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Įvadas 

 

Įvairios nacionalizmo teorijos, analizuodamos moderniųjų tautų atsiradimą, dažniausiai gilinasi į 

įvairius istorinius, politinius, socialinius ar kultūrinius procesus, juose ieško įvairių šio savotiško 

„fenomeno“ atsiradimo d÷sningumų bei priežasčių. Žiūrint į tokią nacionalizmo teorijos kryptį medijų 

teorijos požiūriu, galima pasteb÷ti, jog šiuose tyrin÷jimuose į d÷mesio lauką patenka daugiausiai 

vakarietiškos civilizacijos istorinis, kultūrinis, socialinis turinys, tačiau ignoruojama jos išskirtin÷ forma. 

Ignoruojant formą, jos stiprų poveikį tiek bendruomenei, tiek atskiram individui, neatkreipiamas d÷mesys į 

išskirtinę žmogaus, kaip individo, reikšmę tiek moderniojoje ideologijoje, tiek apskritai visoje 

vakarietiškoje civilizacijoje. Šiame darbe siekiama į nacionalizmo arba moderniųjų tautų su(si)formavimo 

procesą pažvelgti nauju - medijų teorijos aspektu. 

Medijų teoretikai dažnai pastebi nacionalizmo sąsają su specifine Vakarų Europos civilizacijos 

kultūrine forma, kurios šaknys ir pagrindiniai bruožai slypi specifin÷je vakariečių naudojamoje medijoje – 

fonetiniame rašte. Šiame darbe bus siekiama šių pasteb÷jimų pagrindu prapl÷sti nacionalizmo santykio su 

tokiomis medijomis kaip raštas bei jo spaudos formos – knyga bei periodin÷ spauda, problematiką. 

Šio darbo tikslas - nustatyti medijų įtaką modernių tautų su(si)formavimui ir atlikti konkretaus 

atvejo analizę. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti platesnį rašto medijos, spausdinimo proceso bei jo metu išryšk÷jusių pagrindinių 

formų – knygos bei periodin÷s spaudos, vystimosi kontekstą, išskirti pagrindinius šių medijų bruožus bei 

poveikį tradicinei kultūrai socialiniu, psichologiniu aspektais. Šioje analiz÷je bus siekiama išryškinti 

periodin÷s spaudos, kaip svarbiausios aptartų medijų formos, tiesiogiai susijusios su moderniųjų tautų 

su(si)formavimo procesu, reikšmę. Darbe bus analizuojami periodin÷s spaudos kuriamos medijuotos terp÷s 

bruožai, sąsajos su bendruomen÷s bei individo sampratomis, savivoka ir socialine raiška. 

2. Aptarti bene svarbiausią turinio prasme Vakarų kultūrin÷je erdv÷je išryšk÷jusią individualizmo 

ideologiją. Bus siekiama išryškinti antropologinę individo sampratą, jos santykį su bendruomene, 

individualizmo stipr÷jimo tendenciją vakarietiškoje kultūroje. Analizuojant šią id÷jinę individo 

formavimosi plotmę, m÷ginsime nurodyti pagrindine sąsajas su medijų kultūriniu kontekstu, kuris suteikia 

šiai sampratai materialų pagrindą. 

3. Peržvelgti pagrindines nacionalizmo teorijas ir nustatyti jų esminius akcentus, ieškant moderniųjų 

tautų susikūrimo priežasčių. Kita vertus, bus stengiamasi pateikti ir tam tikrą kritišką požiūrį, atkreipti 

d÷mesį, jog dauguma šių istorinių, kultūrinių, socialinių nacionalizmo formavimosi priežasčių neatsiejamai 

remiasi į Vakarų civilizacijos specifinę formą. Be to, medijų teorija paprastai pristato ambivalentiškas 
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spausdinimo technologijos pasekmes: individualumo skatinimą, bet tuo pačiu ir virtualios bendruomen÷s 

kūrimą. Tod÷l spauda yra šios darbo dalies „ašis“ – per spaudą su(si)formuoja modernios, tautiniu pagrindu 

paremtos valstyb÷s. Taigi individualizmas ir virtualus bendruomeniškumas yra glaudžiai susiję. 

