BERNARDAS BRAZDŽIONIS DIEVO IR ŽMOGAUS ŠAUKLYS

Kūrėjus menininkus pagal tai, kaip jie santykiauja su pasauliu
ir jį išreiškia bei atvaizduoja savo kūriniuose, įprasta skirstyti į
realistus-impresionistus ir į idealistus-ekspresionistus Pirmieji, savo
žvilgsnį būna nukreipę į pasaulį, pasiduoda jo veikiami, o savo
kūryboje tą regimąjį pasaulį pabrėžia, jį stengiasi atvaizduoti tokį,
koks jis yra, nes tos tikrovės visuma ir smulkmenos jiems atrodo
svarbios, įdomios ir net žavios. Antrieji, idealistai-ekspresionistai
(kitaip romantikai) pirmiausia žvelgia į save, į savo asmeninius
pergyvenimus, į savo nuotaikas, svajones bei idealus, kuriuos jie
nešiojasi savo sieloje. Šitos rūšies kūrėjai regimąją tikrovę nori pa
lenkti sau, apvalyti ją nuo atsitiktinumų, išryškinti jos esmę taip,
kaip jie tikrovę supranta, arba ją perkurti pagal savo sielos polėkius.
Idealistams-ekspresionistams greta muzikos ir architektūros pa
lankiausia yra lyrinė poezija, nes tai yra ne vaizdavimo, o išraiškos
menas. Jį kuriant, išviršinę tikrovę galima labiausiai stilizuoti pagal
poeto vidaus pasaulį, kuriam atskleisti regimosios tikrovės reiškiniai
tėra tik priemonės, tik didesni ar mažesni simboliai. Tačiau, jei kiek
vienas lyrikas yra daugiau ar mažiau idealistas-ekspresionistas, tai
kiekvienas jų yra savotiškas idealistas. Todėl lyrikus vėl galėtume
skirstyti į dvi pagrindines kategorijas — subjektyvistus ir objekty
vistus.
Pirmųjų (subjektyvistų) kūrybinis idealas yra jų pačių asmeninio
gyvenimo nuotaikos, jausmai ir mintys, kurios jiems atrodo svar
bios, brangios ir originalios. Antriesiems, objektyvistams — brangus
išviršinis pasaulis, nors kūrybiniu idealu eina emocijos ir mintys,
pažadintos objektyvios tikrovės ir brangios ne vien pačiam poetui,
bet taip pat kitiems žmonėms, platesnei ar siauresnei visuomenei,
nes jų vertė atrodo nepareinanti nuo momenco nuotaikos. Tą subjek
tyvistą, kuris nenori skaitytis su savo visuomene ir dėl savųjų idealų
kovoja ir maištauja, vadiname individualistu, o tas, kuris jaučiasi
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per silpnas kovai, pasiduoda bei rezignuoja, pavadintume grynuoju
elegiku. Visuomeninio pobūdžio elegiko vardą galima suteikti ir
tam objektyvių nusiteikimų poetui, kuris jaučiasi per silpnas kovoti
dėl bendresniųjų idealų, nes aplinkybės ir kliūtys yra nenugalimos ir
todėl jis liūdi. Tuo tarpu tą lyriką, kuris ne tik savo, bet ir objektyvios
vertės idealus poezijoje drąsiai skelbia, jais stengiasi uždegti kitus,
atskleisdamas jų grožį ir vertę, kuris šaukia į kovą, pats kovoja, o
pralaimėjimo momente nepalūžta ir telkia naujas jėgas kovai, — tą
pavadinsime herojiniu poetu.
Į kurią šių keturių kategorijų priskirtinas Bernardas Braz
džionis?

Tarp heroikos ir elegijos

Žiūrėdami į geriausius kūrinius, sutelktus rinkinyje Per pasaulį
žmogus (1949), atrodo, nelabai suklysime, atsakydami į
aukščiau duotą klausimą, jei Bernardą Brazdžionį pavadinsime hero
jinės krypties objektyvistu ir tik paskiau lyriku medituotoju ir ele
giku. Taip, Brazdžionis nėra lyrikas individualistas, kokiais yra buvę
B. Sruoga ir Putinas tarp 1920-1926 metų. Brazdžionis geriausiais
kūriniais pasirodo priešingas tokio tipo poetams, kokiu mūsuose yra
buvęs Vienažindys-Vienožinskis ir kokiu geriausiais savo kūriniais
nepriklausomybės laikotarpiu reiškėsi J. Kossu-Aleksandravičius
dabar Aistis.
Kad labiau išryškėtų Brazdžionio poezijos veidas ir kad pa
justume, koks yra didelis skirtumas tarp tų dviejų amžininkų, prisi
minkime tik tų dviejų poetų eilėraščius, parašytus maždaug ta pačia
tema ir tų pačių — Florencijos — įspūdžių įtakoje. Antai, Aleksand
ravičius-Aistis eilėraštyje Florencijos Duomo rašo :
keliauja

Praeis diena ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai.
Ir traukinių languos kartosis
Tau šalys, miestai ir veidai ...
Kitoj gal katedroj klūposi —
Taip klys koplyčiosna aidai ...
Praeis diena ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai ...
Prie antkapio kitur sustosi :
Skambės gal dangiški aidai
Ir slinks gal žmogiški veidai ...

TARP HEROIKOS IR ELEGIJOS

281

Manai, gal mirštant jie tau stosis —
Praeis diena, ir nežinosi... 1.

Nesunku pastebėti, kad Aleksandravičius-Aistis čia dėmesį yra
sutelkęs į save, į savo prabėgančius, sunkiai apčiuopiamus įspūdžius,
kurių net prasmės beveik nesuvokia, matydamas jų tėkmę. Todėl
nėra jo eilėraštyje išviršinio pasaulio ryškių kontūrų ar skeveldrų, o
tik niuansuoti aidai, kurie susilieja tarpusavyje, lyg spalvos gracingoje
akvarelėje, sužadindami lengvutį liūdesio šešėlį. Viskas čia teka,
lyg lygumos upely, be pastangų ir be kovos, nes kažin kas nesuvo
kiamai neša. Visai kitoks, tiesiog priešingas atsiskleidžia Brazdžionis
Fugoje Florencijos Santa Groce :

Dar niekad taip nesimeldė vargonai,
Ir niekad neplaukė tokia skliautų giesmė —
O Viešpatie, o Viešpatie, kaip milijonai
Nevertas prieš Tave aš pult esmi.
Esmi kaip freska pas duris sena ir nusitrynus
Tarp tų veidų, tarp jų maldų, tarp tų širdžių,
O pas Tave, o pas Tave vis eina minių minios,
Ir žingsniuos jų ne mirtį, ne — gyvenimą, gyvenimą girdžiu.
Nuo šalto grindinio lig žydinčių vitražų,
Nuo žemės ligi saulės, lig dangaus
Visų tautų, visų namų, visų bazilikų Tau maža
Vienoj giesmėj Tau vieną garbę gaust 1 2.

Nereikia net cituoti viso eilėraščio iki galo. Iš tų strofų jau matyti,
kad čia nė kalbos negali būti apie grakščią niuansuotą įspūdžių akva
relę, nes čia — stambių ir ryškių brūkšnių emocinė freska, siekianti
iki dangaus, kur objektyvaus pasaulio elementai žymiai daugiau
sveria negu Aisčio kūrinyje. Bet drauge Brazdžionio « aš »toje freskoje
nėra dingęs ar užmirštas. Jis kartu savo reiškiamą emociją išlieja
plačiau ir galingiau negu Aistis. Brazdžioniui reikia stambesnių,
ryškesnių brūkšnių ir žymiai daugiau išviršinio pasaulio elementų —
daiktingų vaizdų ir reiškinių. Ir vaizduodamas save menką, poetas
juose nepranyksta, bet visuose tuose įspūdžiuose, jausmuose ir vaiz
duose, kuriuos jam sužadino fuga, jis stengiasi valingai susivokti,
džiūgaudamas. Tie gausūs menininkai ir poetai, kurie yra palaidoti

1
2

J. Kossu-Aleksandravičius, Užgesę Chimeros akys, Kaunas 1937, 55-56 psl.
B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauga žmogus, Stuttgartas s1949, 187 psl.
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Santa Groce bažnyčioje, ne tik nesukelia poetui liūdesnio ir abejonių,
bet priešingai — džiaugsmingą teigimą ir Dievo majestoto garbinimą,
nes mirusieji pasirodo kaip Dievo liudytojai, glaudęsi piie jo. Ir, paga
liau, tie poeto garbinimo ir džiūgavimo jausmai, išreikšti eilėraštyje,
nėra tik jo vieno asmeninės emocijos, bet maždaug visų krikščionių
ir tų visų garsių vyrų, kurie palaidoti Santa Groce šventovėje. Taigi,
tiek savo apibendrintu jausmu, tiek jo išraiškos priemonėmis —
didingais dramatiškais vaizdais — Brazdžionis Santa Croce fugoje
pasirodo objektyvus ir herojiškas. Jis toks ne tik šitame kūrinyje,
bet, kaip netrukus pamatysime, ir daugelyje kitų eilėraščių. O tos
herojinės nuotaikos daugiausia yra Ženklų ir stebuklų (1936) bei
Kunigaikščių miesto (1939) rinkiniuose.

Brazdžionio objektyvinį ir herojinį talento pobūdį atskleidžia
ne tik didingos rimties kūriniai, bet ir nevisai pavykę eilėraščiai,
kaip, pavyzdžiui, žymi dalis patriotinių elegijų, parašytų tremtyje.
Tiesa, kad Brazdžionis yra rašęs šiek tiek elegijų anksčiau, — savo
jaunystėje ir net savo gražiausiais (1936-1940) metais, — tačiau
tremties laikas, sklidinas vargo ir nevilties, Vokietijoje, ypač turint
prieš akis Lietuvos sunkią dalį, Brazdžionį vėl yra stipriai nuteikęs
elegiškai. Tačiau tas faktas, kad asmeninio vargo ir klaikių klajonių
dienomis poetas rašė daugiau visuomeninio-patriotinio pobūdžio
temomis, kurios buvo tūkstančių tremtinių širdyse ir galvose, dar
kartą nurodo, kad Brazdžionio asmuo yra jautrus objektyviems
reiškiniams. Antra vertus, pasitaikantis patriotinių elegijų vidu
tiniškumas nekalba prieš poeto polinkį suvokti objektyviai tikrovę :
tėvynės ilgesio temomis parašyti eilėraščiai, kaip Upelė kalnuose
ar Atminimų turtas, tampa patriotiniais kūriniais lietuvių tremtinių
lūpose ir širdyse. Antai, Tėviškės sodų elegijoje poetas savo vardu
kalba :
Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti,
Pasakykit, kada jūs man buvot
Prie širdies taip arti ?
Aš jaučiu jūsų žydintį kvapą,
Aš kaip gyvas visur jus matau,
Ir kiek jūsų, be rudenio, lapų,
Kiek dienų man nukrito, skaitau.
Jūs man gaudžiate kaip vargonai,
Ir sapne, ir darbe, ir maldoj,
Ir aplink, kai sustoju kelionėj, —
Krinta jūsų žiedai.
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Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti,
Pasakykit, kada jūs man buvot
Prie širdies taip arti !...3

Čia asmenišku tonu paminėtos tėviškės liepų grožybės yra tokios
bendros, kad jos ne tik tremtiniui bei išeiviui, bet kiekvienam šiek
tiek jautriam asmeniui žadina prisirišimo jausmus žaliajai liepų
tėviškei.
Taip pat apie Brazdžionio talento objektyvinį pobūdį, kalba ir
labai nežymus procentas (beveik stoka) erotinių motyvų, kurie
paprastai būna nuausti subjektyviniais jausmais. Šitais išgyvenimais
nuo neatmenamų laikų poetai yra sukūrę ir kuria įvairiausių niuansų
elegijų. B. Brazdžionis, sakytum, būtų ne žmogus, jeigu ir jis nebūtų
nieko rašęs meilės tema. Tačiau šituo žvilgsniu jis labai diskretiškas
ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Sakysime, viena gražiausių jo
meilės elegijų, vardu Auksakalys, turi labai objektyvią formą, nes
pergyvenimo išraiška yra sutelkta į auksakalio dirbamą žiedą :
Dešimt karatų — dešimt mūsų meilės metų
Į tavo žiedą, mylimoji, aš dedu
Mana širdis širdies tavosios nesuprato,
Ir prie altoriaus nueini tu su kitu.
O vestuvinio žiedo tyras aukse,
Lašėk, lašėk, kaip ašara šviesi!...
Tu nueini, o aš kaip laimės lauksiu
Tavęs senų svajonių ilgesy.
Prie tavo vardo mano vardas glausis,
Ir metai jo, nelauk, neišdildys ;
— «Čia firmos vardas», — atsakysi klausiant,
Bet ne, ne taip tau atsakys širdis.
O vestuvinio žiedo tyras aukse,
Žėrėk, žėrėk, kaip ašara tyra!...
Tu jungsi juos, o aš čia vienas lauksiu
Sau tos, kurios man žemėje nėra4.

