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„Draugas“ ir kultūra

Literatūra„Draugo“lapuose
BenjaminasBabrauskas

Rašyto jas

Ne tik po li ti nės, bet ir kul tūrinės ak tu a li jos greit praei na. Laik raš ti nė me-
džia ga ta da be lie ka įdo mi is to ri kui, o pats laik raš tis, bu vęs gy vų ži nių skel bė jas, 
ge riau siu at ve ju atsidu ria bib lio te kos rū sy. Ta čiau ir laik raš ty je bū na to kių sky-
rių, ku rie ne pa sens ta. Ge ras Ais čio ar Braz džio nio ei lė raš tis tiek pat ver tin gas 
ir įspū din gas, ka da jį skai tai šie met iš 1949 me tų laik raš čio ar ba skai ty si po 
de šimties me tų ir iš šie me ti nių „Drau go“ la pų. Ly giai tas pat pa sa ky ti na apie 
no ve lę, apy sa ką ar kri ti kos straips nį. Tai gi ne tenka abe jo ti, kad sva riau sia ir 
reikš min giau sia yra literatū rinė „Drau go“ da lis. 

Ne be pa grin do Pu ti nas net kul tū ros žur na le „Židi ny je“ visa da pir mus 
pus la pius sky rė po ezijai, to liau – be let ris ti kai ir tik po to ėjo fi lo so fi ja su ki tais 
moks lais. Kny gų sky riu je pir mo je ei lė je bu vo ap ta ria ma li teratūra, o po jos jau 
vi sos ki tos kny gos.

Literatūra„Draugui“–nepodukra

Ma lo nu pa žy mė ti, kad ir d-ras Juo zas Pruns kis po ezi jos ne skriau džia: 
ne pa ki ša eilėraš čio, nors jis bū tų kar tais ir ant raeilis, kur po straips niu, nepa-
naudoja jo „Drau go“ la po už sklandai. Iš ei na iš spau dos ku ri li te ra tū ros kny ga – 
skaity tojas su ja su pa žin di na mas pa pras tai pa čio je pir mo je laikraš čio kul tū ri nio 
prie do vie to je. Kny gai re cen zuo ti ieš ko ma pa ti ki miau sio kri ti ko ne tik čia pat, 
bet vi so je Ame ri ko je ar net Eu ro po je. Pa si tai ko tuo bū du, kad re cen zi ja kar tais 
vė luo ja. Bet ar gi kal tas dien raš tis, kad re cen zen tas net ke lis mė ne sius už gaiš ta? 
To kiu at ve ju daž nai kul tū ri nio prie do re dak to rius, kad ir ne bū da mas spe cia lis tas, 
ke lias de šimt infor macinių ei lu čių apie kny gą, ne dels da mas ją per skai ty ti, pats 
pa ra šo. O kad taip skai ty to jai ne dels tų ir tą pat sa vait ga lį at lan ky tų lie tu viš kos 
kny gos par duotuvę!

Jei su rink tu me vi sas lietuviš kų kny gų re cen zi jas, de šim ties me tų lai ko tar-
py je iš spaus din tas „Drau go“ kul tū ri nia me prie de, su sidarytų ke li sva rūs to mai, 
tei kią ryš kų to me to li te ra tū ros vaiz dą. Tie ver ti ni mai, ži no ma, įvai rūs, ne pa gal 
vie ną li ni ją su rikiuoti, jie, mat, iš reiš kia ne re dak ci jos, bet ben dra dar bių nuo-
mo nę. Ben dra dar bių įvairu mas ap spren džia įvai ru mą nuo monių. Nei ra šy to jai, 
nei skai tytojai šiuo at ve ju ne tu ri pag rindo pul ti „Drau go“ dėl neturė jimo li ni jos. 
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Vi si ži no me, ko kia skur di, mo no to niš ka ir bekrau jė li te ra tū ra, ri kiuo ja ma pa gal 
vie ną li ni ją da bar ti nė je Lietu voje.

Literatūriniaiįvykiai„Drauge“

„Drau ge“ pla čiau ne gu ki tur fik suo ja mas mū sų li te ra tū ri nis gy ve ni mas. 
Ra šy to jų gy ve ni mas ir dar bai, Lie tu vių ra šy to jų drau gi jos (LRD) veik la čia yra 
pla čiai at si spin dė ję. Neužmirš tamos li te ra tū ri nės su kak tys, nors šioms kar tais 
lyg ir pašykšti ma il ges nių straips nių. Kai skai ty to jui pri me na ma, jog nuo to ar 
ki to li te ra tū ri nio lei di nio pa si ro dy mo, nuo šio ar ano ra šytojo mir ties pra ėjo tiek 
ir tiek me tų, bū tų įdo miau gau ti pla tesnių apy brai žų, pri si mi ni mų, nuo pel nų pa-
vaiz da vi mo. Rei kia pa žy mė ti, kad ne vie nu at ve ju (pvz., M. Kru pa vi čiaus apie 
d-rą Ru gį) pa teik ta gra žių ir negir dėtų ži nių, ta čiau daž nai pa si ten ki na ma trum-
pu te apžval ga ar pri mi ni mu ra šy to jo, ku ris yra ver tas dau giau dė me sio. Šiaip ar 
taip, kiek vie na li te ra tū ri nė su kak tis yra pro ga at gaivinti tuos da ly kus ir žmo nes, 
ku riems esa me sko lin gi, ku rie yra for ma vę mū sų cha rak te rį, ug dę lie tu viš ką raš-
tą. 