4. Išanalizavus istorinį/kultūrinį medijų veikimo kontekstą, aptarus pagrindines medijų sąsajas su 

moderniųjų tautų sampratos Vakarų kultūroje atsiradimu, kitas uždavinys bus pritaikyti teorinį modelį 

lietuvių moderniosios tautos su(si)formavimo analizei. 

Lietuvos istoriografija sutartinai pripažįsta, jog vieną svarbiausių vaidmenų lietuvių tautinio 

atgimimo laikotarpiu suvaidino XIX amžiaus pabaigoje pasirodę pirmieji lietuvių laikraščiai „Aušra“ bei 

„Varpas“. Tačiau jų reikšm÷ dažnai vertinama tik kaip lietuvių atgimimo inteligentijos, ideologinių tautinių 

jud÷jimų vadų sutelkimas ties tautos žadinimo veikla. Antrojoje darbo dalyje, remiantis medijų teoretikų 

bei nacionalizmo tyrin÷tojo B. Andersono pasteb÷tomis sąsajomis tarp periodin÷s spaudos ir tautin÷s 

sąmon÷s kilm÷s, bandysime kitokiu aspektu pažvelgti į lietuvių pirmąją periodinę spaudą. Taip pat savo 

tyrime sieksime į lietuvių moderniosios tautos su(si)formavimo procesą pažvelgti ne vien per pirmųjų 

lietuviškų laikraščių, bet ir per pačių pirmųjų lietuviškų periodinių leidinių – kalendorių analiz÷s 

perspektyvą. 

Šios analiz÷s d÷ka, bus m÷ginama suprasti kokį „bendruomen÷s vaizdą“ išvysdavo XIX amžiaus 

antrosios pus÷s pirmųjų lietuviškų periodinių leidinių skaitytojas. Kita vertus, bus bandoma atsakyti į 

klausimą, kokiu būdu periodin÷s spaudos medija tur÷jo galimybę kurti ir formuoti tam tikros bendruomen÷s 

„ įsivaizduojamą“ ryšį. Pam÷ginsime išsiaiškint, kaip periodin÷s spaudos „vaizdas“ susisiejo su tikrov÷je 

egzistuojančiais žmon÷mis, kokiu būdu „lietuviškumas“ pamažu tapo jų bendrumo pagrindu. Ieškodami 

atsakymų į iškeltus klausimus, aptarsime:  

1. Periodin÷s spaudos lietuvių kalba atsiradimo istorinį kontekstą. 

2. Pirmuosius lietuviškus periodinius leidinius formos, turinio bei tematikos požiūriais.  

3. Periodinių leidinių organizavimo, plitimo bei skaitymo aplinkybes, kurios kaip pagrindas, kaip 

tam tikra atsikartojanti ceremonija tapo spaudos medijoje atsispindinčių sampratų „įtikrovinimo“ 

pagrindiniu principu. 

Darbo analiz÷je naudojami analitinis-aprašomasis bei hermeneutinis metodai. 

Darbe r÷m÷m÷s jau klasika tapusiais medijų teoretikų darbais: J.Goody, W.Ong, M.McLuhano, 

B.Andersono darbais. Nagrin÷jant lietuvišką kontekstą pasitelk÷me eilę Lietuvos istorikų darbų. 

Nacionalizmo ir spaudos medijos sąsajai analizuoti parankūs buvo vieno garsiausių Vidurio ir Rytų 

Europos nacionalinių jud÷jimų tyrin÷tojo M.Hrocho darbai. 

 



 6

1. Medijų teorijos analiz÷ 

 

1. 1. Rašto poveikis oralinei tradicijai 

Raštas - tai tokia medija, kuri labai ryškiai paveikia tradicin÷s arba oralin÷s visuomen÷s egzistavimo 

tiek išorines sąlygas, tiek vidinį savitą patirties, pasaul÷žiūros perdavimo mechanizmą, nuo kurio priklauso 

ir perduodamos informacijos turinys. Rašto medijos įtaka oralinei visuomenei pirmiausia aiškiai 

atsiskleidžia trumpai pažvelgus į kultūros perdavimo neraštingose visuomen÷se pagrindinius bruožus. 

