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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Dr.DaliaCidzikaitė.Kiekviena
dienayranaujadiena

Po kal bis su „Drau go“ dien raš čio vy riau si ą ja re dak to re Da lia Ci dzi kai te, 
pe rė mu sia re dak ci jos vai rą 2007 m. pa va sa rį.

– Ką radote atėjusi į „Drau-
gą“, kokie dienraščio reikalai da-
bar?

– Kai at ėjau dirb ti į „Drau gą“, 
dar ne bu vo pra dė tas Chi ca go je leis ti 
tre čia sis laik raš tis – sa vait raš tis „Va-
ka rai“. Bu vo „Drau gas“, ku riam grei-
tai su eis 100 me tų, ir „Ame ri kos lie-
tu vis“. Nau jau sias lei di nys Chi ca gos 
pa dan gė je yra ak ty ves nis, drą ses nis ir 
ag re sy ves nis, ne gu aukščiau minėtieji. 
Jis tu ri stip rų in ter ne ti nį pus la pį, ban-
do pri si bels ti į po vi są Ame ri ką iš si-
bars čiu sių lie tu vių du ris, orien tuo ja si 
į ki tą iš ei vių – nau jai at vy ku sių jų lie-
tu vių ban gą. Be to, „Va ka rai“ sten-
gia si bū ti di des nių Chi ca go je bei jos 
apy lin kė se ren gia mų ren gi nių in for-
ma ci niu rė mė ju, va di na si, no ri bū ti 
ma to mas ir pa ste bi mas. Tad tik rai vie-

no kia pa dė tis bu vo iki pa si ro dant „Va ka rams“, ir ki to kia da bar. To dėl kiek vie nas 
iš šiuo me tu lei džia mų lie tu viš kų laik raš čių tu ri ir vėl ap si brėž ti sa ve, iš nau jo 
pa si tik rin ti, kas iš li ko ne pa ki tę ir ką no rė tų si iš lai ky ti, iš sau go ti, ko ver tė tų at-
si sa ky ti, ką nau ja pa siū ly ti. Ma no nuo mo ne, bet ko kia nau jo vė, bet koks nau jas 
reiš ki nys iš ei vi jos spau do je tu ri ir „Drau gui“ su teik ti nau jų im pul sų, nau jų po-
stū mių. Ži no ma, la bai no rė tų si, kad to kie per kai no ji mai ir nau ji po stū miai bū tų 
pa ste bi mi ir įvyk tų ne tik re dak ci jo je, bet ir ki to se dien raš čio gran dy se. 

Kiek vie no laik raš čio sva jo nė yra ap rėp ti kuo di des nę skai ty to jų au di to-
ri ją, pri si tai ky ti prie vi sų įma no mų po žiū rių ir sko nių. Ta čiau tai tur būt ne įma-
no ma. „Drau gas“ yra se nas laik raš tis, il gai niui jis nu sto jo keis tis taip spar čiai, 
kaip no rė ta ar rei kė jo, ne si kei tė kei čian tis pa dė čiai tarp Ame ri kos lie tu vių, kai 
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ne ti kė tai at vy ko nau jas ir ga na gau sus bū rys nau jų, ki to je vie to je už au gu sių, su 
ki to mis ver ty bė mis su bren du sių lie tu vių. „Drau gas“ ga lė jo tuos nau jus skai ty-
to jus pri si vi lio ti, nes tuo me tu be jo dau giau nie ko ne bu vo. Bet taip ne įvy ko ir 
at si ra do ni ša „Ame ri kos lie tu viui“, ku ris leidžia mas jau, be rods, 8 me tai. 

Drau gas ga lė tų ir net tu rė tų už si brėž ti sau tiks lą iš plės ti pre nu me ra tą tiek, 
kad ji ap rėp tų ab so liu čiai vi są Ame ri ką, vi sus lie tu vius, nors, be abe jo, tai vi sa da 
liks tik sie kia my bė. Vis dėl to esu įsi ti ki nu si, kad ir tarp tre čio sios ban gos emig-
ran tų yra žmo nių, ku riems tai, kas spaus di na ma „Drau ge“, ga li bū ti įdo mu, ga li 
rū pė ti, to dėl rei kia pra dė ti ieš ko ti bū tent tos žmo nių gru pės.

– Kokios akimirkos įsimintiniausios praėjus metams „Draugo“ vy-
riausiosiosredaktorėskėdėje?

