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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Kuklusisredaktorius
kun.PranasGaršva,MIC

MarijaRemienė

Ar tė jant „Drau go“ dien raš čio 
šimt me čiui bu vo vis la biau pra dė ta 
do mė tis „Drau go“ įkū rė jais, re dak to-
riais bei bu vu siais dar buo to jais. Pa im-
da mas „Drau gą“ į ran kas var gu ar kas 
pa gal vo ja, kiek dar bo ir rū pes čių bū na 
įdė ta, kol laik raš tis iš lei džia mas į pa-
sau lį.

Mū sų iš ei vi jos lie tu viš ko je vi-
suo me nė je kun. Pra no Garš vos, MIC, 
var das dar yra ži no mas. Jis mū suo se 
pri si me na mas kaip „Drau go“ dien raš-
čio re dak to rius, bet apie jo vi di nį pa-
sau lį ga li pa sa ky ti tik jo ar ti mi drau-
gai – ku ni gai vie nuo liai, su ku riais jis 

mo kė si, dir bo ir ben dra vo.
Pra nas Garš va gi mė 1915 m. sau sio 18 d. Pas nie ta lio kai me, Ve liuo nos 

vals čiu je, Kau no ap skri ty je, da bar ti nia me Jur bar ko ra jo ne. Mi rė 1993 m. sau-
sio 14 d. Chi ca go je, Il li nois. Tai ku ni gas ma ri jo nas, spau dos dar buo to jas. 1937 
m. bai gęs ma ri jo nų gim na zi ją Ma ri jam po lė je stu di ja vo fi lo so fi ją Kau no ku ni gų 
se mi na ri jo je. 1941-1942 m. stu di ja vo te olo gi ją Tu e bin ge no uni ver si te te Vo kie-
ti jo je. Grį žęs į Kau ną 1942 m. įšven tin tas į ku ni gus. Ku ni ga vo Ma ri jam po lė je, 
bu vo Aukš tes nio sios mo kyk los ka pe lio nas. Ar tė jant ru sų oku pa ci jai 1944 m. pa-
si trau kė į Vo kie ti ją, bu vo Tu e bin ge no lie tu vių pa bė gė lių sto vyk los ka pe lio nas. 
1947-1948 m. stu di jas tę sė Ro mo je ir įgi jo te olo gi jos li cen cia to laips nį. 1948 
m. per si kė lė į Ar gen ti ną, bu vo „Lai ko“ vi ce re dak to rius. 1954-1958 m. Bu e nos 
Ai res bu vo ma ri jo nų vie nuo ly no vy res ny sis ir Auš ros Var tų lie tu vių pa ra pi jos 
kle bo nas.

1958 m. kun. Pra nas Garš va at vy ko į Chi ca gą, dir bo „Drau go“ re dak ci jo-
je, vė liau ta po vy riau siuo ju re dak to rium-mo de ra to rium ir dir bo iki 1992 me tų, 
kol li ga pa kir to. 

Bū da mas re dak to riu mi jis su tel kė daug ben dra dar bių ir jo va do vau ja mas 

Kun.PranasGaršva
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„Drau gas“ ta po pa sau lio lie tu vių dien raš čiu. Kun. Pra nui Garš vai re da guo jant 
po ka ro iš Vo kie ti jos į Ame ri ką at vy ko daug pa bė gė lių, tarp ku rių bu vo kul tū-
ri nin kų, spau dos dar buo to jų, ra šy to jų. „Drau go“ vaiz das pa si kei tė ne tik sa vo 
iš vaiz da, bet kal ba ir tu ri niu. „Drau gas“ ta po vi sos iš ei vi jos la biau siai skai to mu 
laik raš čiu. Po etui Ka zi mie rui Bra dū nui re da guo jant šeš ta die nio kul tū ros prie dą 
pa si kei tė jo ko ky bė. Ko ne kiek vie na me nu me ry je bu vo spaus di na mos ori gi na-
lios po ezi jos ei lės, pro zos iš trau kos, kny gų re cen zi jos, pra ne ša ma apie iš ei vi jo je 
iš leis tas kny gas. Be to, „Drau go“ pus la piuo se bu vo ap ra šo mi kul tū ros, me no 
moks lo lai mė ji mai, skel bia ma įvai rių kon fe ren ci jų, su va žia vi mų me džia ga, kul-
tū ros ren gi niai.