Sakytinis tradicijos perdavimas oralin÷se visuomen÷se gali būti įsivaizduojamas kaip ilga grandin÷ 

susipynusių pokalbių tarp bendruomen÷s narių. Tokiu būdu tik÷jimai, vertyb÷s ir visos žinojimo formos 

perduodamos individualaus bendravimo „akis į akį“ tiesioginiu būdu ir, visa tai, kas perduodama saugoma 

žmonių atmintyje. Esminis tokios komunikacijos bruožas, jog čia egzistuoja svarbus tiesioginis ryšys tarp 

simbolio (žodžio) ir juo nurodomo referento. Kiekviena žodžio reikšm÷ yra patvirtinama konkrečios 

situacijos metu, kuri dažniausiai yra lydima garsin÷s moduliacijos, fizin÷s gestikuliacijos. Iš šių elementų 

susipina labai specifin÷ žodžio reikšm÷ ir kartu pažymimas bendras jos naudojimas.1 Oralin÷s 

bendruomen÷s kalba, jos žodynas vystosi glaudžiame santykyje su bendruomen÷s patirtimi. Nors kalbos 

mokomasi individualiai, tačiau visuomet akistatoje su kitais bendruomen÷s nariais. 

Kita vertus, žodynas – tai efektyvi terp÷, kurioje gana lengvai vyksta kritiško suvokimo ir 

eliminavimo procesai, palaikomos „čia ir dabar“ egzistuojančių gyvenimo sąlygų aktualumas.2 Kai viena 

karta išmoksta savo kalbą, per mitus bei pasakojimus perima ir savitą pasaul÷žiūrą. Kadangi ilgalaikiai 

įrašai neegzistuoja, išnyksta istoriniai įvykiai bei vardai. Pasakojimus ir mitus dabartis prisitaiko sau, kad 

nustatytų teisingus socialinius santykius. Individas šių dalykų nepaj÷gus suvokti, jam kaip savaime 

suprantamas dalykas tampa išmoktas su kalba pasakojimas, o neatitikimai su ankstesniais - niekaip 

neužkliūna. Taip vyksta nuolatin÷ kaita, interpretacija, atmintis nevaržo dabarties, atsiradimo kilm÷s mitai 

tarnauja dabarčiai, yra koreguojami pagal ją. Šiame procese individuali atmintis atlieka kritin÷s svarbos 

elemento funkciją, kurio d÷ka keičiasi tradicija, nereikalingi ir neaktualūs elementai eliminuojami. 

Tokį tradicin÷s neraštingosios arba oralin÷s bendruomen÷s savitumą J. Goody ir I. Watt įvardija 

kaip homeostatinę organizaciją, kurios esmingiausi bruožai atsiskleidžia lyginant šios tradicijos santykį su 

atmintimi ir užmarštimi.3 

Viena pagrindinių tokios homeostatin÷s būkl÷s tendencijų ta, kad individas (individualiai) beveik 

nesuvokia praeities, išskyrus pačią dabartį. Tarkim, metraščiai raštingose visuomen÷se primeta daug 

objektyvesnį atpažinimą skirtumo tarp to, kas buvo ir to, kas yra. Oralin÷je visuomen÷je suvokiama, jog 

                                                 
1 J. Goody, I. Watt, The consequence of literacy // Literacy in traditional societies, Cambridge University Press, 2005, p.29.  
2 Ten pat, p. 31. 
3 Ten pat, p. 30.  
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pasaulis visuomet buvo toks, koks yra dabar. Vienos kultūros turi savo kilm÷s genealogijas, kitos mitus ar 

šventus pasakojimus apie pasaulio kilmę ir būdus, kuriais žmogus ugdo savo kultūrą. Tačiau šios sampratos 

negali valdyti dabarties, nes jos neturi chronologiškai numatyto statuso, į kurį būtų daroma nuoroda. 

Oralin÷s tradicijos visuomen÷s nariai nemato jokio prieštaravimo tarp to, kas pasakojama dabar ir tarp to, 

kad prieš daugelį metų buvo pasakojama visiškai kitokia istorija, kadangi nes šalia jų, dabarties akiratyje 

n÷ra ilgalaikių užrašų ar įrašų. Mitas ir istorija susilieja į viena: tie kultūrinio paveldo elementai, kurie tuo 

laiku praranda savo svarbą, pamažu traukiasi užmarštin arba yra perkeičiami. Kai kiekvienos kartos 

individai išmoksta savo kalbą, su ja įsisavina genealogijas ir mitus. Jie nežino, kad įvairūs žodžiai, tikri 

vardai ar pasakojimai buvo išmesti, ar kad kiti bendruomen÷s nariai kai kurias reikšmes perk÷l÷, pakeit÷ ar 

visiškai išmet÷. 

