tėveliai važiavo į Lietuvą, visą 

Kazys ir Kazimiera Bradūnai savo bute Miunchene, redaguojant „Aidus“. 1948 m. A. Balsio nuotrauka. 
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savo turtą išdalino: pasidarė „atbulines vestu-
ves“ – visi, kas juos lankė, turėjo išsinešti į na-
mus tai staliuką, tai kilimą, tai arbatinuką, – kam 
ko reikėjo. Viską išdalino, tik knygas ir laiškus 
pasiliko – susikrovė apie penkiasdešimt dėžių 
knygų, visus laiškus, paveikslus ir už savo lėšas 
persivežė į Vilnių. Sakydavo, kad tie laiškai – tai 
brangiausi mūsų daiktai. Puikiai suprato, kad tai 
lietuvių literatūros, kultūros istorija. Jei kas norės 
juos studijuoti, visi laiškai (ir Vokietijoje rašyti) 
jau atiduoti Kauno Maironio muziejui. 

Iš laiškų matyti, kad tėvelis buvo toks dip-
lomatas, taikytojas. Jeigu kas nors kivirčijasi, pa-
vyzdžiui, rašo: jei tu spausdinsi tą ar kitą, aš nera-
šysiu, – jis stengiasi sutaikyti. Kai leido ,,Litera-
tūros lankus“, tai atvažiuodavo Nagys, o Niliūnas 
gyveno visai netoli mūsų, Baltimorėje, su Niliūnu  
beveik kas antrą dieną po juodų darbų fabrikuose 
vis susitikdavo parke, susėsdavo ant suolelio ir 
diskutuodavo apie literatūrą, ką  spausdinti „Lan-
kuose“. O mes, vaikai, žaidžiame aplinkui. Tad 
glaudžiausiai bendravo su Niliūnu, kuris gyveno 
visai arti. O Nagys gyveno Kanadoje. Su Bernar-
du Brazdžioniu, Jonu Aisčiu, Antanu Vaičiulaičiu 
daugiausia bendravo laiškais... 

Dar įdomu, kad „Literatūros lankus“ spaus-
dindavo Argentinoje. Ten buvo atsiradęs Juozas 
Kėkštas. Tėvelis niekada su juo nebuvo susitikęs, 
bet poezijoje rado sąskambių ir laiškais įtraukė jį 
į žemininkus. Išvykę rašytojai buvo juodadarbiai, 

dirbo Baltimorės fabrikuose, vos galą su galu su-
durdavo. Tad Kėkštas pasiūlė „Lankus“ spaus-
dinti Argentinoje – ten ir popierius, ir spausdi-
nimas buvo pigus. Jie siųsdavo Kėkštui visus 
rankraščius, o jis ten juos surenka, sumaketuoja, 
išspausdina, ir vėl lėktuvais ar laivais parsiunčia 
į Baltimorę, o iš čia „Lankai“ būdavo išsiuntinė-
jami visiems kitiems. Įsivaizduojate, kiek darbo: 
siųsti, skaičiuoti, parduos ar neparduos... Tai va, 
su Niliūnu tėvelis visą gyvenimą labai gražiai su-
tarė, nors jų filosofijos skyrėsi... Tėveliai krikšti-
jo Niliūno dukrą Bereniką... Jų vaikų buvo labai 
keisti vardai: Berenika, Aristidas ir Horacijus. O 
mūsų šeimoje: aš – Elenutė, mano brolis – Jur-
gis. Labai tautosakiškai pavadinti. Niliūnas su 
žmona Sandra buvo Jurgio krikšto tėvai. Balti-
morėje sugyvenome tikrai labai gražiai. Vėliau 
Niliūnas gavo darbą Kongreso bibliotekoje, Va-
šingtone, o mes išvažiavome gyventi į Čikagą. 
Kai Nagys mirė, tėvelis sakė: „Aš duobes kasiau 
(jo pirmas darbas Amerikoj buvo duobkasys), o 
dabar Lietuvoje pasidariau toks laidotuvių organi-
zatorius.“ Kai parvežė į Lietuvą palaidoti Česlovo 
Grincevičiaus ir Nagio palaikus, tėtė ėjo į Rašy-
tojų sąjungą prašyti kapui vietos Antakalnio kapi-
nėse, rašytojų kalnelyje. Kai Nagį palaidojo, tėtė 
žiūri, kad ten dar lyg ir likę vietos. Tada prašo, 
kad miesto valdžia paskirtų tą vietą Bradūnui ir 
Niliūnui. Ir jie sutarė, kad Bradūnas gulės tarp 
Nagio ir Niliūno, nes niekaip kitaip negali būti... 

Kazys Bradūnas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas Baltimorėje apie 1958 m.  
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Tėvelis visai nebijojo mirties – va ką, sakau, tė-
veliams davė krikščionybė. Jie ir į kitų mirtį rea-
guodavo, sakyčiau, šviesiai, net nežinau, kokį 
žodį pavartoti. Va, nueiname padėti gėlių ant Na-
gio kapo, Matuzevičių aplankome, tada mama ir 
tėtė ant to kapų kalnelio šlaito abu atsisėda, ir iš 
pradžių tėtė sako mamai: „Na, Kazyte, katroj pu-
sėj tu norėsi?“ Tai mama sako: „Gal aš jau prie 
Alfonso, o tu – prie Nagio.“ Taip jie sutarė. Tada 
jie taip aukštielninki atsiverčia ir liepia man juos 
nufotografuoti. Sako, vaikeli, tu atsiminsi, kokie 
mes laimingi po Lietuvos dangum, ir kai užsi-
klosime velėna, žinok, ir ten mums bus gera. Kai 
man jie taip pasakė, aš visada į tuos kapus nueinu 
ir grįžtu iš jų rami, niekas manęs neslegia. Man 
vis dar sunku tai suprasti, bet tai parodo jų nuo-
širdų susitaikymą su viskuo. [Urna su A. Nykos-
Niliūno palaikais, vykdant poeto valią, šiemet 
birželio 27 d.  buvo palaidota Utenoje – Red.]