Panašų objektyvinį polinkį liudija ir Meilės kelionė, kurios vardas
leidžia tikėtis, kad poetas iš tikro dainuos apie meilę, yra tiek atsieta

3
4

Ten pat, 419 psl.
Ten pat, 350 psl.
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nuo asmeninių nuotaikų, kad pirmoje eilėraščio dalyje net sunku
suvokti, kas toji poeto mylimoji — ar tėvynė, ar moteris — su kuria
jis nori visada drauge keliauti į Anapus ir kurios meilė nesibaigs
nė ten. Ir šita gražiausioji trilypio kūrinio dalis yra tikriau nuoširdi
padėkos giesmė Dievui už meilę negu meilės daina.
Nesutinkame «rimtojoje» B. Brazdžionio lyrikoje nė jausmų,
nukreiptų į savo mažus vaikus, nors žinome, kad poetas juos myli ir
jiems yra prirašęs nemažai vaikiškų eilėraščių. Jei nebūtų kūrinėlio
Motinai ir vieno antro šiek tiek meile moteriai nuspalvinto eilėraščio
(pavyzdžiui, Laimės namelis), būtų galima teigti, kad rinkinio Per
pasaulį
keliauja
žmogus
autorius sąmoningai vengia šeimyninių
jausmų, laikydamas juos perdaug intymiais, netinkamais poezijai.
Šituo atžvilgiu Brazdžionis atrodo priešininkas tokių intimistų,
kuriems tik savo susipynusių neurasteniškų nuotaikų narpliojimas ir
sekso blusinėjimas yra tapęs šiais laikais literatūros svarbiausiu
objektu.
Kaip daugelis poetų, taip ir B. Brazdžionis savo eilėraščiuose
neretai vartoja « a š » įvardį, kuris suteikia asmeniško jaukumo. Ta
čiau poetas šį įvardį neretai pakeičia «tu » ir «mes », nors ir šie
priartėja prie įvardžio «jis », nes poetui svarbu ne tiek asmuo, kiek
objektas ar problema, apie kurią kalbama eilėraštyie (Regėjimas,
Būsimoji diena). Brazdžionis iš tikro dažnai prabyla trečiuoju (jis)
asmeniu, tartum jis būtų epikas. Jo garsusis eilėraštis Per pasaulį
keliauja žmogus, kuris yra davęs vardą visai rinktinei poezijos knygai
(1943, 1949), parašytas kaip tik trečiuoju asmeniu :
Baltas, baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
Per pasaulį keliauja žmogus

Panašiai trečiuoju asmeniu yra parašyti tokie geri eilėraščiai
kaip Žmogus, Pavasario varpai, Procesija į Kristų, Piligrimai, Benamė
paukštė ir kiti. Tačiau poeto norą objektyvuotis, tiesiog jo epines
tendencijas gerai atskleidžia tie kūriniai, kuriais jis įsijaučia į kitą
žmogų ir kalba jo vardu, kad ir išsireikšdamas pirmuoju asmenimi.
Šitaip yra parašyti keli tikrai vykę kūriniai, kaip Ką sakė Jėzui
mūrininkas

tą

naktį,

Ąžuolas,

Paskutinis

pasmerkto

miriop

žodis,

Neregio elegija, Laisvės paukštis, Dievo Motinos lopšinė.

Taigi, daugelyje Brazdžionio kūrinių, ir tai dažnai pačiuose ge
riausiuose, poeto dėmesio centru yra ne jo paties asmeniniai jaus
5

Ten pat, 160 psl.
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mai ar nuotaikos, bet daugiau pasaulis ir gyvenimas, arba tiksliau
sudėtingoji būtis, kurios problemose poetas jaučiasi įaugęs taip, kad
jas laiko savomis. Vadinas, Brazdžionis šituo objektyviniu ir dažnai
herojiniu talento bruožu yra giminingas senovės graikų Tirtėjui ir
Pindarui, hebrajų psalmistams, vokiečių Fr. Schilleriui, prancūzų
V. Hugo ir neretai mūsų Maironiui.
Būdamas objektyviai nusiteikęs, sielodamasis tomis problemomis,
kurias kelia gyvenimas aplink jį, ir su jomis vaizduotėje rungda
masis, Brazdžionis tiki taip pat savo idealų objektyvumu. Kas jam
brangu, kas jo vaizduotę ir protą žavi, tai nėra tik jo vieno pra
bėgantis įspūdis ar nuotaika, kuri maža beturi vertės kitu laiku
ir kitam žmogui. Brazdžionio rūpesčiai ir kūrybiniai idealai atrodo
pastovūs, turį reikšmės visiems žmonėms ir visiems laikams, tai,
kas paliečia giliai žmogaus likimą, kas yra susiję su antgamtine
tikrove, kaip visokios būties šaltiniu. Šitokioje neįsivaizduojamus
tolius siekiančioje perspektyvoje Brazdžionio idealų kertiniu akme
niu yra Dievas, visų herojų ir šventųjų, viso ko šaltinis ir tikslas.
Tai krikščionių Dievas. Gretimai su juo eina apreikštosios krikščionių
religijos tiesos ir dorybės, kuriomis poetas neabejoja, kaip neabe
joja pasaulio buvimu, žmogaus didybe ir menkyste, tiesos ir žmogiš
kumo galutiniu laimėjimu, savo tėvynės buvimu, jos sunkia dalia
dabar ir jos šviesia ateitimi.
Kadangi Brazdžioniui šitie idealai tokie pat objektyvūs ir tikri,
kaip jo paties buvimas, kuris taip pat atremtas į nesunaikinamus
transcendentinius pagrindus, todėl jo poezijoje nėra svyravimų dėl
Dievo, žmoniškumo, tėvynės vertės, bet dažniausiai yra tų dalykų
drąsus teigimas, skelbimas, šaukimas į kovą dėl neteisybių ir kitų
idealų niekinimo. Yra taip pat pastangos nuplėšti uždangą, kuri
temdo žmogiškuosius idealus, išlukštenti mįslę, kad būtų matyti
kelias į aukštumas ne tik pačiam, bet ir kitiems. Todėl Brazdžionis
pirmiausia yra Dievo, kilnaus žmogiškumo, tėvynės meilės šauklys
ir riteris, kuris jaudinasi dėl kitų klaidų nemažiau negu dėl savųjų.
Šitas pozityvus ir herojiškas nusistatymas plačiai suprastos tikro
vės ir idealų atžvilgiu yra reta ir brangi ypatybė, pačiam kūrėjui
dažnai nemaža kainuojanti, nes dažnam poetui ir rašytojui lengviau
pastebėti, kūrinyje išreikšti menkystes, abejones ir neigiamybes. Jau
vien dėl šito fakto kritikas turi pozityviai nusiteikusį kūrėją atžymėti,
ypač šiais skepticizmo ir nihilizmo laikais. Pozityvų idealistinį kūry
bos pobūdį kritikas turi net pabrėžti, nes jis žino, kad plačioji pub
lika lengviau supras svyruojantį kūrėją, skeptiką ar net nihilistą,
nors tai nereiškia, kad pozityvus nusistatymas tiesos ir kitų gyve
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nimo vertybių atžvilgiu ir net herojinis įsitikinimų skelbimas bei
gynimas būtų mažiau žmogiškas. Nors pozityvinis kūrėjas bus sun
kiau ir rečiau kitų suprastas, tačiau jis bus ilgiau mylimas tų, kurie
jį supras. O kai ta pozityvinė kūryba reiškiasi herojine forma, tai
rašytojas ar poetas gali patapti savo tautos ir net visos žmonijos
vadu ilgiems laikams, gali iškilti, kaip savo tautos pranašas, kokiu
mūsuose yra buvęs Maironis.
Bet už tai herojinis kūrėjas mūsų laikais susiduria su didesnėmis
sunkenybėmis negu skeptikas ne tik kūrybos procese. Menkai su
prantamam visuomenės, jam sunkiau prasimušti į viešumą : jis ilgiau
pasilieka be dvasinio atgarsio ir susilaukia stipresnės opozicijos negu
kitas talentas ; jis pats turi būti kaip galima kilnesnė asmenybė,
nes kitaip jo giesmė gali skambėti melagingai; trečia, jis turi būti
galingesnis kūrybiškai, nes pozityvioji kūryba yra sunkesnė ir jai
labiau graso retorikos pavojai. Su šitokiomis sunkenybėmis ir pavo
jais susitinka Brazdžionis. Bet ar jis visur jas nugali? — Jis nebūtų
žmogus, jei visada nugalėtų.
Dievas ir tauta

Jei žiūrėsime pirmiausia poezijos, sutelktos linkinyje Per pasaulį
žmogus, turėsime pasakyti, kad estetiniu atžvilgiu geriau
siai yra nusisekusios tos Brazdžionio herojinės vizijos, kuriose iškyla
Dievo galybės ir jo išminties paslaptingi ženklai žmonių gyvenime
bei visatoje, arba kur atskleidžiama žmogaus didybė ir menkystė,
žmonijos didingi žygiai ir klaidžiojimai. Proporcingai imant, silp
nesnių bus eilėraščių, kuriuos pavadintume patriotinėmis odėmis
ir tėvynės laisvės, skausmo bei liūdesio giesmėmis ar elegijomis,
parašytomis bolševikų, vokiečių okupacijų ir ištrėmimo metais.
Pažymėtina, kad patriotinės poezijos Brazdžionis kaip tik daug
yra davęs anais didžiųjų tautinių ir asmeninių nelaimių laikais,
— nelaimių, kurias atnešė Lietuvai ir lietuviams II pasaulinis karas.
Laisvės netekimas, svetimųjų okupantų brutalumas, lietuvio ir jo
tėvynės paniekinimas, lietuvių priverstini trėmimai, lietuvių bėgi
mas iš savo tėvynės, jų vargas ir sielvartai, jų meilė savo toli paliktai
tėvynei ir jos ilgesys, plačiai ir įvairiai atsispindi Brazdžionio eilė
raščiuose, parašytuose 1940-1947 metais. Patriotinės nuotaikos eilė
raščių jis ypač gausiai davė pirmaisiais tremties vargo mėnesiais,
gyvendamas Austrijoje. Iš jų susidarė didžioji Svetimų kalnų rin
kinio dalis6. Tiesa, randame ten ir religijos, ir karo, ir bendrai
keliauja

6

B.