Vis d÷lto egzistuoja tam tikra mnemonin÷s priemon÷s oralin÷se visuomen÷se, kurios užtikrina tam 

tikrą atsparumą, dalinį kultūros užkonservavimą. Tai formalizuoti kalb÷jimo modeliai, ritualinių apeigų 

formul÷s, būgnų ir kitų muzikinių instrumentų naudojimas, profesinio atsiminimo panaudojimas. 

Tokią tradicin÷s kultūros perdavimo tradiciją radikaliai pakeičia rašto atsiradimas. Rašto svarba 

slypi tame, jog jis įgalina sukurti naują komunikacinę terpę tarp žmonių. Jis sugeba įdaiktinti kalbą: susieja 

ją materialioje formoje egzistuojančiai vizualiais ženklais. Ši materiali kalbos forma užtikrina jos 

netrukdomą perdavimą erdv÷s ir laiko požiūriu. Tai, ką žmon÷s galvoja ir sako, gali būti išgelb÷jama nuo 

sakytin÷s (oralin÷s) komunikacijos trumpalaikiškumo. 

Viena vertus, priklausomai nuo naudojamų medžiagų raštui užfiksuoti, kita vertus, d÷l skirtingo 

rašto sistemų sud÷tingumo laipsnio rašto atsiradimas visuomen÷je įtakoja nevienodą socialinį 

pasiskirstymą. Socialiniai apribojimai palaipsniui susiformuoja pagal tai, kas gali naudotis raštu, kas 

atsakingas už užrašų priežiūrą, kita vertus ir tai, kokia informacija juose saugoma. Visoms rašto sistemoms, 

būdingas polinkis į slaptumą.4 Kadangi raštas leidžia lengviau administruoti teritoriją, ypač finansiškai, 

tod÷l slaptumas gali būti naudojamas kaip priemon÷ išlaikyti galios monopoliją. Taip pat raštas turi savybę 

kurti medijuotą terp÷, kurioje kuriasi specifinis bendrumo ryšys. Slaptumas naudojamas kaip socialinio 

stabilumo priemon÷, siekis išsaugoti raštingųjų monopolį. 

M. McLuhano medijų teorijoje daug d÷mesio skiriama psichologiniam rašto poveikiui, kurį 

individualiai patiria kiekvienas atskiras, rašto išmokęs žmogus. Autoriaus teigimu, gentinis oralin÷s 

bendruomen÷s žmogus tapęs raštingu praranda daugelį emocinių ir bendruomeninių šeimos jausmų.5 Jo 

pažinimas nesusijęs su bendrai visuomen÷je patiriama, kartu kuriama bei interpretuojama samprata. 

Žinojimą per÷męs iš neutralios rašto medijos jis praranda daugelį emocinių ir bendruomeninių jausmų bei 

ryšių. Jis gali laisviau atsiskirti nuo genties, tapti „civilizuotu individu“. Kita vertus, rašto medija nutraukusi 

                                                 
4 J. Goody, Introduction // Literacy in traditional societies, Cambridge University Press, 2005, p. 11. 
5 M. McLuhan, Kaip suprasti medijas: žmogaus tęsiniai, Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 94. 
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gentinius santykius, kuria kitą bendrumo, kartais net savotiškos „brolyst÷s“ ryšį su tą patį raštą skaitančiais 

ir naudojančiais individais. 

Vienas pagrindinių rašto poveikių - tradicijos „užkonservavimas“. Šis reiškinys atsiranda ypač ten, 

kur egzistuoja stiprus ryšys tarp rašto ir religijos. Tokioj visuomen÷j Dievo žodžio (ar jo pranašų) 

saugojimas yra tinkamas tarnavimo būdas, kuris užima centrinę vietą. Įgūdžiai yra priklausomi nuo turinio 

ir tai savo ruoštu lemia ortodoksijos poreikį. Išskirtin÷ religija yra linkusi neįsileisti „eretinio“ mąstymo, 

taip pat siūlo sąlyginai pastovius atsakymus į aktualios problematikos klausimus. Senov÷s Graikijos ir 

