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„Draugas“ ir kultūra

„Draugo“literatūrinispalikimas
StasysGoštautas

„Drau go“ kul tū ri nis prie das bu vo įvai riai va din tas, bet vi sa dos li ko toks 
pat – tik ras li te ra tū ri nis prie das. Ir te mos, ir teks tai bu vo ne žur na lis ti nio, bet 
kū ry bi nio po būdžio. 

1951 m. pre la tui Juo zui Pruns kiui at ėjo į gal vą su kur ti to kį prie dą, ir tai 
ne su ta pi mas, kad tai įvy ko vos po dve jų me tų „di pu kams“ išli pus iš lai vo. Sa vo 
la ga mi nuo se jie at si tem pė ga ly bę juod raš čių, ku rie ver žė si į die nos švie są. 

Me tas, kai pa si ro dė „Drau go“ prie das, šian dien at ro do vi sai na tū ra lus, 
ki taip ir bū ti ne ga lė jo. Tiek in te lek tu a lų vaikš čio jo po Mar qu et te Par ką, tiek jų 
su si bū rė Bos to ne ir Was hing to ne prie Lib ra ry of Cong ress, kad bu vo na tū ra lu 
pa si nau do ti jų bu vi mu ir išgar sin ti lie tu vių li te ra tū rą. 

Pre la to J. Pruns kio lai kais kul tū ri nis prie das išei da vo be di de lio var go, 
nes bu vo ge rų rašyto jų, tik rei kė jo juos pa ra gin ti. Li te ra tū ri nis prie das pa sie-
kė „auk so am žių“ Ka zio Bra dū no re da ga vi mo lai kais, 1961-1982 m. Kiek sun-
kiau bu vo Auš re lės Liu le vi čie nės lai kais, bet ji he ro jiškai iš lai kė „Drau go“ ly gį. 
Skai ty to jai ne įta rė, kaip sun kiai kar tais jai bū da vo pa da ry ti tą nu me rį.

Da nu tės Bin do kie nės lai kais „Drau gas“ pra dė jo šlu buo ti, nes trū ko tik ro 
– at ski ro prie do re dak to riaus. Da nu tė at ro do bu vo ide a li kul tū ri nio prie do re-
dak to rė, gai la, kad ji bu vo ap krau ta vy riau sios re dak to rės pa rei go mis ir ne ga lė jo 
vis ko ap rėp ti.

Kun. dr. Kęs tu tis Tri ma kas re da ga vo kul tū ri nį prie dą 11 mė ne sių su per-
trau ko mis, nes tuo pa čiu me tu vyk da vo į Lie tu vą dės ty ti Vy tau to Didžio jo uni-
ver si te te. Jis ypač at krei pė dė me sį į re li gi ją ir psi cho lo gi ją. 

Po vi sų var gų pas ta ruo ju me tu „Drau gas“ at ra do sa vo drau gą Al do nos 
Že mai ty tės as me ny je ir, rei kia ti kė tis, kad ji ištvers tiek var go rei ka lau jan tį dar-
bą, re da guo da ma laik raš tį už tri jų tūks tan čių my lių. Al do na at kū rė li te ra tū ri nį 
„Drau gą“ gal ge riau, ne gu bet ka da jis bu vo, nors tų išei vi jos rašyto jų ir kul tū ri-
nin kų jau ne li ko, tad  pa si rin ki mas daug mažes nis.  

Ka dai se tas prie das va din tas „Moks las – Me nas – Li te ra tū ra“. Ne ži nau 
ko dėl šian dien yra „Kul tū ra – Me nas – Li te ra tū ra – Moks las“, gal bū tų už te kę 
„Li te ra tū ra ir me nas“?

Gan įdo mu pra ei ti vi sais tais ke liais, ku riais pra ėjo laik raštis. 
Vi si gal vo ja, kad ži no laik raš čio re da ga vi mo pa slap tis, nors iš tik rų jų nie-

ko nežino ir skai to, kas jiems la biau siai pa tin ka ir kri ti kuo ja, kas jiems ne pa tin-
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ka. Nė ra tur būt tarp mū sų ra šy to jo, po eto, dra ma tur go, eseis to, ku rio „Drau gas“ 
ne bū tų spaus di nęs. Gal kas nors ga vo py los už vie ną ar ki tą straips nį, gal bu vo 
ne su pras tas ar su pa ras tin tos jo min tys, bet laik raš tis bu vo gy vas ir įdo mus.

Bu vo sma gu skai ty ti re tus Al fon so Ny kos-Ni liū no pos mus ar ku pi nas pa-
slap ties ir sub ti lu mo, grakš čias To mo Venc lo vos ei les, Ma riaus Ka ti liškio ką 
tik užbaig tą no ve lę ar ro ma no iš trau ką… ne mažiau sma gu bu vo skai ty ti Kos to 
Ost raus ko, ki tų au to rių me ta fo ras, Al gir do Land sber gio hu mo ro pro zą ar An ta no 
Gus tai čio ei liuo tą juo ką, bet jie be veik vi si, iš sky rus čia du mi nė tus, jau iške lia-
vo neg rįžta mai. Tarp gy vų jų dar rei kia pa mi nė ti vi sad ne ra mų Jo ną Me ką, la bai 
ag re sy vų sa vo amžiui, Ju li ją Šva bai tę Gy lie nę, mie lą ją Liū nę Su te mą ir tur būt 
dar pu sę tu zi no… 

„Drau go“ užmo jis man pri me na du pa sau li nius laik raš čius – „New York 
Ti mes“ sek ma die nio kul tū ri nę sek ci ją ir Lon do no „Fi nan tial Ti mes“ šeš ta die-
nio lai dą, kur ir gi ga li ras ti vis ką, kas šian dien yra svar bu li te ra tū ro je ir me ne. 
Šian dien rašytas teks tas po dau ge lio me tų tam pa svar bus vi sa me pa sau ly je ir yra 
ci tuo ja mas su pa si ti kė ji mu aka de mi niuo se dar buo se. 