Vis dėlto, kas tėveliui buvo artimiausias? Vytautas 
Mačernis? O Bronius Krivickas ir Mamertas Indriliū-
nas, ar apie juos buvo šeimoje kalbama?

Mačernis buvo svarbus. Aš jau sakiau, kad, ko 
gero, pagrindinis tėvelio variklis, tas pasišventi-
mas darbui, atkaklumas (juk jis per naktis sėdėda-
vo ir ruošdavo laikraščiui tekstus) buvo lyg parei-
gos jausmas tiems žuvusiems draugams – Mačer-
niui, Indriliūnui ir Krivickui. Jis mums, mažiems 

vaikams, apie tai pasakojo, ir mus labai paveikė 
supratimas: kiti aukojosi, žuvo, tikėdami Lietuva 
ir lietuvių kalba, vadinasi, svarbu, kad jų mirtis 
nebūtų beprasmė. Tėveliai tikrai nelabai tikėjo, 
kad Lietuva taps laisva jiems dar gyviems esant, 
bet mums, vaikams, perdavė supratimą apie tą 
auką. Kalbėjo apie Indriliūną – tikrai ne šautuvo 
žmogus, ir Krivickas – poetas – visiškai netiko 
būti kariuomenėje. Tėtė sakydavo: „Aš bent turiu 
karininko laipsnį, aš būčiau geriau su tuo šautu-
vu pakovojęs negu jie. Tokios švelnios dūšios 
žmonės, o išėjo į miškus, sėdėjo bunkeriuose.“ 
Krivickas labai daug vertė iš vokiečių kalbos. O 
su Indriliūnu, kai artinosi bolševikai, frontas, tė-
tukas tarėsi, kad reikia evakuotis. Jie kartu ėjo 
pėsčiomis geležinkelio bėgiais ligi pat Kauno. Pa-
keliui užvalgė laukinių žemuogių ir labai abudu 
apsinuodijo, po to daug vandens gėrė... Prie pat 
Vievio pernakvojo ir toliau žingsniavo...

Tai 1944 metai?

Man rodos, 1944-ieji. Bet tada išsiskyrė: tėvelis 
patraukė į Kiršus, o Indriliūnas – į savo tėviškę, 
Biržus. Ir daugiau nebesimatė. Į Kiršus ir Grince-
vičius, Brazdžionis su šeima atvažiavo: neaišku, 
kaip bus Lietuvoj, o ten bent ūkis, yra ką valgyti. 
Visi manė, kad jei jau užims Lietuvą, tai Suvalkija 
bus paskutinė, bet paskui pasidarė visai kitaip...  
Tėvelis, atsimenu, prie savo rašomojo stalo 

„Pilėnų“ tėvūnijos partizanai Biržų girioje. Bronius Krivickas (1919–1952) – antroje eilėje antras iš kairės.  1951 m.  
Išsamų aprašą žr.: Aukštaitijos partizanų prisiminimai. II d. 2 kn. [Sudarė. R. Kaunietis]. V.: Vaga, 2000, 19 il.
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Čikagoje buvo pasikabinęs Mačernio nuotrauką, 
ir jo eilėraščius atsimenu nuo mažens: mes su vai-
kais lakstome ir girdime, kaip jiedu su mamyte 
deklamuoja „Vizijas“... Apie Mačernio mirtį iš-
girdo Vokietijoje, bet ilgai nežinojo, kas atsitiko. 
O Mačernio poezijos knygą jis paruošė ir Čika-
goje išleido anksčiau nei Lietuvoje: Matuzevičius 
savo laiškuose perrašydavo jo eilėraščius ir tokiu 
būdu atsiuntė, galima sakyti, visą Mačernio kū-
rybą (siųsdavo, man rodos, ne iš savo namų, kaž-
kokiu kitu adresu). Atsimenu, 1957–1958 metais 
tėvelis dėliojo tą rinkinį... Mačernio portretas 
visada kabojo virš jo rašomojo stalo, buvo toks 
gyvas sąlytis.. O su Matuzevičiumi jų draugys-
tė tęsėsi (jaunystės nuotraukose jie tame pačiame 
būrelyje), jis mums siuntė knygas, tėtis laiškuose 
dėkojo už Antano Juškos dainas, pasakas, kupiš-
kėnų tautosaką, rašė: „Aš pradedu sirgti tautosa-
ka.“ Jis Juškų dainyne buvo prikaišiojęs popierė-
lių, matėsi, kurios dainos jam svarbios. Negaliu 
sau atleisti, kad ruošdama Pensilvanijos lietuvių 
dainas (aš Pensilvanijoje užrašinėjau tautosaką iš 
pirmųjų išeivių, kurie į Ameriką atkeliavo prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą), tuos popierėlius išėmiau. 
Dabar būtų įdomu pasižiūrėti, kurios dainos tėtę 
„pakuteno“. Su tautosaka jis susipažino vaikystė-
je. Buvo tokia akla auklė Ona Šulinskienė, kuri 