Romos kultūros buvo unikalios tuo, jog raštingumą traktavo pasaulietiškai, ir bent jau iš pradžių išskirtinio 

religinio kulto nepavert÷ rašytine forma. Tokiu būdu šios kultūros išveng÷ varžančio religinio raštingumo 

poveikio, kuris dominavo Vakarų Europos kultūroje iki pasirodant spausdinimo presui.6 

Tokie yra bendri daugelio rašto sistemų sukeliami socialiniai bei kultūriniai bruožai. Vis d÷lto 

esminis pokytis tradicin÷je kultūroje įvyko išradus fonetinį rašymo sistemos būdą. Nefonetiniai rašymo 

metodai, J.Goody ir I. Watt‘o nuomone, mažai keit÷si per daugelį amžių, kaip ir tos kultūros, kurių dalimi 

jie buvo.7 Tiek piktografin÷, tiek logografin÷ sistemos buvo linkę sudaiktinti ir gamtos, ir socialin÷s tvarkos 

objektus; registruojant, užrašant nuolat egzistuojantį socialinį ir ideologinį visuomen÷s paveikslą. 

Tačiau rašto sistemų kontekste savo paplitimu išsiskiria alfabetin÷ rašto sistema, kurią, per÷mę iš 

finikiečių, pritaik÷ graikai. Fonetinis rašto efektingumas Graikijoje sutapo su palankiais socialiniais, 

ekonominiais ir technologiniais faktoriais.8 Pirmiausia, VIII a. pr. Kr. Graikijoje pastebimas didelis 

ekonominis pakilimas d÷l prekybos Rytuose suaktyv÷jimo. Antras veiksnys, pakankamai lanksti, nestipriai 

centralizuota politin÷ graikų visuomen÷s sistema. Trečia, prekyba su Egiptu leido importuoti gana didelį 

kiekį papiruso, kuris padar÷ rašymą ne tik paprastesnį, bet pigesnį bei prieinamą tiek individualiems 

rašytojams, tiek skaitytojams, kurie nor÷jo pirkti knygas. 

Kita vertus, fonetin÷ rašto sistema buvo labai paprasta palyginti su ankstesn÷mis rašto sistemomis. 

Sudarytą vos iš keliasdešimt simbolių raštą nesunkiai ir per labai greitą laikotarpį fonetinį graikų raštą 

gal÷jo perprasti beveik kiekvienas graikų visuomen÷s narys. D÷l savo paprastos technikos formos, fonetinis 

raštas buvo pirmasis demokratiškas raštas nul÷męs tai, jog graikų civilizacija iškilo kaip pirmoji istorijoje 

žinoma raštingoji visuomen÷. 

Fonetinis raidynas, M. McLuhan‘o teigimu, tai agresyvios tvarkos ir tikslumo neš÷jas. Fonetinis 

raidynas unikalus tuo, jog semantiškai bereikšmes raides derina su semantiškai bereikšmiais garsais. Tokį 

ab÷c÷l÷s principą kultūriniu požiūriu autorius vertina kaip kategorišką vizualaus ir girdimojo pasaulio 

atskyrimą.9 Šis paralelizmas yra grubus ir negailestingas, kadangi fonetiškai užrašytas žodis praranda 

                                                 
6 J. Goody, min. veik., p. 15. 
7 J. Goody, I. Watt, min. veik., p. 37. 
8 Ten pat, p. 41. 
9 M. McLuhan, min. veik., p. 95. 
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prasm÷s ir suvokimo klodus, kuriuos, tarkim, hieroglifų ir kinų ideogramų rašto sistemos dar liko išlaikę. 

Fonetinio raidyno vartotojo patirtis suskaidoma atveriant akį vietoj ausies, išlaisvinant individą iš 

bendruomeninio, gentinio skambančio žodžio magijos ir iš giminyst÷s tinklo. „Galima būtų teigti, kad 

būtent fonetinis raidynas yra ta vienintel÷ technologija, kuri sukūr÷ „civilizuotą žmogų“ – atskirus 

individus, lygius prieš rašytinį įstatymų kodeksą.“10 

J. Goody bei I. Watt‘as taip pat pastebi, jog fonetinio rašto įsteigtas skirtingas santykis tarp žodžio ir 

jo referento daro įtaką žmonių socialiniams santykiams.11 Jie tampa labiau apibendrinti, abstraktūs, mažiau 

susiję su asmens, vietos ar laiko detalumu, kas būdinga oralin÷ms visuomen÷ms. Svarbu pažym÷ti, kad 

alfabetin÷je kultūroje gimsta „logikos“ id÷ja – kaip nekintamo ir neasmeniško diskurso principas. Kai 

skirtumas tarp „mito“ ir „istorijos“ užima lemiamą svarbą kultūroje, tiktai tuomet formaliai išsivyto 

žmogaus praeities kaip objektyvios realyb÷s pajautimas.  