Brazdžionis,

Svetimi

kalnai,

Tübingenas

1945,
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žmogiškos egzistencijos temomis parašytų kūrinėlių, tačiau lietuvio
tremtinio gyvenimo netikrumas ir begalinė nostalgija neabejotinai
vyravo. Brazdžionio ir tūkstančių tremtinių Vakaruose pagrindinę
nuotaiką gal geriausiai išreiškia Šiaurės pašvaistės paskutinioji strofa :
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
Lietuva, žemės laimė šviesi ! 7

Jei šitie gausūs tėvynės ilgesio eilėraščiai dažniau yra meniškai
silpnesni, jei vieni jų nukrypsta į retoriką, o kiti — į sentimenta
lumą, tai nereiškia, kad jų visuomeninė pedagoginė reikšmė būtų
maža. Šiandien kaip tik patriotiniai Brazdžionio eilėraščiai labiausiai
žinomi ir deklamuojami Vakaruose. Jų estetinės silpnybės taip pat
nereiškia, kad Brazdžionis būtų ne toks nuoširdus patriotas, kaip
humanistas bei tikintis žmogus. Čia gali būti net atbulai : tėvynės
meilę, jos ilgesį ir tremtinio nedalią poetas realiai gal net stipriau
pergyvena negu kitus jausmus, tačiau tas realumas ir aktualumas
kaip tik yra viena priežasčių, kurios kliudo susiformuoti visai tobu
liems kūriniams.
Taip atsitiko ne vienam Brazdžioniui, nes politinės-visuomeninės
aktualijos būna labai stiprios, žmogų pavergiančios, arba drums
čiančios blaivų žvilgsnį. O kūrėjas turi jaustis laisvas, tiek laisvas,
kad jis be didesnio skausmo galėtų savo jausmais lyg žaisti. Todėl,
kai jis imasi kurti aktualiomis visuomeninėmis temomis, jis turi
surasti tokius simbolius bei aspektus, kurie jį atitrauktų nuo aktua
lijų. Tokiais objektyvuojančiais reiškiniais patriotinėje kūryboje būna
savo krašto praeitis ir jos legendos, savo žemės žmonių grožis, jų
papročiai, tėviškės gamta. Ir Maironiui patriotinė lyrika geriausiai
nusisekdavo, kai jis savo jausmus glaudžiai susiedavo su praeitimi,
žmonėmis ir gamta.
Brazdžioniui kaip poetui legendos neegzistuoja. Mažai jam reikš
mės teturi tokia žila, karžygiška Lietuvos praeitis, kuri žavėjo ro
mantikus, neišskiriant Kudirkos nė Maironio, nes jam įdomesnė
kultūrinė praeitis. Jei Brazdžionis savo eilėraščiuose neretai prisimena
praėjusias dienas, tai jos dažniausiai būna netolimesnės, negu siekia
poeto amžius, t. y., maždaug laisvos Lietuvos laikų iki II pasaulinio
karo audrų. Taigi, savo patriotizmui išreikšti B. Brazdžionis teturi
nedaug išviršinių priemonių — tik Lietuvos peizažo elementus, jos

7

Ten pat, 102 psl.
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žmones, lydimus pavergtos tėvynės ilgesio. Visa tai mums vaizdžiai
pailiustruoja Pavasario svajonės dvi paskutinės strofos :
Ten žilvičiai žili meta žirginius žemėn,
Ir galulaukėj kvepia pirmoji vaga,
Ten seselė Nery žlugtui vandenį semia,
Ir sumirga gelmėj dausų žvaigždės degą,
Kaip sodybų gimtų žiburėliai užgesę,
Bet širdy jie neges ir gyvi bus ir švies,
Iš kapų kels tėvų amžių glūdinčią dvasią
Ir iš viso pasaulio mus tėviškėn ves 8.

Panašiai yra parašyti Vaikystės takai, Žiburėlis kalnuos, Lopši
ir kitos elegijos. Puikūs originalia koncepcija yra Lietuvos
motina, Tėvų sodybos žiburėlis, Ąžuolas, nors tų eilėraščių išraiška
turėtų būti labiau sutelkta, stipresnė. Geriausiais patriotiniais ei
lėraščiais reiktų laikyti: Paskutinį pasmerkto miriop žodį, Tėvų na
nė dukrelei

mus,

Pavasario

pumpurui,

Ir

maža

kregždutė,

Šulinys,

Atminimų

Šituose kūrinėliuose patriotinis jausmas jau tiek atsietas nuo
aktualijų, kad nebėra ne tik Lietuvos vardo, bet viename kitame
net tėvynės žodžio. O vis dėlto nebus perdėta pasakius, kad Pasku
tinis pasmerkto miriop žodis prilygsta V. Hugo geriausioms satyroms,
o Ir maža kregždutė bei Atminimų turtas yra tokie mieli šedevriukai
savo paprastumu, kad kiekvienas poetas galėtų didžiuotis juos sukūręs.
Štai, kokius įdomius, bet labai trapius savo atsiminimų turtus
atskleidžia Brazdžionis savo Atminimų turto sonete :

turtas.

Tenai mes buvom visko prisirinkę :
Margų plaštakių, sraigių ir gelsvai
Raudono gintaro, ir plaukė ten aplinkui
Mažytę kūdrą dideli laivai.
Tenai pasaulis buvo mūsų siauras,
Bet jo pakakdavo dienų dienom
Ir nukeliaut lig pat ledynų šiaurės
Ir pasvajot po palmėm, po aukštom.
Ir kai į tolį vartai atsivėrė,
Ir kai iš tėviškės išklydo m tiek toli,
Kad šulinio svirties matyt nebegali,
Palikę atminimuose tenai
Plaštakės, gintaras ir sraigės auksu žėri
Ir nenustos žėrėję amžinai 9. 9
8
9

B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus, 436 psl.
Ten pat, 413 psl.
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Patriotinius jausmus Brazdžionis neretai mėgsta susieti su reli
giniais. Kartais toks sujungimas duoda visai gerų rezultatų, kaip
tai liudija Kauno katedra, Mūsų džiaugsmas. Ypač puikus pavyzdys,
kaip religinis jausmas padeda suobjektyvėti patriotiniam, yra Kauno
katedra. Čia senasis paminklas su garsiais Lietuvos vyrais (vysk.
M. Valančium, vysk. Baranausku, Ad. Jakštu ir Maironiu) simbo
lizuoja lietuvių tautinį bei religinį patvarumą bei ištikimybę.
Greta patriotinių akordų žymią vietą, kaip sakyta, Brazdžionio
lyrikoje užima religiniai. Jų gausu rinkiniuose, parašytuose dar gim
tojoje žemėje, bet jų nestinga ir tremties poezijoje. Religinių jausmų
ir temų skalė gana plati ir įvairi. Susižavėjimas Dievo majestotu ir
jo garbinimas, sutelktas džiaugsmas, pastebint jo ženklus žmonių
gyvenime ir jo pėdsakus visatoje, rimtis prieš Dievo rūstybę ir teisybę,
pasitikėjimas Dievo Apvaizda, jo teisybės viltis, atsidavimas Dievo
valiai, gailestis, malda, pagarba ir meilė Mergelei Marijai bei šven
tiesiems — štai tos temos, kurias sutinkame Brazdžionio poezijoje.
Jų pagrindinė — Dievo visagalinti didenybė, jo išminties ir tėviško
gerumo teigimas greta rimto susirūpinimo, kad žmonės to nemato.
Tai vaizdžiai atskleidžia Aklasis :
Kai po kaitros užpuola žemę liūtys,
Kai piktas žaibas skelia į namus,
Pastogė, Dieve, Tu mažos miškų žibutės,
Ir Tavo rankos, Dieve, saugo mus.
Kai žemės vieškelius tamsa apsiaučia,
Ir kai sudūžta visos viltys į
Mirties uolas. Tau himnus gieda griaučiai,
Tu vienas toj tamsoj šviesus esi.
Tave maža laukų žolelė regi,
Tavęs kaip aukso kupinas dangus,
Tau stojo žemė, švietė saulė, žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogusl0.

Kaip Brazdžionio pasaulėžiūros centre yra Dievas, taip jis eina
centriniu motyvai jo poezijoje. Todėl joje sutinkame ir Kristaus
asmenį, jo istorijos ir jo aplinkos poetines vizijas. Antai, pirmąją
be galo švelnią motinišką ir mistinę Mergelės Marijos meilę ką tik
gimusiam savo dieviškajam Kūdikiui Brazdžionis išreiškia Dievo

10

Ten pat, 348 psl.
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Motinos

Jos viena gražiausių strofų pasikartodama šitaip

lopšinėje.

skamba :
Tyliau, tyliau giedokit serafimai,
Ir žvaigždės, jūs plazdėkite tyliau,
Ir aš be atdūsio prie jo, prie mano džiaugsmo rymau,
Kol rytmečio šviesi žara išauš 11.

Šita Dievo Motinos lopšinė — originalios koncepcijos kūrinys —
būtų tikras religinės poezijos šedevras, jei jos posmų būtų mažiau.
Gretimai šitos lopšinės galima suminėti mažiau originalią Užgi
mimo Glorią.

Kitų

tokių, kaip Betlehem, Nelaimingi
herojine didybe išsiskiria Pre
liudas į Kristaus gyvenimą ir Keleivis iš Edomo. Ypač šis pastarasis
eilėraštis, vaizduojąs antrąjį Kristaus atėjimą teisti tų, kurie atmetė
jo meilės mokslą, pranašų nuo amžių išpranašautą, yra vienas stip
riausių kūrinių religinėje ir žmogaus būties heroikoje. Tai yra tikras
epiškai dramatiškas šedevriukas, kurio grožį turėtų pajusti net mi
niatiūrinės gležnosios poezijos grynieji estetai.
Štai kelios strofos to antrojo Kristaus atėjimo vizijos, kur pinasi
ir prasidėjusiojo II pasaulinio karo šiurpulingi vaizdai:
miestai,

Kristaus

Kristus

ir

vizijų

Jeruzalės

tarpe,

moterys

— Tai aš, tai aš, kurį šaukei tu, kaip nešaukia
Nei motinos, nei tėvo, nei brangiausios mylimos,
Tai aš einu nenugalėtas iš karų ir frontų lauko
Ir vėlų vakarą esu visų savų vaikų ramiuos namuos.
Pirštu nepaliečiau danguj mirties bombonešių — jie krito,
Ir vandenų gelmėse torpedos bėgo nuo manęs,
Nebuvo tankų mano ginkluos, nei minų, nei iperito,
Vienok negrįžo niekas niekas sveikas žemėn po manęs.
Tariau balsu — drebėjo liūtai ir centaurai,
Nuo mano balso ėjo upės iš krantų,
Tariau tyliai — užmigo tulpių ir lelijų baltos taurės,
Tariau vienai, o klausė tūkstančiai kartų ...
Apie mane argi nebuvo parašyta,
Ar buvo neskelbta senųjų pranašų ?... —
Šalton širdin, šalton kaip ledas mirė meilės žodžiai kritę.
Todėl dabar jums pasiutimo jūsų pabaigą nesu 12.