– Kiek vie na die na, ypač dien raš čiui, yra nau ja die na: nau jos ži nios, nau ji 
įvy kiai, nau ji straips niai, nau ji vei dai, o tuo pa čiu – ir nau ji spren di mai, nau ja 
pa tir tis. Kar tais ten ka ne ma žai pa dir bė ti ir įdė ti pa stan gų, kad dien raš tis pa siek-
tų skai ty to ją įdo mus, šva rus, pa siū lan tis ne tik ži nių, bet ir siū lan tis mąs ty ti, 
at si liep ti. Man yra ne įkai no ja ma ver ty bė tu rė ti į ką kreip tis iš „Drau go“ ben dra-
dar bių, pa siū ly ti jam ar jai vie ną ar ki tą te mą. Ar ba su lauk ti pa siū ly mo iš pa ties 
ben dra dar bio pa ra šy ti vie na ar ki ta te ma. Toks ben dra vi mas, rū pes tis vie ni ki tais 
ir at sa ko my bė, gal vo ju, yra vie ni iš bran giau sių da ly kų, ku riuos at ra dau dirb da-
ma „Drau ge“.

– Reikiamanyti,kadbuvodžiugiųatsitikimų?Paminėkitejųkeletą.
– Yra to kių ma lo nių aki mir kų gru pė, ku rią aš va di nu „Kaip var liu kas su-

ra do tė tį“ (tai pa va di ni mas kaž ka da vai kys tė je la bai mėg to ani ma ci nio fil mu ko). 
Tai ma ži, mie li nu ti ki mai, kai pa vyks ta at sa ky ti į klau si mą, kam nors pa gel bė ti, 
ži no ti tin ka mą at sa ky mą, tu rė ti rei ka lin gą in for ma ci ją ar ba pa tai ky ti į de šim-
tu ką – pa siū ly ti bū tent tą te mą ar straips nį, ku rio tuo me tu skai ty to jai lau kė ar 
rei kė jo. Vie nas iš to kių džiu gių at si ti ki mų įvy ko be ne pir mai siais ma no dar bo 
„Drau ge“ mė ne siais. Į re dak ci ją pa skam bi no mo te ris, klaus da ma, kaip ji ga lė tų 
pa dė ti Lie tu vo je ge rai ži no mai mo der naus šo kio cho re og ra fei, ku ri ser ga sun kia 
li ga (skam bi nu si mo te ris ne la bai pri si mi nė, kas ta mo te ris yra ir ka da tą straips nį 
„Drau ge“ spaus di no me). Ka dan gi tas ne di de lis straips ne lis bu vo pa si ro dęs se no-
kai „Drau ge“, užtru ko su ras ti mo der naus šo kio gru pės Kau ne „Au ros“ įkū rė ją ir 
cho re og ra fę ir net ad re są, ku riuo ga li ma su teik ti jai pa gal bą. To kius ir pa na šius 
įvy kius aš ir va di nu: „Kaip var liu kas su ra do tė tį“.
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– Nėranamųbedūmų!Kokiepatyrimaitinkašiaikategorijai?
– Šiai ka te go ri jai pri skir čiau mū sų – re dak ci jos ir „Drau go“ ta ry bos – kai 

ku riuos pa ža dus skai ty to jams ir jų ne iš pil dy mą. Vie nas to kių pa ža dų – tai in ter-
ne ti nės sve tai nės pa to bu li ni mas, kad jo je ga li ma bū tų per skai ty ti kur kas dau-
giau nei da bar ar net vi sus straips nius jau tą pa čią die ną, kai iš ei na dien raš tis; 
kad skai ty to jai ga lė tų ko men tuo ti ir grei čiau re a guo ti į ak tu a lias ir svar bias nau-
jie nas. Tai bū ti na ne tik dėl vėž lio grei čiu dir ban čio JAV pa što, bet ir dėl pa si kei-
tu sio mū sų gy ve ni mo, ku ria me ne ma žai vie tos už ima kom piu te ris ir in ter ne tas. 
Pa ža dė jo me, bet kol kas šis mū sų pa ža das yra įstri gęs pu siau ke lė je. 

– Kąredaguodamadienraštįypačstengiatėspabrėžti,nuokonorite
palaipsniuitolintis?