To kio li te ra tū ri nio prie do ne tu ri me šian dien Lie tu vo je, o bū tų ge ra, kad 
jis bū tų. Įdo mu pa žiū rė ti, kiek to kių li te ra tū ri nių prie dų tu ri ki tų tau tų iš ei viai.

Tai gi pri ar tė jus mū sų se nu kui prie šim to me tų ne ga li me pa miršti jo ne pa-
pras tos užduo ties, bet tu ri me pri pažin ti, kad ir ki ti laik raš čiai ban dė tai da ry ti. 
Pvz., „Dar bi nin kas“ karts nuo kar to ir „Nau jie nos“ kas šešta die nį, ir „Tė viš kės 
žibu riai“ To ron te. Bet nė vie nas iš jų ne ga lė jo su si ly gin ti su „Drau gu“. Ke tu ri 
pus la piai se na ja me for ma te ar ba kaip da bar – 8 pus la piai su tei kia skai ty to jui 
įvai ru mo vi sam sa vait ga liui. Nuo sta bu, kad be gar bės už si da rius ar per si kė lus 
į Lie tu vą dau ge liui ge rų žur na lų („Ai dai“, „Met me nys“ ir t.t.), „Drau gas“ dar 
su ge ba išlai ky ti sa vo tra di ci ją ir pa teik ti vie ną ki tą siur pri zą sa vo skai ty to jams.

Prie das per gy ve no ir bai sius po le mi kos lai kus, pvz., kai kas drį so užgau ti 
An ta ną Škė mą, ku rio kū ry bišku mu ne ga li ma bu vo abe jo ti; kai kam ne pa ti ko jo 
li te ra tū ri nis žody nas. Il gai „Drau gas“ ne ga lė jo at si gau ti po fron ta li nio san ta rie-
čių puo li mo, bet iš tik rų jų tai bu vo gy vi lai kai, kai į vis ką bu vo re a guo ja ma su 
aist ra. Bu vo ir ki tų ne san tai kos obuo lių, bet po le mi ka tarp san ta rie čių ir „Nau-
jie nų“ skai ty to jų da vė vi siems pro gą pa sidžiaug ti.

Vie nas iš sun kių mo men tų bu vo ben dra dar bia vi mo su Lie tu va klau si mas. 
Pra si dė jo nuo krepšinio, pas kui bu vo fil mai ir kon cer tai. Įdo miau sia, kai at si ra-
do Al gir do Ju liaus Grei mo „Vei du į Lie tu vą“ šū kis, ku ris dau gu mos bu vo in ter-
pre tuo tas kaip tė vy nės iš da vys tė. 

Vi sus rašyto jus ir po etus, dešimt me čius sa vo kū ry ba užpildžiu sius „Drau-
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go“ li te ra tū ri nius pus la pius, yra sun ku ap tar ti, nes jų yra la bai daug, vien są ra šas 
už im tų man skir tą skil tį. Dau gu mos jų kū ri niai „Drau go“ kny gos klu bo, su gal-
vo to kun. dr. An ta no Juškos ir jį pa kei tu sio kun. Vy tau to Bag da na vi čiaus, dė ka 
bu vo išleis ti kny go mis. Kvie čiu pa var ty ti „Drau go“ li te ra tū ri nio prie do me ti nius 
są va dus ir pa ma ty si me, ko tik ten ne bu vo. 

Įdo mu mo dė lei peržiū rė jau 1981-1982 me tų spaus din tų straips nių są va-
dus, rei kia ste bė tis, kiek kū ry bos ir kri ti kos ten kiek vie ną šešta die nį bu vo su-
kaup ta. 

Ne rei kia pa miršti „Drau go“ ro ma no kon kur so, ir gi su gal vo to kun. A. 
Juškos. Tai vis „Drau go“ li te ra tū ros prie do dė ka. 

Ko kios įta kos vi sa tai tu rė jo išei vi jos li te ra tū rai, čia jau ne šios skil ties 
ver ti ni mui. Rei kia pa lauk ti, ka da bus pa rašytos stu di jos apie R. Šil ba jo rį ar Vy-
tau tą A. Jo ny ną ir ki tus me ni nin kus, o tu rė tų bū ti pa ra šy ta ne vie na to kia dak ta-
ri nė di ser ta ci ja. 

Kur šian dien yra Ju lius Kau pas, Al gir das Land sber gis, An ta nas Škė ma, 
Alo y zas Ba ro nas, Ed var das Cin za, Sta sys San tva ras, Jo nas Ais tis, Vy tau tas 
Alan tas, Jur gis Ble kai tis, An ta nas Vai čiu lai tis, Hen ri kas Na gys, Liū das Do vy-
dė nas, Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė, Jur gis Jan kus, Jur gis Ma čiū nas ... są rašas to li gra žu 
ne vi sas. O kiek straips nių, pa si rašytų ir ne pa si ra šy tų, pa ra šė Ka zys Bra dū nas? 

Tai jau mū sų li te ra tū ros is to ri ja...