Ka dan gi tos rū šies straips niai kul tū rin gam skai ty to jui pra var tūs, daž nai 
net gy vai rei ka lin gi ne tą vie ną die ną, to dėl dau ge lis sau go kul tū ri nį prie dą, jį 
kom plek tuo ja.

Romanai–skaitytojųsusidomėjimocentras

Dien raš tis, no rė da mas grei čiau skai ty to ją in for muo ti apie li te ra tū ri nius 
įvy kius, daž nai ne lau kia, kol pa si ro dys litera tūros prie das: su pa žin di na su vie-
nos ar ki tos pre mi jos laimė toju, pa tei kia mi ru sio ra šy to jo ne kro lo gą ei li nia me 
nu me ry je. Ne kar tą tam bū na pa skir tas „Drau go“ įžan gi nis straips nis.

Nuo 1951 m. ko ne išti sus me tus kas dien ei na ro ma no at kar pa. Tai yra kas-
die ni nė „Drau go“ li te ra tū ri nė ker te lė. 

Be abe jonės, „Drau go“ ro ma no konkur sai po zi ty viai bus ver ti na mi lie-
tu vių li te ra tū ros is to ri jo je, kaip tei kę aks ti ną mū sų ra šy to jams at si dė ti ro ma no 
žan rui. Im po nuo jąs  pre mi jos dy dis jau pa čiais pir mai siais me tais su kė lė su si do-
mė ji mą, bet kar tu iš kė lė ir pa gei da vi mą pra tęs ti lai ką: per me tus ne są įma no ma 
mū sų są ly go mis pa ra šy ti roma ną. Į tą prie kaiš tą tuo jau bu vo at sa ky ta ne svy ruo-
ja mai, kad tie, ku rie ne spės šiais me tais, te gul pa rašo po dve jų, tre jų ar ket ve rių 
me tų: kon kur sas bus ne vien kar ti nis, bet me ti nis.

Taip ir yra: jau aštuo ni ro ma nai pre mi juo ti. „Drau go“ kon kur sai lie tu vių 
li te ra tū rai da vė jau ke lias de šimt ro ma nų. Jų ver tė to kia, ko kius kū ri nius pa jėgia 
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kon ku rsų da ly viai parašy ti. O kon kur sui kas met at siun čia ma ar ti 10 ro ma nų. Au-
to rių tar pe bū na ži no mų ra šy to jų, pa si ro do taip pat ir ne gir dė tų. Kai ku rie iš jų 
kaip tik pagar sėjo lai mė da mi „Drau go“ roma no kon kur są.

Kad pre mi juo to jo ro ma no skai ty to jai kasmet ne kantriai laukia ir skai to at-
kar pą su si do mė ję, aiš kiai pa tvir ti na jau ir fak tas, jog „Drau go“ roma no pre mi jos 
įtei ki mo va ka rai su trau kia tūks tan ti nę žiū ro vų. To, ži no ma, jo kia ki ta literatū-
rinė šven tė pa siek ti ne ga li.

Netikromano,betirkitikonkursai

„Drau go“ ro ma no kun kur so su manytojas ir pra di nin kas bu vo kun. dr. An-
ta nas Juška, ilga metis „Drau go“ ben dra dar bių klu bo pir mi nin kas. Ne už mir šiu 
tos die nos, ka da jis man pa skam bi no, pra neš da mas sa vo su ma ny mą ir tei rau da-
ma sis, kaip į tą kon kur są pa žiū rė sią ra šy to jai. At sa ky mas, aiš ku, te galėjo bū ti tik 
tei gia mas. Kun. An ta no Juš kos nuo pel no „Drau go“ ro ma nų is to ri jo je už mirš ti 
ne ga li ma.

La bai reikšmin gas pa grin di nis „Drau go“ ro ma no kon kur so nuos tatas, 
ku riuo ne apib rė žia mas kon kur si nių vei ka lų tu ri nys, idė jos, pa krai pa ar pan. 
Premijuo jamas ge riau sias ro ma nas – ne svar bu, ką jis vaiz duo tų, kaip vaiz duo tų, 
ku rią min tį skelb tų.

„Drau gas“ skel bia ne tik roma no kon kur sus: li gi šiol jau tu rėjome ke le tą 
no ve lių, po ezi jos, straips nio kon kur sų. No ve lių bu vo at siųs ta ne ma žas skai čius – 
ge rų ar bent mie lai paskaito mų. Da bar (po lai ko!) pagalvo ju, kad tik rai ver tė jo tas 
nove les su rink ti ir po rą gra žių rin kinių iš leis ti. Sa vai me aiš ku, jau skel biant kon-
kur są rei kė jo nu ma ty ti ir iš anks to ta tai pra nešti. Bū tu me tu rė ję po rą nau jesniųjų 
mū sų no ve lių antologi jų, ku rios ne pre ten duo tų į isto rines, bet bū tų šio me to mū sų 
no ve lės at spin dys.

Ap skri tai „Drau ge“ li te ra tū ra pla čiau ir ryš kiau atskleidžia ma ne gu ki tam 
ku riam laikraš tyje. Iš šim to mū sų ra šy to jų 60 yra dažniau „Drau ge“ pa si ro dę, 15 
– re čiau. Tai su da ro 75 nuoš. ra šy to jų. Jo kia me ki ta me laik raštyje nie kad to kio 
ra šy to jų skai čiaus ne sa me ma tę. 

„Draugas“,1959m.lapkričio14d.