 Fonetinis raštas atskiria žmogaus jusles, sureikšmindamas vizualumą, matymo bei skaitymo svarbą. 

Išpl÷tus vizualius sugeb÷jimus, formuojasi erdv÷ (terp÷) individualizmo ir privatumo įpročiams atsirasti. 

Sakytin÷s patirties lauke žmogaus kalba išreiškia įvairias emocijas, reakcijos niuansus per nuolat kintantį 

tembrą, intonacijos, jų spontanišką jud÷jimą. Šia prasme rašytinis žodis yra pakankamai primityvus, 

kadangi jame neįmanoma užfiksuoti tokių emocijų kaip, pavyzdžiui, juokas, dejon÷ ar riksmas. Sakytinis 

žodis dramatiškai įtraukia visas žmogaus jusles, skatina klausančiuosius dalyvauti. Tuo tarpu labai raštingi 

žmon÷s stengiasi kalb÷ti kaip įmanoma rišliau ir ramiau. Rašymas kaip specializuota veikla, nesuteikia 

progos ir neskatina reaguoti. D÷l to raštingas žmogus ar raštingoji visuomen÷ pamažu išsiugdo geb÷jimą 

veikti bet kokioje srityje, atsiribojant nuo emocinio, jausminio įsitraukimo. Vizualios funkcijos išpl÷timas 

susilpnindamas tokių juslių kaip garsas, lyt÷jimas ar skonis vaidmenį, panaikina visa apimantį giluminį 

patirties suvokimą. 

Fonetinio rašto naudojimas nulemia linijinį racionalus gyvenimo sutvarkymą, tačiau įtraukia 

visuomenę ir atskirą individą į sistemą. Tarkim, vakarietiškas mokslo diskursas pripažįsta sąmonę, kuri n÷ra 

nuosekli ir neatkartoja taisyklingos eil÷s tvarkos. Vis d÷lto nuosekli išvadų grandin÷ yra vertinama kaip 

logikos ir proto ženklas. Vakariečiai linkę suvokti seką kaip „logiką“ viską užvaldžiusioje raidyno 

technologijoje. Raidyno kultūra įtvirtina susietas linijines sekas kaip visur vyraujančias psichin÷s ir 

socialin÷s organizacijos formas.  

Raidyno d÷ka, galima lengvai vieną kultūra perkelti į kitą, jas suvienodinti. Dauguma Vakarų 

pasaulio raidynų yra išvesti iš graikų ir rom÷nų ab÷c÷l÷s. Palyginti su kitomis rašto sistemomis – jos gal÷jo 

tarnauti tik vienai kultūrai ir ją iš kitų išskirdavo. Tuo tarpu šis raštas – neša homogeniškumą, vienodumą ir 

tolydumą.  

                                                 
10 Ten pat, p. 95. 
11 J. Goody, I. Watt, min. veik., p. 44. 
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Hieroglifinis ar piktografinis raštas, nors ir pratęsia vizualią juslę, kad būtų išsaugota ir lengviau 

prieinama žmogaus patirtis. Tačiau žodžiams suteikiama daugiareikšm÷ vaizdin÷ išraiška. Jų trūkumas – 

sud÷tingumas, didelis ženklų kiekis. Fonetinis – paprastas, tik keliolika ženklų, gali apr÷pti visas kalbas bei 

kultūras. Tačiau ženklas atskiriamas nuo jo semantin÷s ir dramatin÷s prasm÷s. Šis atskyrimas (vaizdo ir 

garso nuo prasm÷s) įvyksta ir socialin÷je bei psichologin÷je tikrov÷je. Raštingo žmogaus vaizduot÷s, 

jausmų ir proto gyvenimas suskilęs. Individas atsiriboja nuo savo vidinių jausmų, taip pat jo nesaisto 

bendruomeniniai ryšiai su klanu, šeima. 