11
12

Ten pat, 303 psl.
Ten pat, 189-190 psl.
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Stabtelėjus ties šitomis Kristaus asmenį liečiančiomis vizijomis,
kai kam gali kilti klausimas, ar čia religinė poezija, ar propaganda
netikintiems gąsdinti ir grasinti. Ir atsakysime, kad tai religinė
poezija, jei prisiminsime, jog religija nėra tik prabėgantis nepastovus
jausmas. Krikščionių supratimu, religija yra psichinis-metafizinis
faktas, apimąs visą žmogų, susijęs su regimąja tikrove, pasiekiąs
transcendentinę būtį, kaip viso ko pagrindą, ir turįs savo istoriją
bei objektyvias reiškimosi formas. Ir Kristus, kaip Dievas ir krikš
čionių religijos įkūrėjas, nėra kokia nors estetinė svajonė. Jis yra
— Dievas-Žmogus, istorinis asmuo, susijęs su izraelitų tauta ir jų
tėvyne, susijęs su jų religinėmis tradicijomis ir palikęs žmonėms savo
mokslą, užrašytą Naujajame Testamente. Iš ten mes žinome, kad
Kristus yra kupinas užuojautos vargstančiam žmogui, meilingas ir
atlaidus atgailojantiems nusidėjėliams ir atviros tiesios širdies žmo
nėms, bet negailestingas visokiems oportunistams, sąžinės biznie
riams, veidmainiams vis tiek, ar tie fariziejai būtų kunigai ar pa
prasti žmonės. Juk Evangelijose užrašyti patys rūsčiausi Kristaus
žodžiai yra nukreipti į veidmainius-fariziejus. Ir ne ką kitą, kaip
veidmainingus pirklius, jis su botagu išginė iš šventovės, kur jie buvo
įsirengę prekyvietę. Kad ir su dideliu budėsiu, Kristus vis dėlto taip
pat pasmerkė Palestinos miestus (Jeruzalę, Betsaidą, Kaparnaumą,
Karazaimą) pražūčiai, nes jie atmetė jo atėjimą. Taigi, Kristus
pasirodo ne tik kaip švelnus ir atlaidus Ganytojas, bet ir kaip didin
gas Teisėjas.
Todėl nereikia stebėtis, jei Brazdžionis ir šitokį Kristų atvaizdavo.
Tai tiko jo talentui, linkusiam pirmiausia į objetyvias formas. Ir
kituose rebginių temų kūriniuose jis domisi ne tiek psichiniu faktu,
kiek objetyviuoju aspektu, atstovaujančiu idealistinę ar moralinę
tiesą. Gilindamasis į vieną ar antrą objektyvųjį religijos reiškinį,
poetas pajunta drauge sukylant ir atitinkamą emociją, o paskui
visa tai jis stengiasi perduoti skaitytojui. Šitais atvejais turime ne
intymiąją religinę poeziją, bet objektyvinę, kartais didingą, rimtą
religinę lyriką, kokią sutinkame dažnai psalmėse, tame pačiame
Šventraštyje.
Tiesa, kad šiais žmogaus izoliacijos laikais mes esame labiau
įpratę į tokį religijos supratimą ir tokią religinę poeziją, kur daug
kančios, ieškojimų, abejonių, net sentimentalaus gardžiavimosi,
arba neigimo. Tačiau tai dar neišsemia visos religinės poezijos gali
mybių, kaip jų neišsemia nė Brazdžionis. Jo religijoje klaidžiojimų
ir sentimentalumo nėra. Religija jam nėra malonus baltų avinėlių
glostymas, bet giliaprasmis, svarbus, su žmonių egzistencija susie
tas įpareigojantis faktas. Be abejo, ne jis vienas lemia, kad Braz
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džionio religinėje poezijoje pasirodo rūstūs, objektyvios reikšmės
motyvai. Tai pareina nuo poeto psichinės struktūros ir nuo išvir
šinių (II pasaulinio karo pradžios) aplinkybių, kuriose teko jam
gyventi. Bet religinėje poezijoje Brazdžionis nėra tik rūstus. Tai
gerai gali paliudyti aukščiau duotos Aklojo ir Dievo Motinos lop
šinės citatos. Tai taip pat liudija Emaus, Atleisk man, Viešpatie,
Artojų malda, Kalėdų Kristui ir eilėraščių ciklas iš gyvenimo šven
tųjų (Izidoriaus, Antano iš Paduvos, Pranciškaus iš Asyžiaus, Kūdi
kėlio Jėzaus Teresės, Bernardo). Tiesa, kad ir juose dėmesys yra
nukreiptas į objektyviuosius reiškinius, tačiau tas švelnumas ne
matomais spinduliais sklinda iš Kristaus asmens. Tai geriau už išve
džiojimus liudija B. Brazdžionio vaizdas apie Emaus Kristų:
Ir žiūriu, žiūriu — ir išvydau :
Ateina Kristus keliu apiplyšęs, basas —
Brasta upelį nuolankiai perbrido,
Perbrido, Saulėn, žemėn pažiūrėjo ir nusišluostė ašaras.
Ir tarė žiedui šalia balto tako :
— Tave keleivis vakar čia numynė,
Ar neregėjai mano veido vakar,
Per visąnakt nuliūdęs, purvinas ir nusiminęs ? 15

Šitoks religinės poezijos objektyvinis pobūdis iš dalies paaiškina,
kodėl Brazdžionis mėgsta vartoti liturginius terminus, asmenų ir
vietovių vardus paimtus iš Šventojo Rašto. Antai, su pranašingomis
perspėjančiomis tendencijomis Nelaimingų miestų eilėraštyje sutin
kame refreną :
Vargas tau, Karazaim, vargas tau, Bethsaida,
Negirdėjai žodžio Jo, nematei Jo veido 14.

Kas nėra skaitęs Evangelijų, tam pirmoji refreno eilutė gali atro
dyti miglota ir maža ką tesakanti. Bet kas pažįsta tas Šv. Bašto
vietas, kur tų miestų vardai minimi, tas tuoj pajunta, koks čia rūs
čiai prasmingas turinys yra įdėtas ir kaip tie vardai pakelia eilė
raščio prasmę. O jeigu visas Nelaimingų miestų kūrinėlis nėra pa
kankamai stiprus, tai priežasties reikia kitur ieškoti, o ne šituose
varduose.
Tiesa, kai kuriuose, ypač Brazdžionio jaunystės eilėraščiuose,
su Šventraščiu susijusių vardų ir liturginių terminų yra perkrauta, 13
13
14

B. Brazdžionis, Krintančios žvaigždės, Kaunas 1933, 16 psl.
B. Brazdžionis, Ženklai ir stebuklai, Kaunas 1936, 86-87 psl.
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kaip pranašiškame Žmogaus stebukle perdaug prikrauta išsigimstan
čios civilizacijos reiškinių. Nevedant čia statistikų ir neanalizuojant
eilėraščių su Šventraščio vardais, vis dėlto reikia pasakyti, kad kai
kur tie vardai atrodo tiesiog būtini. Sakysim, Keleivyje iš Edomo ,
kuris originaliai pavaizduoja Kristaus didybę jo antrojo atėjimo į
pasaulį metu, paties Kristaus vardas visai neminimas, bet drauge
su kitomis aliuzijomis Edomo ir Bosros vardai tą nepaprastą keleivį
individualizuoja, nes parodo konkrečioje geografinėje vietoje. Taigi,
šitie kai kam nesuprantami vardai čia turi gal net didesnę prasmę
negu tokie barbarizmai, kaip svietas ir mučelninkai, kuriuos Braz
džionis vartoja visai sąmoningai.
Nors biblinius ir liturginius terminus B. Brazdžionis labiau mėgo
vartoti lig 1940 m., tačiau toli gražu ne juose jo religinės poezijos
esmė, nes tai yra tik priemonės. Kai reikalauja tema, jis sugeba
tiesą pasakyti tikroviniais reiškiniais visai be jokių terminų. Tu
ryškus pavyzdys Buvo Dvasia, kur skaitome :
Rūdija žalvaris ir auksą metai ėda,
Sidabrą apneša tuštybių pelenai,
Nuo piršto apvagia safiro brangų žiedą, —
Tik ji viena gyvena amžinai.
Sudyla rūbai šilko ir mašasto,
Karaliams krinta iš karūnų rubinai,
Nuo jūros krašto iki žemės krašto
Tik ji viena gyvena amžinai.
Garbė užgęsta kaip blanki liepsnelė,
Nė žemės dulke ji nešvies tenai.
Tik ji viena didi ir visagalė,
Tik ji viena gyvena amžinai l8.

Žmogus ir gamta

Dažniausiai didingiausia, plačiausių kontrastingiausių vaizdų,
kunkuliuojančio ritmo, dramatinės įtampos, Brazdžionio giesmė
suskamba tada, kada žmogiškos būties heroika — žmogaus nesu
laikomi siekimai, drąsūs žygiai, klaidžiojimas ir sudužimas mirtyje
— susiejama su metafiziniais pagrindais ir sugretinama su Dievo
majestotu, jo paslaptimis ir jo dėsniais. Tiesa, kad ir šitos rūšies

18

B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus, 217 psl.
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eilėraščių estetinė vertė nevienoda, tačiau proporcingai imant, vykusių
procentas yra žymiai didesnis negu patriotinių visuomeninių. Ge
riausiais šitos rūšies kūriniais laikytini: Pavasario varpai, Procesija į
Kristų,

Gyvenimo

nostalgija,

Benamė

paukštė,

Fuga

Florencijos

Santa

Groce, Laisvės paukštis, Žvaigždžių žvejys, Taikos obeliskas.

Tačiau, kalbant apie žmogaus būties heroiką, nevienam gali
kilti klausimas, ar iš tikro Brazdž;onis žmogų suvokia didingai.
Klausimas visai vietoje, nes ką tik minėtuose eilėraščiuose jis atsklei
džia žmogaus žygių sudužimą, žmogaus klaidžiojimus, jo paiką
.aismą bei amžinų vertybių niekinimą ir savo paties darbų naiki
nimą. Juk poetas klausia žmogų (Valsas Miserere):
Kas esi, ar ne kodylo dūmas,
Padūmavęs pas altoriaus auką l6.

Ir kitur Brazdžionis mums sako, kad « mes kaip žiedas, mes kaip
rugio žiedas »; trečiur jis žmogų palygina su dulke arba primena
jam, kad žmogus — žvėris, šiurpi antitezė pavasario grožiui. Paga
liau valdovas soste ir elgeta gatvėje jam atrodo tokie pat trapūs,
kaip stiklo lėlė, nes abudu vienodai sudūžta į mirtį. Ir prieš tą grę
siantį sudužimą argi Brazdžionio žmogus maištauja? Ne. Nors jam
žemė brangi, nors jam skaudu nutraukti ryšius su ja, bet vis dėlto
prieš mirtį jis nekelia protesto (Benamė paukštė), bet rezignuoja ir
net veržiasi pro mirties vartus, nes negali pasilikti pasaulyje visą
laiką :
« Palauk, palauk », dar gieda rožių krūmas,
« Palauk, palauk » dar jaunos eglės ten sustoję moja,
Šešėlį mielą siūlo paskutinis žemės medis,
Ir mylimajam duoda ranką mylimoji ...
O tu pro balsą rožės, pro klevų šešėlį,
O tu su ja, su paukšte, su jaunyste,
Jau sveikini anos tėvynės pirmą žiedą
Ir nieko nieko žemėj nepažįsti17.

Nors Brazdžionio poezijoje panašios nuotaikos nėra retenybė,
tačiau dėl to negalima teigti, kad poetas suvokia žmogų nehero
jiškai. Argi ne didvyriškas yra jo tikėjimas, kai prie mirties vartų
jis nesuabejoja, bet mato ten švintant arba pirmąjį naujos transcen
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dentinės būties žiburį, arba naują spindulį, arba būsimąją dieną!
Kaip tik šitas tikėjimas metafizine tikrove leidžia Brazdžioniui ir jo
suvokiamam žmogui būti herojiškam, nors tragiškai herojiškam, nes,
savo dvasia būdamas didingas ir nesunaikinamas, savo gyvenimu,
savo darbais jis daug ką pats sunaikina. Ir prie šito tragiškai hero
jiško žmogaus — laisvūno ir klajūno — Brazdžionis savo poezijoje
grįžta ne kartą. Tai ryškiai išdėsto Žmogaus eilėraštyje, kurio pas
kutinė strofa pasako beveik viską sutrauktai :
Jo žvaigždės, jo dangus, jo visos saulės šalys,
Vison mirtin, visan gyveniman jam vartai atkili ;
Jis valdo sostus, kaip nemirštantis karalius,
O dūžta jis, kaip dūžtanti lėlė 18.

Tai Brazdžionis pakartoja Žmogaus kely, Žmogaus Golgotoj. Būda
mas objektyvus ir nurodydamas žmogaus menkystę, kaip Atsišau
kime į žmogų, Brazdžionis vis dėlto negali atsisakyti tikėjimo žmogaus
šviesiąja puse. Poetą žavi to silpno žmogaus kūryba, ir tai jis savo
gražiame Dainiuje pasako :
Ir aš anų baltųjų vyšnių brolis
Iš skausmo eisiu į gyvybės tolius,
Ir aš sūnus anos senos obels,
Ir taikoje, ir karo vėtroj linksmas
Savos tautos aruodan derlių rinksiu,
Kol šalnos kojas ir rankas sugels,
Kol po žiedų našta širdis pabals 19.