– Vos pra dė jus dirb ti nau ja me dar be ir ypač ži nant, kad dau ge lio akys yra 
nu kreip tos į ta ve, ma lo nu po ku rio lai ko iš girs ti, kad tai, ką da rai, vie nam ki tam 
skai ty to jui pa tin ka. Vis dėl to po kiek lai ko pa jun ti, jog no ri si kur kas dau giau 

Vyr. redaktorės Dalios Cidzikaitės komanda: (stovi iš kairės) maketuotoja Ina Stankevičienė, Dalia
Cidzikaitė, redaktorė Loreta Timukienė, surinkėja Onutė Gintautienė, redaktorė Laima Apanavičienė,
korektorėDaliaSokienėirUniversityofIllinoisatChicagodoktorantė,redakcijaikartaistalkinantiAurelija
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nei tei gia mų at si lie pi mų – kri tiš ko skai ty mo, pa sta bų, pa siū ly mų. No ri si kiek 
ki to kio įsi trau ki mo iš skai ty to jų ir ben dra dar bių pu sės. Vie nas iš ma no pir mų jų 
ve da mų jų bu vo apie tai, kad laik raš tį „rašo“ dau giau nei šiuo me tu šeši „Drau-
go“ re dak ci jo je dir ban tys žmo nės bei ke le tas nuo la ti nių ben dra dar bių. Taip pat 
la bai no rė jo si iš plės ti ben dra dar bių ra tą. Man at ro do, kad bet koks laik raš tis yra 
įdo mes nis, jei ja me ra šo žmo nės, ku rie gy ve na ša lia mū sų, ne tik Lie tu vo je ar ki-
ta me pa sau lio kam pe ly je. Ku rį lai ką ne ti lo dis ku si jos dėl ve da mų jų. Iš spaus din-
da ma pir mą jį laiš ką šia te ma nu jau čiau, jog su lauk si me at gar sio. Ir ne su kly dau. 
Ne su kly dau ir ma ny da ma, jog pa si sa kys ir iki šiol ma žiau ar vi sai ne ra šę skai-
ty to jai. Tad šiuo kon kre čiu at ve ju pa sie kė me ke le tą da ly kų: pa ju di no me nau ją 
te mą, pa ma čiau, ką skai ty to jai apie tai gal vo ja, ko kie jų pa gei da vi mai, ir be jau 
mums ra šan čių nuo la ti nių skai ty to jų su ži no jo me, jog „Drau gą“ skai to dau giau 
kri tiš kai mąs tan čių žmo nių.

– Praeityje „Draugas“ sensacijųnesivaikė.Tai gerai, norskai kam,
taippatirman,nepatinkasterilizuotas,bejokiųskandalų,intrigų,įtampų
gyvenimas.Tosdaliesgyvenimoaprašymovengimas,beabejo,atsiliepiair
prenumeratoriųskaičiui.Kitaspaudamokairnetsugebakonkuruoti.At-
rodo,kad„Draugas“irtoliaupasikliaujaaukųrinkimu,onerinkoskonku-
rencija.KokiaJūsųpozicijatuoreikalu?

– Kal bant apie spau dos lei di nių kon ku ren ci ją rei kė tų skir ti ke le tą da ly kų. 
Kon ku ruo ti ga li ma tu ri niu, t.y. te mo mis, ku rios pa ren ka mos spaus din ti laik raš-
ty je. Vie nas iš bū dų pa trauk ti skai ty to jo dė me sį – im tis Jū sų su mi nė tų skan da-
lin gų te mų, in tri gų ir įtam pų. Ta čiau net ir pa si rin kus to kį ke lią ga li ma rink tis, 
kaip tai pa da ry ti: iš ryš kin ti tik skan da lin gą ją įvy kio pu sę, pra de dant sen sa cin gu 
ir ne vi sa da tik ro vę at spin din čiu pa va di ni mu; rem tis tik tą sen sa ci ją re mian čiais 
fak tais ir pa šne ko vais ar at virkš čiai – ban dy ti net ir į sen sa ci ją pa žvelg ti ti ria-
mu žvilgs niu, ne pa mirš ti pa mi nė ti ir ki tų, be veik vi sa da eg zis tuo jan čių po žiū rio 
taš kų. Tai yra, pa si rink ti kiek „ra mes nį“ žur na lis ti kos toną. Jūs tei sus, sa ky da-
mas, jog jau apie šimt me tį gy vuo jan tis „Drau gas“ iš tik rų jų vis dar pa si kliau ja 
au kų rin ki mu, o ne, pa vyz džiui, dien raš čio re kla ma vi mu, ag re sy ves ne va dy ba ir 
ad mi nist ra vi mu – tuo, ką Jūs va di na te rin kos kon ku ren ci ja. Ma nau, kad „Drau-
gas“ tu rė tų kur kas kū ry biš kiau de rin ti šias dvi pu ses: au kų rin ki mą ir tie sio gi nį 
kon ku ra vi mą.