po Pirmojo pasaulinio karo liko jauna našlė, vyras 
jos dingo, ir tada tėveliai, seneliai ją priėmė, kad 
padėtų su vaikais. Tai ta Šulinskienė daug kur ve-
džiodavusi tėvelį, ir, sako, jai buvo Dievas danguj, 
o Dievulis – tas, kurį susitinka Kiršų kryžkelė-
je. Tas Dievulio supratimas buvo labai įdomus, 
pusiau pagoniškas. Tai tėvelis iš tos Šulinskienės 
labai daug pasakų, legendų ir visko galėjo būti 
girdėjęs. Mamelė, tėvelio mama, buvo gera ūki-
ninkė, suvalkietė, tvarkė ūkį ir tikriausiai pasa-
kų nelabai sekdavo, nors turėjo labai gerą balsą ir 
giedojo chore. Bet Amerikoje nė karto negiedojo 
ir nedainavo, sakė: „Man širdis dainoj plyšta, ply-
šo širdis ir daina pabėgo...“ O senelis dar dainavo. 
O ta Šulinskienė tėveliui tikrai labai daug davė, 
nes kai tėtukas jau buvo 91 metų, jis pabusdavo ir 
sakydavo, kad važiuoja į Alvitą. O mes su mamy-
te vis turėdavome jį nuraminti, sakydavome, kad 
lyja, šalta... Ta gimtinės trauka buvo labai stipri. Ir 
naktimis jis pusiau miegodamas, užsimerkęs kažką 
kalbėdavo, pasakodavo, – gailiuosi, kad neįrašiau. 
O vieną naktį girdžiu, sako: „Teta, teta, ateikite, aš 
jums papasakosiu, kaip rasa ant žolės žiba.“ Ir tada 
aš guliu ir galvoju, – jis, ko gero, šaukiasi tos aklos 
tetos, tos auklės, jai nori paaiškinti, kaip rasa ant 
žolės žiba. Ir, ko gero, ta poezija mezgėsi jau tada, 
kai jis turėdavo pasakyti, ko ji jau nebemato... 

Dukters Elenutės pirmosios Komunijos proga: sėdi tėvai Jurgis ir Ona Bradūnai, vaikai – Elenutė ir Jurgis, stovi Kazys ir 
Kazimiera Bradūnai ir K. Bradūno brolis Juozas. 1955 m. 
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Tai, ką jūs pasakojate, yra unikalu. Matome, iš kur 
kyla poezijos vizijos: vaikas turi perpasakoti aklai tetai, 
kaip atrodo pasaulis, įvardyti subtiliausius dalykus...

Ta teta gal kažkiek matė, bet vėliau apako...  
Apie Matuzevičių dar daug galėčiau papasakoti. 
Jis mums, vaikams, siuntė ne tik daug tautosa-
kos knygų, bet ir visas istorines Petro Tarasenkos 
knygeles: apie Vytauto pabėgimą („Pabėgimas“), 
„Užburtus lobius“. Nes tėtė mus augindamas (tarp 
mūsų su broliu – metų skirtumas) labai daug pa-
sakojo apie istoriją. Ir visas tas iš Lietuvos atsiųstas 
knygas mes buvome perskaitę, o tėtė labai gyvai 
mokėjo mums išaiškinti istorijos svarbą, kad mes 
nesame iš niekur, kad kažkur kažkas mus riša. Tai 
aiškiai juntama ir jo eilėraščiuose, o namuose tai 
patirdavome skaitydami tas knygas ir jas aiškin-
damiesi. O aš paskui apie tai kalbėdavau vaikams 
ateitininkų jaunimo stovyklose: suveža iš Detroi-
to, Klivlendo, Čikagos 150 vaikų, o aš automobilių 
sąvartyne prirenku gelžgalių ir atsivežusi juos kur 
nors užkasu, vaikai turi juos atrasti ir aprašyti kaip 
muziejinius eksponatus, pavyzdžiui, randa gelžga-
lį, nupiešia jam rankeną – čia bus kardas, o šiuk-
šlių dėžės dangtis tampa skydu. Duodi tokias už-
duotis 10–11 metų berniukams, ir jie tiesiog degte 
dega... Ir mergaitės ten visokių įkapių rasdavo... 

Tėčio rinkinyje „Sidabrinės kamanos“ gražiai at-
siskleidžia įkapių svarba... 

Kazys Bradūnas visą laiką dirbo kultūrinį, organi-
zacinį darbą: Vokietijoje, Miunchene, leido „Aidus“, 
Amerikoje – „Literatūros lankus“, paskui „Draugo“ 
literatūrinį priedą – 20 metų vienas žmogus kas sa-
vaitę ruošė po 8 leidinio puslapius!

Vienas viską surenka, sumaketuoja ir spaustuvėje 
viską sužiūri.  

Išeivijos kultūrinis gyvenimas nemaža dalimi rėmėsi 
Kaziu Bradūnu. Kitos asmenybės rašė, kūrė savaran-
kiškai, sau, o Bradūnas tarp visų jų – skirtingų, kar-
tais net kovojančių tarpusavyje – mezga ryšius, sugeba 
leisti bendrus kultūrinius leidinius, sutelkiančius visus 
išeivijos autorius. Tai unikalus darbas. Kaip, Elena, ir 
sakėte, jei kas laiku neparašydavo, kad leidinys išeitų, 
tekdavo per naktį rašyti pačiam redaktoriui. Daugy-
bė Bradūno tekstų pasirašyti slapyvardžiais, kai kurie 
mūsų dar netyrinėti. Bradūnas rašo ir rimtą dailės bei 
kitų menų kritiką... Kultūrologas Gediminas Mike-
laitis man pasakojo, kaip kartą Bradūnas jo klausęs: 
„Kiek žmonių pas jus dirba „Literatūros ir meno“ re-
dakcijoje? Mikelaitis pagalvojo: „Gal šeši–septyni“, o 
Bradūnas sako: „O aš – vienas.“ Kaip tas organizaci-
nis darbas atrodė jūsų, vaikų, akimis?