Poetą žavi žmogaus jaunystė, jo drąsūs norai ir dideli žygiai
vainikas), bet labiausiai jį stebina neišsenkanti žmo
gaus energija, per amžius trunkantis siekimas vis kažin ko naujo,
jį stebina tas nepalaužiamas tikėjimas bei siekimas gėrio, nepaisant
mirties ir savo griuvėsių. Ir šitokiam didingam bruožui — amžinajam
žmogiškumui — iškelti Brazdžionis skiria vieną gražiausių ir popu
liariausių savo kūrinių — Per pasaulį keliauja žmogus. Beveik ta
pačia tema yra parašyti Žemės karalius ir Amžių keleivis. Šitame
eilėraštyje apie poeto-kūrėjo didvyrišką didybę ypač byloja šios
strofos :
(Jaunystės

Aš iš saulėlydžių renku rytojaus ugnį,
Aš iš vidurnakčių šviesias žvaigždes renku,
18
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Aš gyvas pereinu marias, gelmes, bedugnę,
Upes — be tiltų, kalnus — be takų.
Esu aš tas, kuris pamynė mirtį juodą,
Esu aš tas, kurio audra nenusineš,
Ir kad lydėčiau jus, ne vaišių soduos, —
Tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs 20.

Kad Brazdžioniui žmogus atrodo daugiau herojiškas negu rezig
naciškai elegiškas, tai liudija Neregio elegija. Aklasis, rodos, turėtų
jaustis vienas labiausiai nuskriaustų, menkiausių, skurdžiausių žmo
nių ; tačiau tame skunde, kurį atskleidžia Brazdžionis, suskamba
rūstūs perspėjamieji žodžiai pasaulio stabų regintiems garbintojams.
Šitaip neregis pasirodo, lyg koks pranašingas išminčius.
Dramatiškai herojinė Brazdžionio poezija yra ne tik rimta, bet
neretai rūsti. Tai buvome pastebėję kai kurių religinių temų trakta
vime. Tą rimtą rūstumą atskleidžia kaip tik tie eilėraščiai, kurie
turi satyrinio pobūdžio ir turėtų mus linksmai nuteikti. Tačiau gal
geriausias tos rūšies kūrinys, Paskutinis pasmerkto miriop žodis,
neturi nieko, kas skatintų nusišypsoti — viskas ten tauriai didinga
ir tragiškai rūstu. Šitą Brazdžionio poezijos tamsų toną galime aiš
kinti pirmiausia pačia poeto sielos struktūra, tačiau, atrodo, nebus
didelė klaida pasakius, kad prie to prisidėjo ir apsiniaukęs Europos
dangus. Kai apie 1934 m. Brazdžionis pasuko į didingą rimtį su
žmogiškos ir transcendentinės būties motyvais, tame danguje jau
buvo išaugęs juodas grūmojantis debesis, iš kurio žaibas neužilgo
nutrenkė baltąjį taikos balandį (Baltojo balandžio mįslė iš 1936 m.) 21.
Kai tuo laiku didžiuma mūsų poetų pasitenkino neplačiu subjektyviu
akiračiu, gražiai ir įmantriai dainavo apie savo smulkius (nors tei
sėtai žmogiškus) sielvartus, Brazdžionis, atrodo, nujautė atei
nančių dienų tragiškai herojinę bei apokaliptiškai šiurpią rimtį,
kurią Europa, ypač Lietuva, pergyveno 1939-1945 m. Sugestio
nuodamas šitą rūsčią grėsmę, Brazdžionis pasirodė originalus, sau
lygių neturįs mūsų poezijoje.
Tačiau apdainuodamas žmogaus ir žmonijos kelius, Brazdžionis
nevisada toks tamsiai didingas ir dramatiškas. Jis ne kartą atrodo
susimąstęs, beveik religiškai susitelkęs medituotojas. Šalia hero
jinio tas meditacinis tonas, nueinąs iki elegijos, jo poezijoje nėra
atsitiktinis. Tam susidūmojimui apie žmogaus ir žmonijos likimą
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yra skirtas ne vienas eilėraštis. Tai atskleidžia gana ankstybas (nevė
lesnis kaip 1933 m.) kūrinėlis Anapus jūrų :
Anapus jūrų baltas laivas plaukia,
Suglaudžia plaukdamas bures
Ir nesuspėjančius kelias dienas palaukia,
Ir ima skęst į gintaro marias.
Keliais keleiviai eina ir nueina —
Nueis, nuskęs ir ženklo nepaliks.
Švies švyturys kasdieną pakaleiną,
Ir danguje žuvėdros pasiklydę klyks.
Anapus jūrų saulė nusileido,
Tekėjo žvaigždės aukso spinduliais —
Anapus jūrų, neparodžius veido,
Ir mūs nelaimė nusileis 22 .

Šitame puikiame kuklių priemonių eilėraštyje atsiskleidžia ir
žmogaus trapumas, ir gamtinės visatos šaltas abejingumas jam, ir
kukli transcendencinio gyvenimo viltis.
Susitelkęs apmąstė B. Brazdžionis ne tik žmonijos bei pavienio
žmogaus egzistencinio likimo mįslę ties mirties ir amžinybės jūro
mis. Jis medituoja kartais ties žmonijos istoriniais keliais ir klystke
liais. Žvelgdamas į žmonių giminės dabartį, jis mato ją atsidūrusią
didelėje kryžkelėje, kurioje stovi pats poetas ir jo tėvynė :
Didžiojoj kryžkelėj ir aš, dangau, dairausi
Ir ieškau marių svetimųjų platumoj.
Tik vieno gintaro — brangiausio aisčių aukso,
Tik vieno kelio — kur žmogaus namai ?
Ir eina naktys pro mane ir dienos,
Ir darganos dienom ir ūkanos naktim ...
Didžiojoj kryžkelėj paklydau aš ne vienas,
Didžiojoj kryžkelėj visas pasaulis su manim

Kaip iš ėia cituojamos Didžiosios kryžkelės bei iš kitų eilėraščių
matyti, B. Brazdžionis medituodamas apie žmogų, arba keldamas jo
didybės bei menkystės dramą, kalba dažniausiai apie žmogišką būtybę
ne kaip apie individą, bet kaip apie apibendrintą žmogų. Jei poetas
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nekalba savo vardu, — kaip tai atsitinka pusiau epiniuose eilė
raščiuose, — jis tą žmogų retkarčiais susieja su kolektyvu, su tam
tikra profesija. Todėl kartais pasirodo mūrininkas, kalnakasys, so
dininkas, auksakalys, poetas-dainius. Bet dažniausiai pusiau epi
niuose eilėraščiuose Brazdžionis prabyla per dar labiau apibendrintą
žmogų, per žmogų apskritai, kaip jį supranta filosofai. Šitas žmogiško
individo apibendrinimas, einąs iki žmonijos sąvokos, tur būt bus
viena priežasčių, dėl kurių Brazdžionis neiškėlė herojinių momentų
tremtinių gyvenime. Ar gi ten jų nebuvo! Argi ten tebuvo kalbos
apie duoną, peštynės dėl skudurų ir tėvynės ilgesys? Aišku, ne.
Tremtyje buvo ir herojizmo, bet jis buvo individualus, atskirų žmo
nių ar grupių ryžtas bei ištvermė, bet ne visuotinis ir ne bendras.
O kadangi Brazdžionio talentas, kuriam nemažos reikšmės turi
intelektas, yra nukreiptas pirmiausia į objektyvius ir apibendrintus
reiškinius, rūpimus filosofui, tai individualios didvyriškumo apraiškos
tremtyje liko nepastebėtos, nepateko į kūrybinį « objektyvą », nors
poetas tremties nuotaikomis yra parašęs nemaža eilėraščių.
Brazdžionis nebūtų poetas, jei greta žmogaus nebūtų apdaina
vęs gamtos. Bet čia tuoj Teikia pridurti, kad savarankiška gamta,
iš jos iškirpti paveikslai ir pavienės apraiškos Brazdžionio lyrikoje
turi mažiau reikšmės negu žmogus, Dievas ir tėvynė. Žinoma, tai
nereiškia, kad mūsų poetas būtų gamtai nejautrus. Tik jo poezija
atskleidžia nevienodą poeto santykį su Lietuvos gamta. Jaunystės
metais B. Brazdžionis į lietuvišką peizažą širdimi beveik nereagavo
— jis žiūrėjo į gamtovaizdį iš tolo, lyg žaizdamas jo elementais,
lyg juos ironizuodamas ir kartais mechanizuodamas pagal civili
zacijos apraiškas. Tai liudija jo Vakaras sodžiuje (1930) :
Palengva ir tyliai iš tyko
Nakties juodas kartūnas plasta.
Ir kažkas ant žvaigždžių lentynos uždeda
Vasaros dangaus dantų pastą [...]
Širdies kurhauze ilgesys nubudo
Ir margu geneliu kala ...
Ir geria žemė juodą sutemą ir geria
Kaip aš pas dėdę putojantį alų

Šitoks ironiškas ir mechanizuotas gamtos traktavimas gali būti
vėjų įtaka, nes žinia, kad K. Binkis buvo davęs pavyzdį,
kaip gamtai nereikia rodyti širdies.
Keturių
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Kai apie 1934 m. B. Brazdžionio sąmonėje įsigalėjo didingo ir
dramatiško žmogaus (visatos karaliaus, dūžtančio kaip stiklo lėlė)
vizija, mūsų poetas į šį savo dramatinį paveikslą ėmė įjungti gamto
vaizdžio pradus. Tačiau įpinti į filosofines bei religines poeto nuo
taikas bei mintis, tie pradai aiškiai nebeteko savo natūralaus sava
rankiškumo : jie tapo daugiau ar mažiau aiškiais simboliais. Ši
tendencija B. Brazdžionio poezijoj sustiprėjo II pasaulinio karo ir
Lietuvos okupacijų metais. Antai, Kas iš nakties ateina eilėraštyje
skaitome :
Kas iš nakties ateina — naktį neša,
Kas iš mirties — tik juodą mirtį lems
Ir balto rytmečio rasos sidabro lašui,
Ir milžinų ir viešpačių keliams.
Kas iš rudens ateina, — liūtį, šalną
Per lygumas ir per pakalnes neš
Ir nuraškys lelijos žiedą švelnų
Ir džiaugsmo rožių puokštes ugnines 25.

Pagaliau gamtovaizdžio elementus, kaip poeto minčių ir nuotaikų
reiškėjus, B. Brazdžionis dar praturtino kilnesne reikšme, būtent,
transcendentine, kuri nors iš tolo primintų Dievą-Kūrėją, apsireiš
kiantį visatoje, žemės gamtoje ir žmoguje. Šitaip gamtiniai elemen
tai — visa jų grožybė bei įvairybė — nuo pačių smulkiųjų iki
didžiųjų ir sąmoningojo žmogaus — tapo Dievo žingsniais arba jo
galybės bei išminties ženklais bei simboliais. Tai mums pailiustruoja
toks mažas šedevriukas Viešpaties žingsniai (1943), kur skaitome :
Ant uolos balta gėlė žydėjo —
Nei lietaus, nei saulės jai.
Kaip sidabro lašas ji visa tebevirpėjo —
Viešpatie, tai Tu ten praėjai.
Ant šakos paukštelė taip čiulbėjo !...
Nei namų, nei šilko jai.
Kaip sidabro lašas ji tebevirpėjo —
Viešpatie, tai Tu ten praėjai 26.

Tuos Viešpaties žingsnius mūsų poetas mėgina atskleisti ne tik
gėle ant uolos ar paukšteliu, bet taip pat sudvasintu ir suintelek-
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tualintu peizažu. Tiesa, iš dvidešimties eilėraščių, kuriuos B. Braz
džionis skiria Viešpaties žingsniams atskleisti vidudienį, vakare ir
naktį, vieni tiek nutolsta nuo peizažo (pavyzdžiui, Kapų vartai),
kad jų nebegalima skaityti gamtovaizdžiais. Tarp šių eilėraščių
vyrauja daugiau ar mažiau suabstraktinti peizažo elementai, nors
kai kurie jų atrodo kaip meditacijos. Iš tų, kur gamta persunkta
apmąstymo apie žmogišką dalią, bene gražiausi yra Spindulys ir
Praeina metai. Šiame pastarajame skaitome :
Praeina metai, kaip šešėliai nykūs,
Praeina metai kaip šviesi žvaigždė, —
Tik tu, tik tu su baime juos sutikus,
Tik tu lieki, silpna žmogaus širdie ...
Žmogaus širdie, ant amžinojo kelio,
Kiek daug, kiek daug tu garbini stabų !
Drebi pabūgusi trapaus rudens lapelio,
O nebijai nei vėtrų, nei žaibų.
Į vėtrą puoli, kaip balta plaštakė,
Pats žaibus sukeli, pats jų tvane plakies,
Kol nesudegs gyvenimas kaip vaško žvakė,
Kol amžių ryto saulė patekės 27 .

