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„Draugas“ ir kultūra

Kultūrosirmokslopriedasbeijo
redaktoriai
MarijaRemienė

1949 m. dien raš tis „Drau gas“ šeš ta die niais pra dė jo leis ti spe cia lų kul tū ros 
prie dą „Mokslas-me nas-li te ra tū ra“. Pir mas šio prie do re dak to rius bu vo pro fe-
sio na lus žur na lis tas kun. Juo zas Pruns kis. Po ke le rių me tų lei dė jai ma tė rei ka lą 
su stip rin ti prie dą, ypač li te ra tū ri nė je sri ty je. Kun. Juo zas Pruns kis prie dą re da-
ga vo iki 1961 m., kai lei dė jai pa kvie tė po etą Ka zį Bra dū ną, ku ris tuo me tu, at vy-
kęs iš Vo kie ti jos la ge rio, gy ve no Bal ti mo rė je. Tuo me tu Ame ri kos lie tu vių tar pe 
bu vo iš ki lių me ni nin kų, ra šy to jų, po etų ir moks li nin kų ir ne bu vo di de lio var go 
kiek vie nam šeš ta die niui pa ruoš ti 4 pus la pius.  Čiur lio nio ga le ri jo je nuo lat vyk-
da vo me no pa ro dos, o Jau ni mo 
cen tre – mi nė ji mai, kon cer tai, 
pa skai tos. Kiek vie nais me tais 
„Drau gas“ skelb da vo ro ma nų 
kon kur sus.  Re dak to rius Ka zys 
Bra dū nas bu vo kul tū ri nin kų 
cen tre, nes kiek vie nas no rė jo 
bū ti pa mi nė tas „Drau go“ kul tū-
ri nia me prie de. 1981 m. Ka zys 
Bra dū nas iš ėjo į pen si ją.

1981 m. „Drau go“ kul-
tū ri nio prie do re dak to riaus kė-
dę už ėmė Auš re lė Liu le vi čie nė.  
Ji sten gė si ves ti kul tū ri nį prie-
dą Ka zio Bra dū no pė do mis iki 
2000 me tų.

Nuo 2000 m. iki 2007 
m. su per trau ko mis kul tū ri nį 
prie dą re da ga vo „Drau go“ vyr. 
re dak to rė Da nu tė Bin do kie nė. 
Ji bu vo ypač stip ri tau to sa koj 
ir jai žo džio ne rei kė jo ieš ko-
ti. Ta čiau re da guo ti dien raš tį ir 
kul tū ri nį prie dą ne bu vo leng-
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

va. Iš ke lia vo ne grįž ta mai 
kul tū ri nin kai, me ni nin kai 
ir prie do au to riai. Prie de 
trū ko moks li nių straips nių 
ir kt. svar bios me džia gos. 
Lei dė jai vėl su si rū pi no.

2002 m. dr. Pet ras 
Ki sie lius pa kvie tė pri ty ru sį 
re dak to rių kun. dr. Kęs tu tį 
Tri ma ką. Jis su per trau ko-
mis re da ga vo 11 mė ne sių, 
nes tuo pa čiu me tu jam 
tek da vo vyk ti į Lie tu vą 
dės ty ti uni ver si te te. Kun. 
Kęs tu tis Tri ma kas at krei pė 

dė me sį į kul tū ri nio prie do mot to: „me nas-li te ra tū ra-moks las“. Jo re da guo ja muo-
se pus la piuo se at si ra do me džia gos iš vi sų tų sri čių.

2007-2009 m. kul tū ros prie dą iš Lietuvos re da gavo pro fe sio na li žur na lis-
tė, kul tū ri nin kė Al do na Že mai ty tė Pet raus kie nė. „Drau go“ prie das vėl su žy dė jo. 

2009 m. kultūros priedą perėmė jauna talentinga Lietuvos rašytoja Renata 
Šerelytė.

„Drau go“ kul tū ros prie das nė ra pra mo gų ar juo kų sky rius.  Prie das – nuo-
la ti nis, lie tu viš kos kul tū ri nės veik los veid ro dis ne tik iš ei vi jo je. Ja me ne ma žai 
vie tos ski ria ma po kal biams ir apie Lie tu vos kul tū rą. 

„Drau go“ kul tū ros prie das Lie tu vos oku pa ci jos lai ko tar piu bu vo tar si švy-
tu rys. Tie sa, ne vi si su pra to ir įver ti no kul tū ri nį prie dą. Vie niems per daug fi lo-
so fi jos, ki tiems – re li gi jos, o dar ki tiems – per daug po ezi jos ar pa sa kų. Ta čiau 
veik lio ji kul tū ri nė vi suo me nė (ačiū Die vui, jos dar yra) kul tū ri nio prie do lau kia, 
jį ati džiai skai to, ko men tuo ja, o šis ži ba ki tų lei džia mų laik raš čių kra ti ny je.
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