Kazys Bradūnas prie akmens šlifavimo staklių. Baltimorė, 1950 m. Viljamso M. Rito nuotrauka.  
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Reikia suprasti Čikagos kultūrinį kontekstą. 
Baltimorėje tėtė dirbo duobkasiu, paskui akmen-
skaldžiu, – 12 metų juodo, fabrikinio darbo, 
bet namuose jis turėjo laiko ir mums, ir eilėraš-
čiams – ūžiant akmens tašymo mašinai parašė 
„Devynias balades“, „Morenų ugnis“ ir „Sidabri-
nes kamanas“, nuo 1952 m. iki 1959 m. išleido 
aštuonis literatūros žurnalo „Literatūros lankai“ 
numerius. O į Čikagą persikėlėme 1961 metais, 
nes staiga  „Daugo“ redaktorius Juozas Prunskis 
pakvietė rengti savaitinį kultūrinį priedą. Tėtis 
su Niliūnu ir kitais vis svarstė, kaip pakeisti tą 
laikraštį, kad būtų daugiau kultūrinių apžvalgų, 
recenzijų. Jau buvo ir „Metmenys“ atsiradę, iš-
eidavo vieną kartą per metus, bet jie platesnio 
visuomenės rato nepasiekdavo. O tėtė visada no-
rėjo tarnauti visuomenei, ne tik siauram intelek-
tualų būreliui, – santariečiai vis tiek buvo uždari.  
Balandžio mėnesį gauname pakvietimą, ir, man 
atrodo, gegužį jau išvažiuojame į Čikagą. Po pus-
mečio pradedamas spausdinti „Draugo“ kultūri-
nis priedas. Ir tikrai jis labai daug jėgų išsunkė, 
nes žmonės prižada parašyti ir neparašo, o tada 
tėtei reikia tuos puslapius užpildyti. Aš rinkdavau 
visas atvirutes, kad būtų galima panaudoti kaip 
iliustracijas, jei rašoma apie Florenciją ar ką kita. 
Tėvelis man yra prasitaręs, kad vienu metu jaunys-
tėje jis rimtai svarstė, kas – menas ar literatūra – 
yra jo pašaukimas. Ir jei Vilkaviškio gimnazijoje 
nebūtų buvusios Petronėlės Orintaitės, kuri labai 
stipriai ir įdomiai dėstė literatūrą, jei ten nebū-
tų apsilankęs Jonas Aistis ir kiti poetai, gal būtų 
kitaip pasirinkęs. Menas jam visada buvo prie 
širdies, jo eilėraščiuose minimas ir Rembrantas, 
ir Ticianas, ir kt. Aš su juo tris vasaras keliauda-
ma po Europą praėjau visą meno istorijos kursą, 
pavyzdžiui, visą mėnesį praleidome Venecijoje, 
lankydami muziejus, bažnyčias... Jis turėjo labai 
gerą atmintį, buvo tikras inteligentas. Stebiuosi, 
kiek tėtė ir mama, o meno srityje – ypač tėtė, at-
siminė istorinių faktų, datų. Jis menu tikrai sirgo, 
taip pat ir muzika, buvo tikras renesanso žmogus. 
Todėl „Draugo“ kultūrinis priedas jam buvo kaip 
forumas, kur jis viską galėjo pristatyti – ir mu-
ziką, ir mokslą, ir meną, ir literatūrą. Čikagoje 
pats eidavo į visus renginius, vakarones, koncer-
tus, meno parodų atidarymus. Aišku, prašydavo, 
kad kiti apie juos parašytų, bet jei neparašo – pats 
naktį sėdi. Tai man 10 metų jaunesnė sesuo vis 
prikiša: „Tu turėjai tėvelį vakarais, o aš, kai išsi-
kėlėme į Čikagą, jau nebeturėjau. Jis taukšt taukšt 
prie tos mašinėlės – ir nebeturėjo laiko man pa-
sakoti pasakų ir legendų.“ Čikagoje tėtė buvo 
kultūrinės veiklos branduolinis variklis. Jeigu jo 