Prie mažiau suintelektualinto bei stilizuoto, taigi, labiau prie
natūralaus peizažinio grožio priartėja B. Brazdžionis Pavasario
naktyje (1942). Ji savo puošniais ir kilniais įvaizdžiais turėtų simbo
lizuoti Viešpaties sukurtos visos būties kilnybę :
Naktis ateina per pavargusį pasaulį
Ir neša miego kvepiančias taures.
Kaip tulpės žiedas užsimerkia saulė,
Naktin ir tu, keleivi varganas, iries.
Kaip angelų laimingos akys, mirga žvaigždės
Ir lig kitos dienos apyaušrio mirgės.
Dar nuo sunkios kelionės dega tavo kojų žaizdos,
O tu kaip kūdikis rankas į dangų tiesi ir džiaugies.
Ir tavo džiaugsmo upė netelpa krūtinėj,
Jo sklidina visa pavasario naktis,
Visi jauni žiedai pavasariniai,
Visa, kaip sapnas, žydinti buitis28.
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Tai, tur būt, viena harmoningiausių ir puošniausių B. Brazd
žionio nakčių. Šitoks gamtos grožis supaprastėjo tuose eilėraščiuose,
kuriuos Brazdžionis sukūrė Austrijoje ir Vokietijoje tremties metais
(1944-1947), remdamasis prarastos tėvynės prisiminimais. Juose
religinė ar filosofinė mintis užleidžia vietą jausmui, nes poetas, turė
damas prieš akis kalnuotą ir įvairų peizažą, ilgisi paprastesnės lietu
viškos gamtos. Autentiškais, kartais beveik stereotipiškais to peizažo
elementais jis nori patenkinti ir savo tautiečių, tremties brolių sielų
poreikius. Suprantama, kad įprastinio Lietuvos peizažo atkūrimu
B. Brazdžionis mažiau originalus negu kūriniuose, kur jis gamtą
traktuoja simboliškai — kur šaltinis, skambąs kaip sidabrinis var
pelis, nėra tik vandens srovė, bet amžinosios gyvybės ir dvasios
versmė, stiprinanti herojus. Jūra taip pat nebūtinai turi būti audrin
gas neaprėpiamas vandens plotas, bet ji gali simbolizuoti transcen
dentinę būtį, visų tėvynę, į kurią grįšime « iš mirties ir nebūties ».
Formalinės ypatybės

Jau tas faktas, kad Brazdžionis į gamtos reiškinius dažnai težiūri,
kaip į savo vidaus išraiškos priemones, o savo eilėraščiuose pirmiausia
iškelia žmogaus ir žmonijos problematiką amžinojo Dievo akivaizdoje,
sako, kad Brazdžionis nėra paviršutinis estetas ir jausmų bei nuotaikų
poetas. Su jo emocijomis beveik visada eina nemaža intelekto. Ne
tik intelekto, bet ir valios. Ji intelektui padeda sutvarkyti chaotingus
įspūdžius ir palaidas emocijas į vienybę, kurioje protas stengiasi
suvokti prasmę, išlukštenti problemą. O tai reiškia, kad Brazdžionis
yra daugiau intelektualinio tipo poetas, artimas J. Baltrušaičiui.
Problematikos ir prasmės tipo poetai retai būna lengvos žais
mingos formos meisteriai. Jiems techninis formos tobulumas tėra
paprastai antraeilis dalykas. Tai pasakytina ir apie Brazdžionį,
kuris, metęs eksperimentavimą, prisirišo prie klasikinės formos.
Tai reiškia, kad jis formos atžvilgiu yra padaręs geroką evoliuciją.
Tačiau šita evoliucija į klasikinę pusiausvyrą ir ramybę, atrodo,
nevisada išeina Brazdžionio naudai, nes neretai prislopina jo kontras
tingus vaizdus ir emocijas tiek, kad jie nebetenka spontaniškumo
kvapo. Jis mums originalesnis, įdomesnis ten, kur mintys, jausmai,
vaizdai laužo normalių eilučių ir strofų rėmus, išsiveržia kunkuliuo
jančia banga, išsivysto į dramatiškai herojiškus epizodus. O čia jau
muzikalinis formos lengvumas ir grakštumas nustelbiamas vaizdų,
dramatinės įtampos ir prasmingumo.
Herojinės nuotaikos poezija yra plačių stambių brūkšnių poe
zija, iš dalies lyg neužbaigta. Ji prašyte prašosi užbaigiama prieš
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publiką, kaip drama, nes tokia poezija reiškia ne vien poeto jausmus.
Deklamuojama ji įgauna daugiau dinamizmo, ryškumo. O herojinės
nuotaikos poetas to kaip tik siekia, nes jis nori klausytoją palenkti
savo idealams ir jais uždegti. Nebūdamas grynas estetas, jis jaučia,
kad menas ir poezija negali būti visiškai atitrūkę nuo gyvenamo
laiko, nors ir nepasinėrę į aktualijas. Tačiau noras veikti skaitytojo
valią, sudaro pavojų poezijai pereiti į retoriką ir patetiką.
Kas čia pasakyta apie herojinę lyriką apskritai, tai tinka ir Braz
džioniui. Ir jo žymi dalis poezijos skirta deklamacijai. Jis savo skai
tytoją-klausytoją nori ne tik įtikinti, estetiškai nuteikti, bet sujau
dinti ir palenkti jo valią, giliau savo idealams laimėti. Todėl jam
kartais tenka pakelti toną ir pabrėžti. Jam reikia viena kryptimi
veikiančių vaizdų ir didesnių ar mažesnių išvystymų, paralelių. O
tai eilėraščius prailgina. Kada poetas neapsižiūri, tų panašios pras
mės bei nuotaikos vaizdų prirenka perdaug, lyg kad jis norėtų
suminėti visas galimybes. Tada eilėraštis apsikrauna medžiaga,
praskysta, ištysta. Dėl šito noro pabrėžti ir viską išsakyti kartais
daugiau ar mažiau nukenčia net tokios originalios koncepcijos eilė
raščiai, kaip Garbinimo himnas, Kapų vartai, Ąžuolas, Dievo Motinos
lopšinė. Taigi, čia ir kitur jis savo žodžio nešykšti.
Įtikinimui sustiprinti Brazdžionis dažnai vartoja įvairios rūšies
pakartojimus. Tam reikalui jis kartais paima strofą ir ją kartoja,
atrodo, ne tiek eilėraščio muzikaliniam elementui sustiprinti, bet
rūpimai idėjai pabrėžti. Tai autoriui gerai pavyksta tokiuose eilė
raščiuose, kaip Per pasaulį keliauja žmogus, Fuga Florencijos Santa
Croce, Dievo Motinos lopšinė, Varpai.

Jausdamas šitą stiprinančią ir, žinoma, cementuojančią pakarto
jimo reikšmę, kai įkvėpimo jausmas nepakankamai gilus, poetas
suklumpa, pradeda strofas per dažnai kartoti ir, užuot įspūdį sustip
rinęs, jį susilpnina, sukelia varginančią monotoniją. Šitokį reiškinį
sutinkame Klajūne, De profundis, Nelaiminguose miestuose, nes
šiame pastarajame refrenas «Vargas tau, Karazaim, vargas tau,
Bethsaida...», kartojamas po kiekvienų dviejų eilučių. Kadangi
šios nėra pakankamai ekspresyvios, jos lyg paskęsta nuolat kartoja
mame refrene.
Mėgsta Brazdžionis kartoti ne tik strofas, bet ir atskiras eilutes,
ir atskirus žodžius. Kaip tokio pabrėžimo pavyzdį galima nurodyti
Užgimimo sveikas eilėraštį (1932?). čia, pasveikinęs Dievo kūdikėlį,
autorius sudaro visą sveikinimų litaniją. Jų tarpe :
Sveiki angelai, Betliejaus choro,
Sveikas jauti, ant kelių parpuolęs —
Pavyzdys piliečio sąžiningo, dievobaimingo ir doro [...]
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Sveiki žydai, sveiki krikštyti ir nebežydai.
Sveiki vyskupai, ir K.V.C. būk sveikas,
Sveiki komunistai, tautininkai, vienuolynai,
Sveikas, artojėli Lietuvos,
Sveika, ir tu šventoji Lietuva tėvyne

Tas žodis sveikas-sveiki visame eilėrašty pakartotas 21 kartą.
Vėliau Brazdžionis tokių iki karikatūros einančių pakartojimų nebe
vartojo, tačiau šio polinkio jis galutinai neatsisakė. Antai, Šimtme
čių žingsniuose skaitome :
Sakiau : — Ateik, didžioji sielos Numylėtine,
Ateik, kai miega miestų pasamdyti panaktiniai,
Ateik, kai miega agentai policijų visų,
Ateik, kai miega fizikų ir chemikų išradingieji protai 30.

Nors lyrikos kūrinys nėra drama, tačiau Brazdžionio eilėraš
čių veiksmingumas krinta į akį. Eina, praeina, keliauja, bėga, pra
bėga, skrenda, grįžta, klaidžioja, dingsta, krinta, perpuola, suklumpa,
skęsta, grimsta, srovena, plaukia, alma, auga, kyla, neša, veda,
veržiasi, ieško, šaukia, moja, maldauja ir t.t. — vis tai veiksmingi
veiksmažodžiai, kurie tekste prasimuša pro kitus. Rastume ir dau
giau veiksmą pabrėžiančių žodžių, kaip « artyn artyn », «greičiau,
greičiau»... Drauge su pabrėžiamaisiais pakartojimais, su įsiter
piančia tiesiogine kalba, jie parodo nevieną Brazdžionio eilėraštį lyg
kokia dramos santrauka ar branduoliu.
Tik paklausykit, ką pasakoja Brazdžionio Ąžuolas, ir pama
tysite eilę dramatinių įvykių. Arba paimkite Kauno katedrą 31, kuri
simbolizuoja patvarumą ir ištikimybę. Rodos, kas begalėtų būti
statiškesnio, kaip architektūros paminklas ir jo žadinama nuotaika.
O, žiūrėkit, ji Brazdžionio pergyvenama veiksmingai. Ant šaltų
grindų parpuolęs, poetas atranda vysk. Valančiaus pėdą ; jis pamato
jį einantį lankyti našlių ir našlaičių žemaičių ; jis regi pulkus kankinių
ir mergelių, kurie lydi tą šviesųjį patriarchą ; pro marmurą ir auksą
jis dar išvysta su palme rankoj lėtąjį vysk. A- Baranauską, kuris
eina lankyti poetų Adomo Jakšto ir Maironio, nunešti jiems tėviškės
klonių pasveikinimą ir grįžtančio pavasario balsų, o patį senelį vyskupą
vėl « angelų baltų pulkai, kaip tėvą lydi ». Tai žavi lyrika, išreikšta
veiksmu, lyg kokioje mistinėje dramoje. 29 *
29

B. Brazdžionis, Krintančios žvaigždės, 73 psl.
B. Brazdžionis, Vidudienio sodai, Los Angeles 1961, psl.
31 B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus, 308-309 psl.
30
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O objektyvinės poezijos dramatinį pobūdį gal geriau už veikia
muosius veiksmažodžius atskleidžia Brazdžionio dialogai arba pokal
biai su pačiu savimi. Štai, eilėraštis Veto (1945) yra parašytas ištisai
šitokiais dialogais :
Jie sako mums :
— Mirties stovyklų vartai atsivėrė —
Dabar visiems užteks dangaus žvaigždėto ;
Nužudėm mes Europos žmogų-žvėrį ...
— Ne, netiesa ! — saukiu aš : — melas ! Veto ! 88