– Jūsų redaguojamame „Drauge“ atsirado vietos ir įvairiems
pastaruojumetuAmerikos lietuvių gyvenime nuvilnijusiems šurmuliams.
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Aryrablogaskirtišiemsirpanašiemsatvejamsbentdalįlaikraščiovietos?
– Klys čiau, sa ky da ma, jog į bet ko kį, tai gi ir „Drau go“, laik raš tį tu ri pa-

tek ti vi sa in for ma ci ja. Jos tiek daug, kad no ri ne no ri tu ri at si rink ti ir at si jo ti 
pe lus nuo grū dų. Kaip tai pa da ry ti, ir yra vie na iš ma no, kaip vyr. re dak to rės, pa-
rei gų. Vis dėl to kaip žur na lis tė ir re dak to rė ne ga liu ne kreip ti dė me sio net ir į ma-
žiau sią šur mu lį. Jis tu ri pa kliū ti į dien raš čio aki ra tį ir, jei gu šur mu lys ple čia si, 
įtrauk da mas vis dau giau ap lin ki nių, ap im da mas nau jas te mas, ma nau, jis ver tas 
bent po ros sa ki nių ir „Drau ge“. Bet ir vėl – svar bu, kaip tai pa da ry ti: ar iš kar to 
nuo to šur mu lio at si ri bo ti, pvz., pa rašant kri tiš ką ve da mą jį ar straips nį, ar ieš ko ti 
žmo nių, ku rie tą šur mu lį pa ko men tuo tų, įver tin tų, ar pa lik ti vi sa tai ap tar ti skai-
ty to jams „Laiš kų“ sky riu je. Yra ir dar vie na prie žas tis, ko dėl šie Jū sų su mi nė ti 
šur mu liai su si lau kė ir „Drau go“ dė me sio. Ma nau, jog gy ve nant Ame ri ko je, pir-
miau sia rei kia dė me sį skir ti Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mui ir rū pes čiams, ko kie 
jie ne reikš min gi, ly gi nant su Lie tu vos ar pa sau lio nau jie no mis, bū tų. Ži no ma, 
ir Lie tu vos gy ve ni mas ne tu rė tų bū ti pa mirš tas, ta čiau pir me ny bę tei kiu JAV lie-

tu vių pa tir čiai, mū sų kas die ny bei, džiaugs mams, 
at ra di mams, lai mė ji mams ir ne sėk mėms.

– Kasdaugiausianumušaūpą?
– Ne įsi klau sy mas į ki tą, gal ir prie šin gą 

nei ta vo ji, nuo mo nę ir ne no ras su pras ti ki tą pu-
sę. Kar tais tik rai pa si jun ti be vil tiš ko je pa dė ty je, 
kai su vo ki, jog ta vo pašne ko vas ar ba šiuo me tu – 
skai ty to jas ir ta vo dar bo ver tin to jas ta vo žo džius 
ar straips nį su pran ta a pri ori, t. y. su jau iš anks to 
su si kur ta nuo mo ne, ar ba su pran ta taip, kaip jis ar 
ji no ri, o ne tai, ką straips nis siū lo ir no ri pa sa ky-
ti. Taip pat nu veik to dar bo ne įver ti ni mas. 

– Reikia spėti, kad kiekviena vyr. re-
daktorėsdienaviskitokia.Norsrutinapake-
lia našumą, tačiau ji gali būti nepasiekiama
prabanga.KasturimosepareigoseJumsteikia
daugiausiapasitenkinimo?

– Sun ku net at sa ky ti, kas kon kre čiai tą pa-
si ten ki ni mą tei kia. Vis kas po tru pu tį: nau jos ži-
nios, nau ji įvy kiai, nau jos pa žin tys, te mų įvai ro-2009 m. „Draugas“ apdovanotas

„Tūkstantmečiožvaigžde“
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vė, net tam tik ros kliū tys ir ma no pa čios svy ra vi mai, kaip ge riau vie ną ar ki tą 
te mą pa teik ti, pa šne ko vų pa ieš kos ir taip to liau, ir taip to liau. Žo džiu, liū dė ti 
ne ten ka, grei tis di de lis, straips niai kei čia vie nas ki tą. Nors kar tais, jei lai kas ir 
są ly gos lei džia, ten ka ir il gė liau ties me džia ga pa dir bė ti. Man tai pa tin ka da ry-
ti, nes net ir iš ėju si iš dar bo, ke liau da ma trau ki niu na mo, vis dar „ra šau“ sa vo 
straips nį.

– NorėtumedaugiausužinotiapiepačiąRedaktorę.Kaipgyvenimas
susiklostė,kadatsiradoteChicagoje?