ten nebūtų buvę, aš nežinau, kaip ten viskas būtų 
sukęsi. Galite ir Valdo Adamkaus paklausti, man 
atrodo, jis tai suvokia. Tėtis buvo ramus žmogus, 
kuris pats niekad nesiafišavo, bet darė viską, kad 
tiktai būtų išlaikytas tam tikras kultūros lygis, 
kad nenusmuktume į tą vartotojų kultūrą, kuri 
Amerikoje šeštajame dešimtmetyje jau buvo aiš-
kiai juntama. Atsilaikyti, kad nebūtų svarbu tik 
tai, kokį automobilį vairuoji ir kokius drabužius 
dėvi. Jam buvo svarbu sekti, kas vyksta pasaulyje, 
buvo užsisakęs visokių žurnalų, ketvirtadieniais, 
atidavęs leidinį spausdinti, turėdavo laisvą po-
pietę ir autobusu važiuodavo į miesto cen trą, 
kur visą dieną praleisdavo knygyne. Pinigų kny-
goms pirkti daug neturėjome, tai jis ten stovėda-
mas vienąkart vieną knygą beveik perskaityda-
vo, kitąkart – kitą, ir tokiu būdu visai neblogai 
sekė, kas vyksta Amerikos literatūros pasaulyje.  
Jis nevairavo, tik kai aš pradėjau studijuoti uni-
versitete (ten buvo labai nesaugus rajonas), iš 
senelio 2 tūkstančių dolerių palikimo pagaliau 
įsitaisėme „Volkswagen“ vabaliuką. Iš pradžių jį 
vairavau aš, vėliau – brolis. Jis tėvelius ir seserį 
po visą Ameriką išvežiojo. Aš stovyklose dirbau 
su jaunimu, o brolis vežiojo tėvelius po nacionali-
nius parkus, po indėnų rezervatus, po visas pilie-
tinio karo mūšių vietas. Amerikos istorijai ir pa-
likimui tėtė niekada nebuvo abejingas. Aš jo dėka 
apie Ameriką žinojau tikrai daug daugiau negu 
mano bendraklasiai. Mokėjau visas Amerikos Pi-
lietinio karo dainas, nes turėjome patefoną, o jis 
mums iš viešosios bibliotekos parnešdavo plokš-
telių. Kartą parneša mormonų naujakurių dainų 
plokštelę – ir jas visas moku, ir apie mormonus 
viską jau žinau. Amerikoniukai apie tai nieko 
nežinojo... Baltimorėje buvo palaidotas Edgaras 
Alanas Po, mano klasėje beveik niekas apie jį ne-
žinojo, o tėvelis mus mažiukus veda gėlių jam pa-
dėti. Lankėme E. Hemingvėjaus, kitų rašytojų at-
minties vietas. Keliaudami visur aplankydavome 
literatūrines vietas. O kai keliavome po Europą, 
tris dienas laukėme, kol rūkas išsisklaidys ir tėtė 
galės pamatyti Maironio Keturių Kantonų ežerą. 
Tėtei buvo svarbus dvasinis sąlytis su anksčiau 
kūrusiais. Prieš keliones jis viską numatydavo: 
aš vairuoju, brolis rūpinasi navigacija, o tėtis iš 
anksto susirašęs, kur, ką apžiūrėti, pavyzdžiui, 
tokiame kilometre bus Pilietiniame kare žuvusių-
jų kapas... Manau, kad ir Lietuvoje būtų galima 
pažymėti visas istorines vietas, – juk dabar visi 
turi automobilius, keliauja, o vaikams tai suža-
dintų vaizduotę, būtų atsvara vartotojų kultūrai. 
Dar turiu papasakoti, kaip pedagogiškai tėve-
lis mus mokė, kodėl svarbu namuose kalbėti 
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lietuviškai ir nevartoti angliškų žodžių, kaip čia 
visi darė. Mes lietuviškai skaityti, rašyti išmoko-
me dar prieš eidami į mokyklą, bet kai pradėjome 
lankyti mokyklą, su broliu vis po kokį anglišką 
žodį įmaišydavome. Tai tėtis ant lentos nupaišė 
tokius žmogeliukus: va čia, sako, visi, kurie kalba 
kiniškai, čia visi, kas kalba angliškai, čia – vo-
kiškai, itališkai, o eilutės vis trumpėja... Pačioje 
apačioje 5 lietuviai nupaišyti, pagal proporciją... 
Dabar, sako, aš nutrinsiu 2 kinus ir 2 vokiečius, 
matai, kiek jų dar lieka. O dabar čia nutrinsiu tave 
ir Jurgį... O Jėzau, kaip mums su Jurgiu pasidarė 
aišku, kad jeigu mes nekalbėsime lietuviškai, bus 
šakės. Ir nuo to karto mes angliškai namie nebe-
kalbėjome.

Dar noriu, Elena, Jūsų paklausti apie tas Bradūno 
poezijoje minimas kultūros asmenybes iš praeities. 
Kodėl jos visos yra svarbios ir kodėl svarbu būti tame 
kultūriniame voratinklyje? Bradūnas yra pavadintas 
antruoju Donelaičiu. Ar Kristijonas Donelaitis jam 
buvo svarbus, ką jums, vaikams, ir tėčiui reiškė jis ir 
kitos kultūros asmenybės?

Deklamuodavau: „Jau saulelė vėl atkopdama bu-
dina svietą...“ Donelaičio Tolminkiemis yra labai 
arti tėčio tėviškės, kaip jo eilėraštyje sakoma – 
tik paukščio skrydis juos skiria. Kai 1991 m., dar 
prieš Sausio 13-ąją, atvažiavome į Lietuvą, vyko-
me į Tolminkiemį (tada dar buvo galima ten nu-
važiuoti be vizų), tėtė ir mamytė labai jaudinosi, 

jiems buvo labai svarbu toje bažnytėlėje prie kapo 
nulenkti galvą. Tėtė vis sakė, kad Donelaitis pa-
dėjo mūsų kultūrai suprasti, kas yra svarbu: kal-
ba, nes jis pats rašo lietuviškai, ir žemdirbiai, 
paprasti būrai, apie kuriuos jis rašo. Ir mums 
sakydavo: „Jus supa amerikiečių kultūra, pana-
šiai kaip Donelaičio pasaulyje“, – tą palyginimą 
atsimenu nuo mažens. Tėvelis dar mums aiškin-
davo, kad islamo religija turi keturias atramas, o 
Lietuvai užtenka ir trijų, jei pats esi ta ketvirtoji 
atrama. Tad pirmoji atrama yra Donelaitis – lie-
tuviško žodžio ir žemdirbystės simbolis. Be ryšio 
su žeme, be kalbos nebus ir tautos. Apie antrąją 
atramą jis kalba knygoje „Pokalbiai su karalium“, 
kur panaudoja ir Gedimino laiškus, – svarbu, kas 
valdo. Kad valdovai būtų protingi, sąžiningi, kad 
suprastų savo užduotį. Apie tai gerai būtų pamąs-
tyti ir dabartiniais laikais. O trečia atrama – Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionis. Tėtis parašė visą 
ciklą „Sonatos ir fugos“, kur žaidžia ir su muzika, 
su menu. Čiurlionis atstovauja tam kūrybiniam 
pradui, kūrybai, kuri taip pat labai svarbi tautai 
išsilaikyti. Vadinasi, turime prisirišti prie žemės, 
vertinti kalbą, turėti sąžiningus valdovus, autori-
tetus ir kūrybinių galių, kurios išreiškiamos per 
meną. Jeigu visa tai turi ir pats į tai įsijungi, būsi 
ta ketvirtąja tautos atrama. 