2009 m. lie pos 12 d. su ei na šim tas me tų nuo taip la bai iš ei vi jai reikš-
min go įvy kio, – „Drau go“ įkū ri mo. Kun. Pra no Garš vos re da ga vi mo me tai bu-
vo dien raš čio žy dė ji mo me tai. Jo nuo pel nų iš ei vi jai ap rėp ti tie siog ne įma no ma, 
ypač tuo me tu, kai Lie tu va bu vo so vie ti nės oku pa ci jos gniauž tuo se. Nė vie nas 
iš ei vi jos laik raš tis taip pla čiai ne nu švie tė gy ven to jų ge no ci do Lie tu vo je bei gy-
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ven to jų sun kios da lios, kaip „Drau gas“. Re dak to rius Pra nas Garš va bu vo ypač 
prie šin gas ry šiams su oku puo ta Lie tu va. Jei „Drau gas“ pa ra šo, vi si skai ty to jai 
to kius straips nius pri ima rim tai. 

Tau tos oku pa ci jos lai ko tar piu „Drau ge“ bu vo spaus di na ma „Kro ni ka“, ku ri 
pa sa ko jo apie oku puo tos Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios gy ve ni mą. Nie kas iki šiol 
ne nu sta tė, kaip „Kro ni ka“ pa siek da vo „Drau gą“. „Kro ni ko je“ at si spin dė jo tau tos 
dva sios tvir ty bė. „Drau gas“ bu vo ir yra lie tu viš kos iš ei vi jos gy ve ni mo veid ro dis.

Ap lan kius re dak to rių kun. Pra ną Garš vą re dak ci jo je kris da vo į akis jo 
ra šo ma sis sta las, vi sa da ap krau tas po pie riais be tvar kos, ta čiau jis pats ge rai 
ži no jo, kur gu li ko kio nors straips nio ran kraš tis. Jis bu vo ma lo nus, bet ne per 
daug drau giš kas ir griež tas sa vo nu si sta ty me. Čia ra šan čia jai kun. Pra ną Garš vą 
te ko pa žin ti be veik nuo jo pir mų jų die nų „Drau ge“. Jis tu rė jo sa vo li ni ją ir nie-
kas ne ga lė jo jo „pa mo ky ti“. Ne vie nam jis at kirs da vo: „Įsteik sa vo laik raš tį ir 
ra šy si, ką tik no rė si“. „Drau ge“ lan ky to jų ne trūk da vo, ypač sve čių iš ki tų vie to-
vių. Kiek vie nas at vy kęs į Chi ca gą bū ti nai tu rė jo ap lan ky ti „Drau go“ re dak ci ją. 
Re dak to riaus kam ba rio du rys vi sa da bū da vo at vi ros: kiek vie nam lan ky to jui jis 
skir da vo dė me sio. Su sve čiais su truk dy tą lai ką tu rė jo ati dirb ti vė ly vais va ka rais. 
Kun. Vik to ras Rim še lis yra sa kęs, kad re dak to rius P. Garš va pa val gy da vo va ka-
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rie nę, už si da ry da vo sa vo ma ža me vie nuo ly no kam ba rė ly je ir il gai, il gai tauš kin-
da vo ra šo mą ja ma ši nė le. 

Ka žin ar kun. Pra nas Garš va tu rė jo ar ti mų bi čiu lių. Dvie jų sa vai čių atos-
to gas jis pra leis da vo ne ke liau da mas, bet ra miai po il siau da mas Be ver ly Sho res, 
In dia no je, prie Mi chi ga no eže ro. Tai bu vo la bai kuk lus žmo gus. Jo ku ni gys-
tės ju bi lie jaus pro ga drau gai no rė jo su ruoš ti pa mi nė ji mą ir jį pa svei kin ti Jau ni-
mo cen tre kar tu su ke liais šim tais ku ni go ger bė jų, bet jis griež tai at si sa kė. Tais 
me tais pir mą „Drau go“ pus la pį re da ga vo Vy tau tas Ra džius. Jis pa ruo šė trum pą 
straips ne lį apie ju bi lia tą kun. Pra ną Garš vą su nuo trau ka. Vi sa pro ble ma, kad 
prieš ati duo dant į spaus tu vę kiek vie ną pus la pį tu rė jo per žiū rė ti vyr. re dak to rius. 
Pa ste bė jęs ra ši nį apie sa ve jis tuoj pat pa rei kal vo iš im ti ir ge riau pa lik ti tą vie tą 
tuš čią, jei nė ra ki to ra ši nio. Jis ne mė go fo to gra fuo tis, to dėl jo laik raš ty je be veik 
ne te ko ma ty ti jo nuo trau kų. Kun. Pra nui Garš vai mi rus bu vo sun ku su ras ti nuo-
trau ką ne kro lo gui.    