W. Ongas analizuoja, kokiu būdu rašymas pakeičia žmonių sąmonę. Šio medijų teoretiko požiūriu, 

tik giliau suvokus oralumui kaip kultūrinei tradicijai būdingą išraišką, yra įmanoma suprasti, kad raštingojo 

žmogaus egzistencija pasikeičia funkciškai. Rašymas lemia tokius mastymo procesus, kurie išauga ne 

veikiami natūralios galios, bet d÷l tiesioginio ar netiesioginio rašymo, kaip struktūruojančios technologijos, 

poveikio.12 Rašymas daro įtaką naujiems mąstymo būdams ne tik rašymo proceso metu. Pamažu ima keistis 

ir oralin÷s/sakytin÷s formos mąstymo būdai. Apskritai, rašymas daugiau nei kuris kitas išradimas 

transformavo visą žmogaus egzistenciją. 

Rašymas leidžia atsirasti abstrakčiai kalbai - kalbai „be konteksto“. Tokio „autonomiško“ kalb÷jimo 

neįmanoma tiesiogiai nuginčyti ar paklausti, priešingai nei tiesioginio žodinio pokalbio metu. Rašytinis 

diskursas - tai nuo autoriaus atsiskyręs rašytinis kalb÷jimo būdas. 

Vis d÷lto, oralin÷se kultūrose egzistavo tam tikras „autonomiškas“ diskursas, užfiksuotas ritualin÷se 

formul÷se, pranašiškuose pasakymuose ir sp÷lion÷se. Jų prasm÷ buvo suvokiama juos tariant, tačiau jie 

nebuvo vertinami kaip žinių pagrindas. Tarkim, Delfų orakulas At÷nuose nebuvo atsakingas už savo 

pranašystes, jis tik perkeldavo dievo balsą, buvo tarpininkas. Rašymas ir netgi spausdinimas taip pat turi šią 

pranašavimo savybę. Panašiai kaip orakulai, knygos tik perduoda tai, ką kažkas iš tiesų „pasak÷“ ar užraš÷. 

Kadangi autorius n÷ra pasiekiamas fiziškai, tod÷l n÷ra ir jokio būdo, kuriuo gal÷tume tiesiogiai paneigti 

tekstą. Rašytinis tekstas iš prigimties nepaklusnus ir dalinai yra „savarankiškas“. 

Graikų kritin÷s filosofinis diskursas pirmasis suformulavo sampratą, jog raštas yra nežmogiškas. 

Rašytinis tekstas „apsimeta“, jog jo egzistavimas susijęs su mąstymo atžvilgiu išoriniu pasauliu, tačiau 

realiai jis tegali būti minties, mąstymo išraiška. Iš to kyla rašto kaip tikrov÷s atžvilgiu sufalsifikuoto daikto 

samprata. Platono Sokratas „Faidre“  iškelia rašto „negyvumo“ problematiką. Į žmogui iškylančius 

klausimus jis tegali pakartoti tuos pačius, kvailus žodžius, kurie ir suk÷l÷ klausimą. Tuo tarpu rašymo 

procesas yra pasyvi veikla, vykstanti nerealiame ir nenatūraliame tekstų pasaulyje. 

Graikų filosofijos įžvalgos apie originalaus sakytinio žodžio ir visų jo technologizuotų 

transformacijų santykis yra paradoksalus (ambivalentiškas). Iš pradžių raštas atrod÷ nenatūralus sakytinio 

žodžio atžvilgiu, panašiai kaip spausdintas tekstas atrod÷ svetimas ir dirbtinas lyginant su rankraštiniais 
                                                 
12 W. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word // http://www.coe.uga.edu/reading/faculty/dreinking/ONG.html 
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tekstais. Tačiau žmogus sugeba šias technologijas paversti savo paties dalimi. Kai išorinius įrankius 

naudoja realizuodamas savo veiklą, kurios metu jie yra internalizuojami: tampa natūraliai priimtini, 

įsikomponuoja į žmogaus „natūralią“ aplinką, palaipsniui tampa jo dalimi, ar net juo pačiu. 