Aš buvau viena iš tų retų Amerikos lietuvių, 
kurie turėjo senelius užsienyje. Sako, išvažiuoda-
mi mamelę turėjo beveik pririšti prie vežimo: jie 

Kazys Bradūnas su vaikais Jurgiuku ir Elenute Baltimorėje. Apie 1958 m. 
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turėjo 49 hektarų ūkį, o kai Vilkaviškis jau buvo be-
veik subombarduotas, rusų tankai – vos už 7 kilo-
metrų, viską sumetė į vežimą ir skubėjo išvažiuoti, 
o ji tuo metu kepė duoną ir nenorėjo jos palikti...  
Iki nepriklausomybės atgavimo tėtė jokiu būdu 
nenorėjo grįžti, nes turėjo prašyti leidimo iš 
Maskvos. Jis sakė: „Aš buvau išguitas, tai kaip 
dabar prašysiu tų, kurie mane išgujo, kad duotų 
leidimą grįžti į tėviškę.“ Grįžo į Lietuvą 1990 m., 
kai atsirado galimybė parskristi per Rygą. Užtikau 
laišką, kurį jis rašė mamai, kai jie dar tik drau-
gavo: „Kazyte mums nieko gyvenime daug ne-
reikės, tik saulės, dangaus, žemės ir lietaus.“ Toks 
paprastas supratimas, ko gyvenime reikia. Gyve-
no be didelių turtų ir be nereikalingų patogumų. 
Baltimorėje, kad neužsikrėstume vartojimu, eida-
vome į vitrinas pasižiūrėti tik kai krautuvės už-
darytos. Kalėdų metu būdavo papuošti langai, bet 
neiname, kai krautuvė atidaryta, kad ko neužsi-
norėtume. Tik pavaikštome, pasižiūrime į langus, 
pasidžiaugiame ir beveik turime... Jiems toks pa-
prastumas padėjo ir į Lietuvą grįžti. Nebuvo ko 
Amerikoje palikti.

2017 m. vasarą pokalbį tęsėme redakcijoje.  

Jubiliejiniai metai jau įpusėjo, per juos daug keliavo-
te po Lietuvą, K. Bradūno poezijos skaitymus daž-
niausiai lydėjo Jūsų pasakojimai. Ar galėtumėte pasi-
dalinti savo įspūdžiais... 

Sujudo visa Lietuva. Per tėvelio gimtadienį, va-
sario 11 dieną, buvo surengtas didelis pagerbimas 
Vilniaus Valdovų rūmuose, o jubiliejinius metus 
atvėrėme vasario 9-ąją, jo mirties dieną. Tądien 
susirinko šeima, mano sesuo su vyru atskrido 
iš Amerikos, brolio sūnus – iš Afrikos, ir važia-
vome į Alvitą. Ten likusi Gauronskių koplytėlė, 
kurioje tėvelį krikštijo (Alvito bažnyčia per Pir-
mąjį pasaulinį karą buvo apgriauta, o per Antrą-
jį – visai susprogdinta). Paskui pasipylė... Labai 
gražių minėjimų buvo bibliotekose ir muziejuose: 
Martyno Mažvydo bibliotekoje žiūrėjome filmą 
apie K. Bradūną, kurį 1992 m. Čikagoje susuko 
Algimantas Kezys ir Arvydas Reneckis. Ten tė-
tukas pasakoja savo išvykimo ir grįžimo istoriją. 
Jis buvo geras pasakotojas... Metų pradžioje Kau-
ne, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, buvo 
pristatyta Virginijos Paplauskienės sudaryta ir šio 
muziejaus išleista knyga „Kazys Bradūnas. Archy-
vai“, atidaryta gerai paruošta ilgalaikė paroda. Pa-
rodėlė ir popietė buvo surengta ir Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje, ir V. Krėvės namuose-mu-
ziejuje. Gedulo ir vilties dieną – poezijos vakaras 
Birštono viešojoje bibliotekoje. Vilkaviškio ra-
jone, Paežerių dvare, buvo gražus minėjimas ir 

paroda, o vasarą Kiršų kaime, ten, kur buvo tėve-
lio tėviškė, vietiniai gyventojai pynė šimto žiedų 
vainiką ir skaitė eilėraščius ten, kur dabar stovi 
tik simboliniai mediniai vartai ir medinis pa-
minklas su išraižytu eilėraščiu „Tėviškės vietoje“. 
Neseniai vyko minėjimas Biržų r. savivaldybės 
Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, tada aplan-
kiau ir Mamerto Indriliūno tėviškę – jų namai dar 
išlikę, nusipirko juos ne giminės, bet labai gerai 
literatūrinį paveldą suprantantys žmonės: suruošta 
graži ekspozicija – nuotraukos ant sienos, laiškai, 
laikraščiai. Tėvelis būtų labai džiaugęsis, kad jo 
žuvęs draugas taip prisimenamas.

Pavasarį, kovo mėnesį, Paežerių dvare iš-
dalinome dešimt premijų vaikų kūrybinių darbų 
konkurso „Gimtinės taku“, kurį padėjo surengti 
Vilkaviškio savivaldybė, nugalėtojams (jau pasa-
kojau apie Suvalkijos mokyklas). Jie sukūrė tikrai 
labai gražių projektų: ir kompiuterinį žaidimą, ir 
filmuką (dronu nufilmavo K. Bradūno tėviškę ir 
muziką parinko). Jaunuoliai, kaip ir prašiau, pa-
kalbino senelius, kurie buvo tremtyje ar kitur, bet 
sakė, kad seneliai nelabai šneka, – šeimose dar 
daug kas nepasakojama. Manau, kad dar likę skau-
džių žaizdų – gal vienoje šeimoje būta skirtingų 
pasirinkimų, – juk ilgai tęsėsi tokia psichologinė 
pilietinio karo padėtis. Tie, kurie buvo ištremti, 
nenori prisiminti, apsunkinti jaunesnės kartos, 
o kitų gyvenime buvo visokių kompromisų, jie 
turi patys su savo sąžine susitarti, o jeigu su savi-
mi nesusikalba, tai labai sunku perduoti kitam... 
Važinėdama po mokyklas tai labai gerai pajutau.  
Mane labai nudžiugino Vilniaus Vytauto Di-
džiojo gimnazijos jaunimas, jie patys atsirinko ir 
skaitė K. Bradūno eilėraščius, o vienas sakė: aš 
sau tik šiemet atradau Bradūno poeziją. Kai jie 
patys pasirenka, kas juos prakalbina, tai man toks 
džiaugsmas... Net du kartus lankiausi Alytuje, Šv. 
Benedikto gimnazijoje. Pirmąjį kartą jaunimas 
parodė vaidinimą pagal tėvelio eilėraščių ciklą 
„Pokalbiai su Karaliumi“, o kitąkart deklamavo 
pačių pasirinktus eilėraščius iš šiais metais pasi-
rodžiusios rinktinės „Liepė man būti“, kurią su-
darė Julius Sasnauskas, o išleido Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. Lankiausi dar keliose gimnazi-
jose Vilniuje, taip pat Garliavoje. Į susitikimus ne 
kartą kvietėsi ir ateitininkai. Tikiuosi, rudenį ap-
lankysiu ir daugiau mokyklų – iki Kalėdų niekur 
neišvažiuosiu, lauksiu, gal kur prireiks.