Meditacinėje lyrikoje tų dialogų, pakartojimų, pabrėžimų, kontras
tų ir kitų veiksminių elementų nėra arba jų žymiai mažiau. Ten
daugiau ramybės, daugiau pusiausvyros, ten ir eilėdaros technika
klasiškesnė. Šitoji kryptis jau buvo matyti nuo Krintančių Žvaigž
džių rinkinio (1934), tačiau visu frontu poetas į ją pasuka su Viešpa
ties žingsniais (1943 m.). Ten jis pirmoj vietoj išspausdina savo
naująjį poeto credo, Vidudienio lyrų, tobulos klasikinės pusiausvyros
ir darnaus muzikalumo eilėraštį, kur pasisako už skambią giesmę
su rimais. Šita klasikinė forma, be abejo, tinka ramios nuotaikos
eilėraščiams, kaip Dainius, Pavasario naktis, Tu išėjai... O ten,
kur autoriaus emocijos susiaudrina, išauga kontrastai, ten, kaip rodo
De profundis, su klaisikine forma nebegalima išsiversti. O ten, kur
jis nori ją būtinai išlaikyti, pajuntame kartais apkarpytus sparnus
įkvėpimui. Todėl specialiau leistis į formos prašmatnumus, ypač muzi
kalinius prašmatnumus, kurie matyti eilėraštyje Žiedai, žvaigždės ir
sapnai, nebūtų prasmės, nes tai dar labiau poetą varžo. O nuo to
nukenčia turinys, kuris problematiniam, prasmių ieškančiam poetui
yra svarbiausias. Juk problemos poetiškas atskleidimas — Braz
džionio stiprybė.
Šioje srityje jis — didelis poetas. Jis sugeba parašyti plačios ir
įvairios tonacijos kūrinių, kuriuose vyrauja prasmingumas ir gili
rimtis, o jų svoris gravituoja į žmogų, jo likimą ir transcendentinę
būtį, krikščioniškai pergyvenamą. Ne maža vietos skirta ir lietuvio
jausmams, supintiems su gamta. Todėl Brazdžionio lyrika gali būti
artima ne tik mums, bet ir kitų tautų ir laikų rimtiems skaitytojams.
O tai jau tarptautinis lygis, kurį taip pat su geraisiais kūriniais yra
pasiekę Putinas, F. Kirša, J. Kossu-Aleksandravičius. Šitokie vaisiai
gali džiuginti kiekvieną kultūrą branginantį žmogų.

32

B. Brazdžionis, Šiaurės pašvaistė, Würzburgas 1947, 21 psl.
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B. Brazdžionio aktualumas*

Pamėginus įžvelgti bei suprasti esminius bruožus B. Brazdžionio
poezijoje, gali kilti klausimas, kiek ji tebėra įdomi ir aktuali, praėjus
penkiasdešimt metų nuo mūsų poeto eilėraščių pirmojo pasirodymo
lietuvių spaudoje. Šį klausimą skatina kelti dvi aplinkybės. Viena
jų — prasimanymas Lietuvos komunistų, kurie akademiniuose lei
diniuose 33 B. Brazdžionį priskiria prie buržuazinių dekadentų.
Antra, greitas ir didelis technikos išbujojimas, kuris padėjo pasau
lyje įsigalėti antihumanizmui, priešingam žmonių dvasinei kultūrai,
taigi nepalankiam poezijai. Iš tikrųjų tai du rimti krikščioniškojo
humanizmo priešai, kurie nemažai yra paveikę taip pat lietuvių
nuotaikas.
Šiandien Vakaruose ir iš dalies Lietuvoje jau stinga palankių
sąlygų poezijai, nes sumechanintos pramogos ir menai nebepalieka
žmonėms laiko paskaityti ir susitelkti. O be tylaus susikaupimo
rimtoji lyrika nebepasiekia asmens proto bei širdies ir todėl nustoja
visuomeninės reikšmės. Barbariškai rėksmingų disonansų užrėkiamai
bei kapotų džiazinių ritmų užtrenkiamai lyrikai nebelieka ramaus
kampelio mūsų nejaukiame pasaulyje. Nenorėdami sutikti su šito
kiuo stoviu, mūsų dienų kai kurie poetai tikisi būsią skaitytojų
išgirsti, jeigu jie taip pat madingai šūkaus ir triukšmaus, kaip sume
chanintos muzikos aparatai. Dėl to (greta šarlatanizmo) mūsų dienų
lyrikoje tiek daug yra visokiausio maivymosi, kuris vienur nebelei
džia poezijos skirti nuo prozos gabaliukų, o kitur filosofijos — nuo
šaradinio tuščiažodžiavimo.
Tiesa, pamaivų liga šiandien serga ne viena lyrika, bet ir kiti
menai. Serga ne tik dėl milžiniško technikos svorio, kuris dusina
dvasią, bet taip pat dėl daugelio menininkų bei poetų tuštumo.
Nebeturėdami žiūrovams ir skaitytojams pasakyti nieko svarbaus bei
esminio, nebeturėdami ko teigti, jie dažniausiai tik neigia, nes tai
pigiausia. Todėl ne vienas jų skelbia gyvenimo absurdą, kur sekso
prieskonis vaizduojasi vienintele beprasme vertybe. Šitoks mūsų
dienų poezijos pasukimas į nihilizmą bei triukšmingą pamaiviškumą
negali džiuginti B. Brazdžionio, kuriam lyrika yra ne tik prasminga
savęs išraiška bei meditacija apie žmogiško gyvenimo mįsles, bet

* Šis poskyris buvo atspausdintas Aidų žurnale 1967 m. 5 (201) nr., 208-212 psl.
Čia duodamas naujai perredaguotas.
33 Lietuvių literatūros istorija, redagavo K. Korsakas ir B. Pranskus, III t. 2
dalis. Kapitalizmo epocha (1917-1940), Vilnius 1965 ; 606, 608, 615 psl.
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taip pat kilni tarnyba savajai tautai. Tarp kitko, tai liudija jo paskiau
sias poezijos rinkinys Vidudienio sodai, kur daug klasiško skambesio,
giedrios pusiausvyros, prasmingos rimties, nudažytos liūdnomis
spalvomis, nuaidinčios rudeniniais tonais, arba sudundančios drama
tiniais kontrastais. Be abejo, tai nereiškia, kad B. Brazdžionis ne
būtų gundomas šiolaikinio ateizmo ir savęs praradimo nebūtyje, tokių
galingų ir grėsmingų mūsų technikinėje civilizacijoje. Kad šitos
neigiamybės neįveikia mūsų kovojančio poeto, tai paliudija Vidudienio
sodai. Ten jo išreiškiamų temų pozityvumas tampa dar ryškesnis,
kai gretimai prisimename A. Mackaus Neornamentuotos kalbos gene
raciją , parašytą ir išleistą (1962) beveik tuo pačiu laiku kaip Vidudie
nio sodai (1961).
Lygindamas šituos du lietuvių lyrikos rinkinius, niekaip negali
suprasti, kaip okupuotoje Lietuvoje literatūros mokslo atstovai galėjo
įsivaizduoti B. Brazdžionio poeziją esant dekadentinę, kaip jie tai
skelbia Lietuvių literatūros istorijoje. Galima prileisti, kad okupantų
nelaimingiems patikėtiniams yra įsakyta kaip galima labiau sunie
kinti rašytojus bei poetus, subrendusius ir išgarsėjusius nepriklau
somos Lietuvos metais, tačiau sunku patikėti, kad sovietiniai lite
ratūros mokslininkai nebepajėgtų suprasti dekadento ir dekadentizmo
sąvokų, kuriomis jie stengiasi apipinti B. Brazdžionį, J. Aistį, A.
Miškinį, St. Santvarą, K. Inčiūrą, B. Rutkauską, M. Linkevičių ir
kitus jų amžininkus34. Tiesa, kad šių poetų kūryboje suskamba
mirties bei gyvenimo praeinamumo motyvai, tačiau šitie, tokie
visažmogiški motyvai, sutinkami Europoje tiek klasikų, tiek roman
tikų poezijoje, toli gražu neliudija minėtų poetų dekadentizmo, kuris
reiškia nuovargį, išsisėmimą, nuosmukį, nihilizmą.
Juo labiau apie šitokias nuotaikas negalima kalbėti B. Braz
džionio poezijoje, vis tiek kada ji būtų parašyta. Nors mirties ir pasau
linės katastrofos motyvai joje suskambėjo ryškiau apie 1934-1939
metus, tačiau jie gimė ne iš nuovargio ar nuosmukio. Priešingai,
atrodo, kad juos padiktavo poeto objektyvus, gilus, beveik prana
šiškas žvilgsnis į žmogišką būtį, — ne tik į individualią, bet ir į
visuomeninį bei tarptautinį anų metų gyvenimą, kuriame B. Braz
džionis tada įžvelgė ar nujautė baisenybes, kokias netrukus su kaupu
paliudijo II pasaulinis karas. Šituo atžvilgiu B. Brazdžionis buvo
pažangus ir aktualus.
Tai turėtų pripažinti net komunistiniai literatūros mokslininkai,
nes ir jiems turėtų bent kiek rūpėti tiesa, jei ne tiesa apskritai, tai
bent fakto tiesa. Tuo tarpu B. Brazdžionio atveju jie jos nepaiso,

34

Ten pat, 602-608 psl.
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teigdami: «Mirties, kapų paveikslai jo poezijoje užima centrinę
vietą, įvairiausiomis variacijomis iškyla bemaž kiekviename eilė
raštyje »35. Todėl neteisingas ir kitas jų teigimas, būtent, kad «į
gamtą, pasaulį, meilę klerikalinis poetas žiūri kaip į praeinančius,
didesnio dėmesio nevertus, gilesnės prasmės neturinčius dalykus,
išblankstančius prieš amžinybę »36.
Kad ir svarbi mirties tema, kilusi iš objektyvios žmonių situa
cijos pasaulyje, B. Brazdžionio poezijoje ji vis dėlto nėra centrinė.
Tik ji, sudurta su žmogaus kultūrinėmis pastangomis bei gyvenimo
meile, brazdžioniško žmogaus vaizdą joje taip sudramatina, kad
šito nematyti, kalbėti apie dekadentizmą bei apie esminių gyvenimo
dalykų nereikšmingumą, kaip elgiasi sovietiniai mokslininkai, reiškia
ne ką kitą, kaip sąmoningą užsimerkimą prieš tiesą, norint Braz
džionio vaizdą iškraipyti ir suniekinti. Iš tikrųjų centrinė tema
B. Brazdžionio poezijoje yra Dievo tema. Jei lietuviui ateistui ar
liberalui ji neprieinama, jis toje poezijoje dar gali rasti antrą, be
veik lygiareikšmę centrinei, būtent, žmogaus temą, — žmogaus
dvilypumo, kuris individualiai yra trapus « kaip dūžtanti lėlė », bet
nemarus kaip visuomenėje kuriantis ir transcendencijos siekiantis
asmuo. Šitoks žmogus kelia poetui rūpestį, nuogąstį ir drauge nuo
stabą. Anksčiau joks kitas lietuvių poetas nebuvo taip ryškiai iškėlęs
žmogaus dramatiškos didybės, kaip B. Brazdžionis 1937 m. savo
garsiame eilėrašty Per pasaulį keliauja žmogus.
Ten žmogus, ta trapi, kaip baltas vyšnios žiedas, būtybė poetui
atrodė amžinai nerimstanti ir veikli kaip vėlė nemarūnė. Taigi, dvi
dešimt penkeriais metais anksčiau, negu komunistų partija leido
sovietinės lyrikos rangovui Ed. Mieželaičiui eilėraščiais prabilti
apie išdidų žmogų, dviem kojom atsispyrusį į žemės rutulį ir dviem
rankom įsirėmusį į saulę37, B. Brazdžionis jau buvo rašęs, kad
žmogus :
Buvo draugas šviesaus Apolono,
Buvo brolis jis meilės Safo,
Ir kely begalinės kelionės
Nemačiau aš nuvargusio jo 38.