„Draugo“vyriausiojoredaktoriauskun.PranoGaršvosgimtosiossodybosjaunebėra,išsodyboslikotik
šisąžuolynas,ramiaisauošiantisgimtojoPasnietalio(Jurbarkoraj.)kaimopakraštyje,antSnietelosupelio
kranto.AlgirdoGirininkonuotr.
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Re dak to rius kun. P. Garš va re tai lan ky da vo lie tu viš kus ren gi nius ir nie kad 
ne si verž da vo į pir mą sias ei les. At si lan ky da vo į „Drau go“ ren gi nius, bet re dak-
ci jai skir tą sta lą jis pa si rink da vo to li nuo gar bin gų jų sve čių. Jis sa ky da vo, kad 
„Drau go“ dar buo to jai tu ri skir ti dė me sį ne sau, bet skai ty to jams ir dien raš čio 
rė mė jams. Po jo re dak ci jos tak ti ka vi sai pa si kei tė.

Re dak to rius kun. P. Garš va ra šė šeš ta die nių skil ties „Rim ties va lan dė lės“ 
straips nius. Be to, jis ben dra dar bia vo „Lai ke“, „Dar bi nin ke“, „Tė viš kės ži bu-
riuo se“, „Lux Chris ti“. Jis 1964 m. pa ra šė ma ri jo nų veik los ap žval gi nę kny gą 
„Ne gęs tan ti švie sa“, bu vo Lie tu viš kos kny gos klu bo ve dė jas ir nuo 1964 m. – 
LSS – Skau čių se se ri jos dva sios va das.

Kun. Pra nas Garš va ra šy da vo ve da muo sius, ku rie tin ka vi siems lai kams. 
Vie na me iš pas ku ti nių jų, bū tent 1992 m. gruo džio mėn. 7 d., jis ra šė: „Apie lie-
tu viš ką spau dą tu ri me kal bė ti pla čia pras me. Tai ne tik laik raš čiai, ku rie lan ko 
kas dien, kas sa vai tę ar kas mė ne sį, bet ir kny gos, ku rios lie čia lie tu viš ką gy ve ni-
mą iš si lais vi nu sio je tė vy nė je ir lais ve be si nau do jan čio je iš ei vi jo je. Sa vas žo dis, 
sa va min tis ir sa vas iš si reiš ki mas yra ar ti mes nis, ne gu bet ko kios di de lės kū ry-
bi nės žie žir bos, lie čian čios tik žmo gaus gy ve ni mą ar sve ti mas tau tas“.

To liau jis tei gė: „Nie kas taip ne su ri ša žmo nių kaip sa vos tra di ci jos, at si-
neš tos iš tau tos ir per duo tos šei mų ar drau gų sve ti mo se že mė se ir sve ti muo se 
kraš tuo se. At ei vis nie ka da pil nai ne pri tam pa prie sve ti mo gy ve ni mo. Ne pri tam-
pa daž nu at ve ju net sve tur gi męs, au gęs ir moks lus bai gęs jau nuo lis, kai jis su-
au ga ir pa jun ta sve ti mą dva sią ap lin ko je ir sa vy je“.

„Išei vi ja skir tin gai žvel gia į sa vo tau tą, ar ji bū tų laik raš čio, ar kny gos 
pa vi da lu. Ji yra tau tos ir iš ei vi jos gy vy bė, lyg gy vas or ga niz mas, ku rio gy vy bės 
sie kiais gy ve na vie na ir ki ta tau tos da lis. Iš si lais vi nu si tė vy nė ar tė vų bei se no lių 
že mė gy vuo ja iš ei vi jos pa gal ba, iš ei vi ja gy vuo ja tau tos gy vy be ir jos dva si niais, 
kul tū ri niais, eko no mi niais, auk lė ji mo si sie ki mais. Nei tau ta iš ei vi jos, nei iš ei-
vi ja sa vo tau tos ne ga li iš si ža dė ti, nes vie na ki tai yra bū ti nos gy vy bei pa lai ky ti“.

„No ri ar ne no ri, vi si yra tos, o ne ki tos tau tos žmo nės. Ga li sa vo pri klau-
so mu mo tau tai iš si ža dė ti, bet ne ga li iš si ža dė ti sa vo vi daus dva sios, sa vo nu si tei-
ki mų, sa vo cha rak te rio, nors kar tais ir tik blo go mis pu sė mis pa si reikš tų. Ir tė vai 
tu ri žiū rė ti, kad jų vai kai kuo ma žiau siai ati tol tų nuo jų pa čių ir nuo sa vo tau tos. 
Net ir tie, ku rie jau už mir šo sa vo tė vų ar se no lių kal bą, yra tau tai rei ka lin gi, nes 
juo se plaz de na tau ti nė dva sia, nors ku ris žmo gus ir no rė tų jos at si kra ty ti“. 

Kun. Pra nas Garš va „Drau gą“ re da ga vo 37 me tus. Jis iš ke lia vo pas Vieš-
pa tį 1993 m. sau sio 24 d.