Vieną iš įdomesnių jubiliejaus paminėjimo 
programų mokyklinio amžiaus vaikams surengė 
Mokytojų namuose veikianti Vilniaus vaikų ir 
jaunimo dailės mokykla. Važiavome į Šalčinin-
kus, ten vaikams skaitėme Bradūno eilėraščius, 
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o jie piešė eilėraščių vaizdus arba tiesiog mėgino 
pavaizduoti jų ritmą. Mokytojų namuose buvo 
vaikų darbų parodėlė, kurios tema – Vilnius, o 
greta – išrašyti tėvelio eilėraščiai. Per „Poezijos 
pavasarį“ Rašytojų sąjungoje buvo surengta Onos 
Pajedaitės Bradūnų šeimos fotografijų paroda. Kai 
tėveliai sugrįžo į Vilnių, ji ištikimai, kas savaitę, 
juos lankė, magnetofonu įrašinėjo jų pasakojimus, 
tėvelius vežiojo po Lietuvą...

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
surengė mokslinę konferenciją „Žemės karta: 
Kazio Bradūno darbai ir dienos“, taip pat išlei-
do poezijos rinktinę „Ir nebijok“ su CD, kuriame 
įskaityti Bradūno eilėraščiai. O Spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos dieną, gegužės 7-ąją, Bra-
dūno eilėraščiai instituto salėje skambėjo visą 
popietę. M. K. Čiurlionio namuose buvo puikus 
vakaras, kuriame skambėjo Čiurlionio muzika, 
buvo rodomos jo darbų reprodukcijos ir skaito-
mi tėvelio knygos „Sonatos ir fugos“ eilėraščiai. 
O folkloro ansamblis „Dijūta“ paruošė programą, 
kurioje skambėjo mūsų šeimoje giedotos giesmės 
ir dainuojamos dainos. Liaudies dainų ir K. Bra-
dūno poezijos vakarą surengė ir folkloro ansamb-
lis „Laukis“. Tėvelio eilėraščiuose daug folklori-
nių motyvų, o ši programa tai labai paryškino. 
Poezijos ir atsiminimų vakarai surengti Vilniaus 
ir Kauno Vytauto Didžiojo universitetuose.

Žodžiu, jau įvyko daug gražių paminėjimų, 
esu labai dėkinga LR Seimui, kad šiemet buvo 
paskelbti Kazio Bradūno metai ir jo gimtadienį 
švenčiame ištisus metus. O istorijai išliks jo gar-
bei sukurtas ir išleistas pašto ženklas bei memo-
rialinė lenta, pritvirtinta ant namo, kuriame tėve-
liai, grįžę į Lietuvą, gyveno dar 17 metų (Vilniu-
je, Didžiojoje g. 13). 

Gražią staigmeną man padarė dukra Vaiva: 
„Santaros-Šviesos“ suvažiavime taip pat buvo su-
rengtas Kazio Bradūno minėjimas, o ji dešimčiai 
tėvelio eilėraščių sukūrė melodijas ir taip gražiai su 
kanklėmis atliko, kaip liaudies dainas. Ji Lietuvoje 
yra važiavusi į etnografines ekspedicijas ir Vilniu-
je su merginomis padainuoja. Sako: „Aš, Niujorke 
studijuodama, vartau tėtuko knygas, ir noriu min-
tinai išmokti jo eilėraščių, bet man lengviau atsi-
minti, kai turiu melodiją.“ Viena daina man ypač 
graži, joje tėtukas – kaip aiškiaregis.

GULBIŲ SKRYDIS RUDENĮ
 
Vai lekia, lekia
Gulbių pulkelis –
Lygus ir lengvas
Padangių kelias. 

O man po kojų
Žemė įdubo 
Ir širdį gelia – 
Kur tu nulėksi, 
Mano gulbele.

Miela Elena, minėjote, kad iš kelionių po Lietuvą par-
sivežate ne tik šventinių įspūdžių, bet niekada nenu-
simenate ir visada turite minčių, kaip mums visiems 
tvarkytis geriau.... 