Tą niekada nepailstantį, kuriantį ir klystantį, bet vis žingsniuo
jantį pirmyn žmogų poetas vaizdavo beveik amžinu, nes :

35

Ten pat, 616 psl.
Ten pat.
37 E. Mieželaitis, Žmogus, Vilnius 1962.
38 B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus, 160 psl.
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— Miršta tautos, vergai, viešpatijos,
Imperatoriai miršta seni,
Miršta žiedas balčiausios lelijos,
Tik tu vienas per amžius eini39.

Kaip tai toli nuo dekadentinės arba nihilistinės žmogaus sampratos !
Komunistams ir kitiems tariamiems humanistams, kurie skelbiasi
tikį žmogumi, be abejo, gali nepatikti brazdžioniško žmogaus koncep
cija, tačiau jie neužginčys labai aiškaus fakto, kad lietuvių litera
tūroje prieš B. Brazdžionį niekas nebuvo parašęs tokio gražaus himno
žmogaus kūrybai, tokiai akivaizdžiai istorijoje, kaip Per pasaulį
keliauja žmogus. Šis ir kiti panašios prasmės eilėraščiai yra ir bus
liudytojai, kurie sugriaus komunistų prasimanymą, būk B. Braz
džionis esąs dekadentinės srovės poetas. Iš tikrųjų jis buvo ir yra
krikščioniškas humanistas, kurį Evangelija saugo nuo jam primetamo
dekadentizmo. Todėl, nors poetas jaučia kūrybiniame žmogiškame
individe glūdintį trapumą bei menkumą, jo piešiamas žmogus niekada
neatrodo panašus į guminį tuščiavidurį sviedinį ar gumines lėles,
kokias Vakarų techninei civilizacijai universitetuose masiškai gamina,
anot B. Railos, «minkštapilviai liberalai». B. Brazdžionio žmogus
— kontrastingas, neramus, veiklus, dramatiškas, kurio gyvenimui
įtampos suteikia Kristaus šviesa, susidūrusi su tamsos paslaptimi.
Krikščionių religijos tiesos bei jų pergyvenimas yra radę B. Braz
džionio poezijoje tokią pat plačią išraišką kaip jo susimąstymai ties
žmogiškos būties mįslėmis. Todėl jis teisingai laikomas krikščionišku
poetu. Vaizduodamas pasaulinio kataklizmo vizijas, jis matė Kristaus
atperkančią auką, nes regėjo, kaip ties pasauliu «laša kraujas iš
apversto delno ». Poetas ypač švelnus pasirodė Dievo Motinos lopši
nėje (1942) ir kituose vėlesniuose eilėraščiuose. Nebent juose būtų
galima pasigesti to, kas vadinama artimo meile, t. y., pasiaukojimo
pagalbos reikalingam, bet jos tariamai nevertam žmogui. O gal šitokie
dalykai neįmanomi išreikšti lyrikoje?
Šita riteriška ištikimybė krikščionių religijai, tokia akivaizdi
nuo pirmųjų eilėraščių iki Vidudienio sodų , neneša B. Brazdžioniui
jokio « pelno », kurį jam linkę primesti jo priešai. Viena, sunku būti
geru poetu, o būti geru religiniu poetu yra dvigubai ir trigubai sun
kiau. Antra, šitų sunkenybių nepalengvina skaitytojų atsiliepimas
ir pagarba, nes krikščioniuose yra įsigalėjusi juos pačius žudanti
yda — nevertinti savų krikščionių rašytojų bei menininkų, arba juos
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menkai tepalaikyti, nepalyginamai silpniau, negu tai daro liberalai
ar socialistai savo «tikėjimo » broliams rašytojams.
Dėl šitos viešos ištikimybės savo religijai neapkenčia B. Braz
džionio okupuotos Lietuvos komunistiniai mokslininkai, kaip neap
kentė jo marksistai 1940 metais (kai B. Brazdžionis buvo laimėjęs
Lietuvos valstybinę premiją), prikaišiodami poetui, kad jo mintimis
pasinaudoja reakcingiausią ir fanatiškiausia Lietuva, suinteresuota
«laikyti tamsybėje mūsų tautą, migdyti ją pasakomis apie geresnį
gyvenimą po mirties ir žadinti joje pasibiaurėjimą šios žemės realiu
gyvenimu»40. Ar šitaip priekaištaujantiems buvo svarbu, kad B.
Brazdžionis ir jo tikėjimo broliai šitokių blogų intencijų niekada netu
rėjo ir neturi? Juk kurstytojams neapykanta uždeda keleriopai padi
dinamus kreivus akinius, kurie savus įsivaizdavimus leidžia priskirti
kitiems.
Kentėdamas dėl savo tikėjimo, B. Brazdžionis taip pat turi patir
ti kartumą ir dėl savo tėvynės meilės. Jos jam nepaneigia nė dogma
tiškieji marksistai, nors ir vadina ją nacionalistine. Tačiau, kad
B. Brazdžionio patriotinė poezija yra pažadinta ne fašistinio nacio
nalizmo, bet gryniausių jausmų: ne fanatikui įrodyti užtenka Paskuti
nio pasmerkto miriop žodžio, parašyto tautininkų režimo laiku (1939).
Vėliau, okupacijų ir tremties metais Austrijoje, Vokietijoje, poetas
gana daug prirašė patriotinių eilėraščių, bet šituose, dažnai nevil
ties padiktuotuose gabaliukuose, nėra to nacionalizmo, kuris paprastai
reiškiasi savo tautos perdėtu aukštinimu, o svetimų tautų neapykanta
ir niekinimu. Tuose Svetimų kalnų, Šiaurės pašvaistės, Didžiosios
kryžkelės patriotiniuose eilėraščiuose galima dar rasti įvairių kitų
jausmų - teisybės ir teisingumo ilgesio, protesto, nusivylimo, laisvės
šauksmo, vilties, nostalgijos, maldos, — supintų su tėvynės Lietuvos
ir jos žmonių meile, bet nerasime ten pikto priemaišos, to pikto,
kuris užnuodija skaidriąją tėvynės meilę, būtent, ten nėra nacio
nalizmo.
Visuomeniniu atžvilgiu tai liudija B. Brazdžionio subrendimą,
kurį tremtinio gyvenime nekartą tranko tokie smūgiai, kad nebūtų
nuostabu, jeigu poetas, išmuštas iš pusiausvyros, pradėtų plūsti
kitas tautas. Tiesa, kad ir B. Brazdžionis susiplūsta, tik ne prieš
tautas, bet prieš didžiuosius politikus, didžiojo pasaulio galiūnus,
jų akmenišką kietumą ir puošnią veidmainystę, dėl kurių mažos
tautos, o jų tarpe Lietuva, turi grumtis vergijos ir tremties agonijoje.
Šitokiais atvejais mūsų poeto balsas yra toks rūstus ir galingas, kad
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su juo susilyginti jėga ir ironija vargiai įstengtų koks nors kitas jo
amžininkų. Tačiau, kalbėdami apie Brazdžionio patriotinę poeziją,
jį lyg nuskriaustume nepasakę, kad jis sugeba atsinaujinti ir įvairėti.
Sakysim, pasirodžius jo Šiaurės pašvaistei, buvo galima tarti, kad
jo tėvynės meilės elegijos tampa sentimentalios. Tuo tarpu Didžiojoje
kryžkelėje tėvynės motyvais parašyti eilėraščiai suskambėjo dramatiš
ka jėga su ironijos atspalviu. Vidudienio soduose, kur apskritai pat
riotinės poezijos nedaug, šalia dramatiškų bei tragiškų tonų pasirodė
platūs epiniai brūkšniai (Šimtmečių žingsniai).
Šito sugebėjimo atsinaujinti B. Brazdžioniui galėtų pavydėti
nevienas lietuvių poetas, rašąs patriotiniais motyvais. Gal šitaip
galima paaiškinti seniau Literatūros lankuose (kol jie ėjo) pasirodžiusį
nepalankumą patriotinei lyrikai, kurios žymiausiu atstovu mūsuose
buvo ir tebėra B. Brazdžionis. Tada buvo pasisakoma prieš pigų
išnaudojimą aktualių patriotinių jausmų, kurie tikrajai poezijai
netinką ir todėl būną apsiaučiami iškalbingumo bei retorikos skraiste.
Kad visuomeniniai jausmai, jų tarpe patriotiniai, sunkiau tesiduoda
poetiškai sušildomi, tai tiesa. Tačiau, antra vertus, ne B. Brazdžionis
kaltas, jeigu jis lyrikos uždavinius supranta kitaip (plačiau) negu
jo jaunesnieji kolegos. Atrodo, kad tiesa B. Brazdžionio pusėje,
nes niekas nėra visiems privalomai nustatęs, kur prasideda ir baigiasi
lyrikos ribos.
Jeigu poezijos objektu gali būti visa neaprėpiama būtis, tai tuo
pačiu poetams atsiveria neišsemiamas skaičius galimybių būčiai
suvokti ir tiek pat būdų šitai intuicijai perduoti kitiems. Todėl pagal
poetų talentus ir jų socialinę aplinką gali būti pateisinama labai
įvairi lyrikos skalė, kuri gal prasideda Pindaro iškilmingomis visuo
meninėmis odėmis ir baigiasi J. Aisčio intymiomis elegijomis. Todėl
ne B. Brazdžionis kaltas (bet jam Dievo duota dovana), jeigu jis
vieną kartą sugebėjo būti švelniai diskretiškas, antrą kartą — mįslingai
susimąstęs, trečią kartą — atvirai maldingas, ketvirtą kartą — ele
giškai graudus, o penktą kartą — iškalbingai dramatiškas bei iro
niškas. Tai jo teisė. Skaitytojas ir kritikas tegali reikalauti, kad
visais šitais ir kitais atvejais išeitų geri kūriniai, t. y., kad jų idėja
bei jų juslinė išraiška sutaptų formos organinėje vienybėje. Šito
Brazdžionis daug kartų pasiekė įvairiomis temomis. Išimties čia
nesudarė nė patriotinė lyrika, užėmusi jo kūryboje žymią vietą tautos
nelaimių metais.
Tiesa, kad šita B. Brazdžionio lyrika yra angažuota, nes teigia
kiekvieno lietuvio teises į savo tėvynę ir pasisako prieš skriaudas,
kurias lietuviams suteikia įvairūs vieši ir slapti Lietuvos priešai.
Būdama tokia, ji gali nepatikti minėtiems skriaudėjams ir tiems lie

B. BRAZDŽIONIO AKTUALUMAS

311

tuviškiems esteticistams, kuriems lig šiol dar nepavyko išsivaduoti
iš l'art pour l'art įtakos. Deja, ši teorija netinka vertinti B. Braz
džionio poezijai. Be to ji persenusi, nes gimusi XIX amž. viduryje
iš miesčioniško skepticizmo ir lėkštumo, o tūkstantmetė meno ir
literatūros istorija byloja prieš esteticizmą. Mūsų dienomis jį atmeta
ir egzistencialistai. Taigi, jo nesilaikyti turi teisę bet kas, neišskiriant
nė Brazdžionio, kuris pasirodė stipriai angažuotu poetu dar nepri
klausomos Lietuvos laikais. Jo sušukimas : « Šaukiu aš tautą GPU
užguitą» tebuvo tik senesnio užsiangažavimo išryškinimas. Tai
atitiko jo talentą, nes jo žvilgsnis yra nukreiptas ne tiek į jo paties
vidų, kiek į išviršinį pasaulį, kurį B. Brazdžionis nori keisti pagal
savo krikščioniško humanizmo idėjas.
Iš poeto krikščioniškos religijos bei jo užsiangažavimo krikščio
niško humanizmo idėjoms kyla B. Brazdžionio poezijos dramatizmas.
Tai jį aiškiai išskiria iš jo amžiaus poetų, nors jis savo poezijos
originalia kalba ir vaizdais ne kartą byloja apie tuos brangius daly
kus, dėl kurių sielojosi K. Donelaitis, A. Baranauskas, A. Vieno
žinskis, Maironis ir paskiausiai Putinas. Kaip šie poetai, taip ir B.
Brazdžionis, skelbia Dievo visagalybę bei gina žmogų, pirmiausia
lietuvį žmogų tėvynėje ir keliaujantį per pasaulį. Apie tai kalbėti
poetiškai buvo ir bus visada aktualu.

