
2022 metų vasario 11 dieną minime  poeto Kazio Bradūno 105-ąsias gimimo metines. Kviečiame kartu 

su poetu, jo šeima ir bendražygiais pakeliauti jo gyvenimo keliu virtualioje parodoje „Viešpatie, leisk man 

byrėti grūdu į Tavo klėtį”. 

Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 dieną Kiršų kaime, Vilkaviškio rajone. Baigęs Vilkaviškio 

gimnaziją, Kauno ir Vilniaus universitetuose studijavo lituanistiką. 1944 metais pasitraukė iš Lietuvos, 1949 

metais išvyko į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Dirbo įvairius darbus, redagavo „Literatūros lankus”, 

„Aidus”, „Draugo” literatūrinį priedą, poezijos antologiją ,,Žemė“ (1951 m.). Parengė Vytauto Mačernio 

eilėraščių rinkinį „Poezija” (1961 m.), knygą „Lietuvių literatūra svetur 1945–1967” (1968 m.), antologiją 

„Lietuvių poezija išeivijoje” (1971 m.).  Buvo vienas aktyviausių išeivijos kultūrininkų, knygos „Lietuvių 

egzodo literatūra 1940–1990 metais” sudarytojų ir redaktorių. Atkūrus nepriklausomybę, 1992 metais kartu 

su žmona Kazimiera grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje. 

Eilėraščius pradėjo rašyti gimnazijoje, spausdino „Ateities spinduliuose”, „Ateityje”. Studijų metais 

dalyvavo „Šatrijos” sambūrio veikloje, pasižymėjo nuoseklia krikščioniška pasaulėžiūra, artimumu 

ateitininkų idealams. Lietuvoje išleisti eilėraščių rinkiniai: „Vilniaus varpai” (1943 m.) ir „Pėdos arimuose” 

(1944 m.), kuriuose žemdirbio kultūra ir jos patirtis reiškiama neoromantinei stilistikai artimu būdu. 

Išeivijoje  (rinkiniai „Svetimoji duona”, „Maras”, „Apeigos”) sustiprėja krikščionybės ir gamtmeldiškosios 

pasaulėjautos jungtys, apeiginis-ritualinis stilius. Jo kūryboje ima ryškėti mitinis kodas, savičiau 

pasiremiama tautosaka, gilesnės istorijos atodangos. Intensyvūs 6–8 dešimtmečiai, šiuo laiku sukurta 

vertingiausia Bradūno poezija, jos viršukalnę sudaro „Moreno ugnys” ir „Sidabrinės kamanos”, kurių 

eilėraščiams būdingas tautosakinių ir mitinių priemonių lankstumas, išraiškinga kalba, skaidri eilėraščio 

struktūra. „Užeigoje prie Vilniaus vieškelio” (1981 m.) intertekstualiai panaudojamos „Lietuvių Katalikų 

Bažnyčios kronikos ištraukos”. Tai poetui svarbios rezistencinės temos atošauka. Nuo 9-ojo dešimtmečio 

pradžios Bradūno poezija plečiasi, apima daugiau temų. Ji įgyja savotiško prierašo, komentaro atspalvį – 

„Prierašai” (1983 m.), „Krikšto vanduo Joninių naktį” (1987 m.).  Lietuvoje išleido rinkinius: „Duona ir 

druska” (1992 m.), „Apie žemę ir dangų” (1997 m.).  

1992 metais Kaziui Bradūnui įteikta Lietuvos nacionalinė premija, 1998 metais apdovanotas Didžiojo 

Lietuvos kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu, 

 2002 metais tapo ,,Poezijos pavasario“ laureatu. Už literatūrinę veiklą ir nuopelnus Lietuvai bei Vilkaviškio 

krašto kultūrai poetui Kaziui Bradūnui 2007 metais suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas. 

Mirė poetas 2009 m. vasario 9 dieną Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. Ant paminklinio 

akmens iškalti paprasti, dažnai giedami jo žodžiai: „Viešpatie, leisk byrėti grūdu į Tavo klėtį”.  

Iš dukros  Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės prisiminimų: „Po tėvelio mirties paklausiau mamytės, 

kokiomis tėvelio savybėmis ji labiausiai didžiuojasi. Atsakė: „Jis visą gyvenimą liko ištikimas sau – savo 

idealams ir vertybėms, savo įsitikinimams. Išgyveno ilgą gyvenimą be prisitaikymo, vaidybos, garbės 

troškimo. Liko ištikimas Dievui, savo žemei, kalbai ir kultūrai”. 