Važiavau per Šiaurės Lietuvą – lyg maras būtų 
perėjęs: sodybos apleistos, sudubusios, dilgėlėm 
apaugusios... Pamaniau, jeigu į „Misiją Sibiras“ 
nori važiuoti tūkstantis ir daugiau savanorių, 
gal jau laikas pagalvoti ir apie „Misiją Lietuva“. 
Kaimai ištuštėję, daug kur jau ir kapinės sukry-
pę, senukai nebegali ten nueiti, o jaunimo nebė-
ra. Jei dvi savaites vasaromis po kokių dvidešimt 
jaunuolių Žemaitijoje ar Suvalkijoje po tuos kai-
mus pakeliautų, tai ir su Lietuva suartėtų. Vasa-
rą mokyklos tuščios, galėtų pernakvoti, močiutės 
dar ir kiaušinių atneštų, kad kiaušinienę išsikep-
tų. Kapines sutvarkytų, o ištuštėjusių kaimų vie-
toje nors lentelę įkaltų su pavadinimu. Ne val-
džia tuo turėtų rūpintis, o vietos bendruomenės 
ar visuomeninės organizacijos. Lietuvoje labai 
reikia sustiprinti tą ryšį su istorija, žeme, konk-
rečia vieta. Tiesa, po mokyklas važinėdama pa-
stebėjau, kad geografijos mokytojai jau vedasi vai-
kus ant piliakalnių ar kokius šaltinius aplanko... 
Tai pririša jaunimą prie juos supančios aplinkos. 
O su istorija dabar bėda ta, kad mes patys ne-
galime sutarti, kas mums svarbu. Mes patys su-
draskome praeities sampratą, ir jaunimui ji ne-
beaiški. Tie istorikų, pažangiečių ir romantikų, 
ginčai nieko gero neduoda. Ir ateities vizijos 
nebeturime – norėjome atgauti nepriklausomy-
bę, o ją atgavę, tarsi nebeturime ko siekti...  
Mano tėvų karta turėjo labai aiškų praeities suvo-
kimą ir tikslą – išsaugoti lietuvybę. Smetonos lai-
kotarpiu mokyklose buvo labai vertinama istorija, 
ugdoma pagarba praeičiai, visi vaikai rinko tauto-
saką... Tas mokyklas baigę ir į partizanus išėjo. Jei 
tėvelis nebūtų taip prisirišęs prie savo žemės kam-
pelio, kas žino, kaip ten jo gyvenimas būtų susi-
klostęs. Aš tėvelio jubiliejinius metus panaudoju 
ne tik poezijos pristatymui – ne visi juk poeziją 
skaito, per jį pristatau ir visą išeivijos istoriją. Lie-
tuvoje labai mažai literatūros apie išeiviją, vaikai 
mano, kad ta „pabėgėlių“ (o iš tiesų, kaip tėvelis 
vadino, išguitųjų) karta, labai greitai pralobo, nors 
iš tikrųjų jie labai daug metų juodai dirbo, o lais-
valaikiu savanoriškai organizuodavo šeštadienines 
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mokyklas, stovyklas, būrelius. Visą organizacinį 
darbą dirbo be jokių kultūros ministerijų, be jokio 
piniginio atlygio... Net labai mažai uždirbdami, jie 
aukojo kokius 10 procentų pajamų lietuvių kul-
tūrinei veiklai – šokių šventėms, būreliams, kny-
gų leidybai. O tie, kurie jau geriau įsikūrė, tik-
sliuosius mokslus baigė, įsteigė Lietuvių fondą, į 
kurį taip pat pervesdavo dalį pajamų... 

Ir dabar išvažiuojantiems sakau: jūs ten tiek 
būsite įdomūs, kiek išsivešite lietuviško kraičio, 
savo papročių, kiek galėsite papasakoti apie savo 
istoriją... Kitaip jus sumals vartotojiškos kultūros 
mėsmalė, ir niekam nebūsite įdomūs. (Kai mo-
kyklose paklausiu, iš kieno šeimų yra kas nors iš-
važiavęs – visų rankos pakyla, paklausiu, kiek iš 
jų ruošiasi išvažiuoti – vėl kelia rankas.) 

Važiavimas į kitas kultūras gali padėti iš-
ryškinti mūsų ypatingas spalvas, mūsų kultūrinį 
atspalvį... Į Havajus atvažiavę trečiabangiai, ap-
silankę mano namuose, iš pradžių stebėjosi, kad 
čia išdrožtas lietuviškas kryžiukas, čia juostelė, 
čia margučiai ant stalo stovi... Sakė, pas jus kaip 
muziejuje. O aš sakau, kad man brangūs tie žen-
klai, per juos galiu daug papasakoti apie Lietuvą. 
Po 15 metų žiūriu – ir jie įsirėminę ir ant sienos 
pasikabinę Kovo 11-osios aktą, dar ir tautine 
juostele jį perrišę. O Velykoms jau visi prašosi 
pas mane ateiti ir išmokti marginti margučius, ir 

kūčias susirenkame kartu valgyti. Tai turiu vil-
ties, kad, ten pabuvę, jie daugiau visko suvoks... 
Svarbiausia, ar jų vaikai išlaikys kalbą, tradicijas, 
prisirišimą prie Lietuvos... Kai esi toli, tai išsau-
goti yra didelis iššūkis. Jis reikalauja pastangų ir 
pasišventimo.

Parengė Roberta Merčaitytė, Miglė Bražėnaitė,  
Saulė Matulevičienė.  

ENGINE OF CULTURAL ACTIVITY 

A century of Kazys Bradūnas

On the 100th anniversary of Kazys Bradūnas (11 February 
1917–9 February 2009) – poet, chronicler of Lithuanian cul-
tural life in exile – his daughter Elena Bradūnaitė-Aglinskienė 
shares her father’s stories.  These include  memories from his 
studies at Vilnius University during the inter-war period, the 
gatherings of „earth  poets“ (žemininkai),  emigration, the 
community abroad  and its cultural activities, and the lessons 
learned from his family’s daily life. From 1944, more than 20 
selections and collections of his poetry have been published. 
Poetry books reached Lithuania through the Iron Curtain,  
introduced people to important values, expanded the field of 
cultural memory. In Germany, at a ‘displaced persons camp’, 
and in the USA , while working at a factory, K. Bradūnas edi-
ted and circulated cultural publications – Aidai, Literatūros 
lankai. Later he worked as editor of the  weekly cultural  supp-
lement of the American-Lithuanian daily newspaper Draugas, 
writing critical and journalistic.

 

Kazimiera ir Kazys Bradūnai. Galvydžiai, 1996 m. Onos Pajedaitės nuotrauka.  
Nuotraukos iš Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės  asmeninio archyvo.