– Į Chi ca gą at vy kau 1999 m. stu di juo ti dok to ran tū ros pro gra mo je, PLB 
Li tu a nis ti kos ka ted ro je Uni ver si ty of Il li nois at Chi ca go. Iš Lie tu vos at si ve žiau 
ma gist ro laips nį li te ra tū ros te ori jos sri ty je. Po 6 me tų bai giau stu di jas, ap si gy-
niau fi lo so fi jos moks lų dak ta rės laips nį (su ša lu ti niu laips niu vai dy bos sri ty je), 
o dar po dve jų me tų ga vau pa siū ly mą dirb ti vy riau si ą ja „Drau go“ re dak to re. 

LietuvosRespublikosUžsienioreikalųministerijaLietuvosvardotūkstantmečioproga„Draugo“dien-
raščiui įteikė„Tūkstantmečiožvaigždės“žymenį.Iškilmingasmomentas:užsienioreikalųministroVygaudo
Ušacko(dešinėje) teikiamąžymenįpriima„Draugo“ leidėjos–Lietuviųkatalikųspaudosdraugijos tarybos
pirmininkasSauliusKuprysir„Draugo“dienraščiovyr.redaktorėDaliaCidzikaitė.JonoKuprionuotr.
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– Arbeto,kadesatevyr.redaktorė,turitegalimybiųpanaudotisavo
pajėgasirlietuviųliteratūrosmokslui?

– Kai pa si tai ko pro ga, skai tau pa skai tas, ir ne bū ti nai apie „Drau gą“ ar 
re da ga vi mą, da li nuo si te mo mis iš sa vo di ser ta ci jos, ku ri, nors ir po dve jų me tų, 
iš vy do švie są kny gos pa vi da lu – ,,Ki tas lie tu vių pro zo je“ (Lie tu vių li te ra tū ros ir 
tau to sa kos ins ti tu tas, 2007). Nors me džia ga len ty no je pra gu lė jo dve jus me tus, ji 
Lie tu vo je tu rė tų bū ti dar pa kan ka mai nau ja ir švie žia, nes ko lo nia liz mo/po stko-
lo nia liz mo pro ble mo mis Lie tu vo je do mi si, ma no ži nio mis, vos ke li žmo nės. Ka-
dan gi pa ti te ori ja be veik nė ra pri sta to ma ar ba ati džiau ana li zuo ja ma li te ra tū ros 
kri ti kų ar li te ra tū ro lo gų kur suo se, pa skai to se, ti kiuo si, kad, at si ra dus ga li my bei 
to kį kur są įves ti į vie no ku rio nors Lie tu vos uni ver si te to pa skai tų cik lą, kny ga 
pra vers. Kny ga yra apie ,,ki tą“ lie tu vių pro zo je, kur ,,ki tas(-a)“ yra et ni nės ben-
druo me nės Lie tu vo je: žy dai, či go nai, ru sai, len kai ir to kia keis ta ben druo me nė 
kaip tu tei šai, apie ku riuos ke liuo se sa vo ro ma nuo se už si mi nė Ri čar das Ga ve lis. 
Ne pa sa ky čiau, kad te ma yra gry nai li te ra tū ro lo gi nė, nors ma no pa grin di nis ana-
li zuo ja mas šal ti nis ir yra lie tu vių li te ra tū ra. Ja nau do juo si kaip at ra mi ne me-
džia ga, ban dy da ma at sa ky ti ir į to kius klau si mus: kaip Lie tu va, lie tu vių tau ti nis 
cha rak te ris for ma vo si san ty ky je su ki to mis et ni nė mis ben druo me nė mis; kaip 
mes žiū ri me į ki tus ir ką gal vo ja me apie sa ve; ko dėl vie na ar ki ta et ni nė gru pė, 
mū sų nuo mo ne, yra to kia, o mes, ži no ma, esa me vi sa da šiek tiek ge res ni ir kt. 
Li te ra tū ros kū ri niuo se mū sų – lie tu vių – yra daug, o tie „ki ti“ yra nu til dy ti, jiems 
lei džia me pa si ro dy ti sce no je tik kar tas nuo kar to. 

Jei gu tu rė siu lai ko, ban dy siu to liau do mė tis šia te ma, nors abe jo ju, ar da-
bar ti nis ma no dar bas re dak ci jo je leis ne to li mo je at ei ty je pa ra šy ti iš ti są kny gą. 
Kol kas ir šios vie nos už ten ka. 

Pa ren gėRomualdasKriaučiūnasirAudronėŠkiudaitė