Graikai dar sugeb÷jo suvokti rašymą, kaip išorinę, svetimą technologiją, tačiau šiandien dauguma 

visuomenių šio aspekto nepastebi. Raštas ir rašymas yra tapę neatskiriama žmogaus dalimi ir yra 

nepastebima, kaip vis d÷lto ši technologija sukelia įvarius prieštaravimus susijusius su oraline, sakytine 

tikrove. Vis d÷lto raštas ir ypač alfabetin÷ rašto sistema, bei jos tęsinys spausdinimo technologija, yra viena 

drastiškiausių technologijų, kuri dinaminį garsą paverčia tylia erdve, atskiria žodį nuo jo gyvenamos 

dabarties, kurioje gali egzistuoti tik sakytiniai žodžiai. 

Lyginant kalbos naudojimą žodiniu, sakytiniu būdu, rašymas yra visiškai dirbtinis. N÷ra jokio būdo 

rašyti „natūraliai“. Sakytin÷ kalba yra natūrali žmoniškajai egzistencijai ta prasme, kad visos žmoniškosios 

kultūros mok÷jo/moka kalb÷ti. Tačiau gramatin÷s kalbos taisykl÷s suvokiamos nesąmoningai, taikomos 

pagal jutiminį suvokimą.  

Šiuo požiūriu rašymas ir raštas skiriasi nuo kalb÷jimo. Sakytin÷s kalbos pervedimas į raštą nulemtas 

sąmoningai išgalvotų, aiškiai išreikštų taisyklių. Tokia sutartin÷ technologija tampa ne tik išorine sistema, 

bet ji veikia ir sąmoningumo lygmenį. Sąmon÷s transformacijos gali skatinti, sustiprinti sąmoningumą. 

Dažnai atitolimas nuo natūralios aplinkos gali būti naudingas ir netgi yra esmiškai būtinas pilnaverčiam 

žmogiškam gyvenimui. Kad gyventi ir suprasti pilnai, reikalingas ne tik artumas, bet ir tam tikra distancija. 

Šiuo požiūriu raštas tampa vienu iš atitolimo būdų.  

 

 

1. 2. Spausdinimo procesas ir jo įtaka 

 

Siekdami nusakyti spausdinimo technologijos, jos sukurtos spausdinto teksto knygos formos 

poveikį vakarietiškai Europos civilizacijai, bandysime aptarti ir išskirti jo lemiamą įtaką tiek šios 

civilizacijos kultūrin÷je erdv÷je gyvenančiam individui, tiek apskirtai visai kultūrai, jos tradicijos 

perdavimui. 

Platų spausdinimo technologijos kultūrinį, istorinį kontekstą dalinai remdamasi medijų teorijos 

įvedama oralumo/raštingumo perskyra pateikia istorik÷ E. L. Eisenstein. Šios autor÷s analiz÷ labiausiai 

koncentruojasi ties spausdinto teksto ir rankraščio kaip visiškai skirtingo pobūdžio medijoms ir su tuo 

susijusiu skirtingu spausdinimo technologijos poveikiu Vakarų kultūrai. 

Pasak šios autor÷s, labai dažnai mokslininkai automatiškai padid÷jusį informacijos kiekį spausdinta 

forma sieja su vis did÷jančia visuomen÷s standartizacija. Tačiau E. L. Eisenstein pastebi esminį dalyką, kad 
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informacijos dauginimas verčia ieškoti išskirtinių kultūros aspektų.13 Id÷jos susijusios su vienodumu ar 

skirtingumu, tipiškumu ar unikalumu – yra susijusios. Jos reprezentuoja vienos monetos dvi puses. 

Dažniausiai manoma, kad atsiradus naujam individualizmo jausmui, jo šalutinis poveikis yra nauja 

standartizacijos forma. Tačiau, kuo labiau tam tikras tipas imamas standartizuoti, tuo įtikinamesnis darosi 

jausmas apie asmenyb÷s išskirtinumą. M. Montaigne‘io „Es÷“  užfiksuotas šis jausmas, kai nepastovi 

būtyb÷, susidurianti su paprastais, kasdieniais ir niveliuojančiai įvykiais, beveik visais atvejais priešinasi 

savąją individualia egzistencine laikysena. Montaigne‘is, apskritai, bene pirmasis ima svarstyti apie 

vienišos asmenyb÷s egzistenciją. 

Kita vertus M. Montaigne‘io es÷, tai tam tikras išradimas arba naujas būdas intymiai kalb÷ti didelei 

anoniminei auditorijai, kurios kiekvienas narys taip pat suvokiamas kaip vieniša asmenyb÷. Es÷ žanras, 

tampa nauju kalb÷jimu būdu, kai tame pačiame vienišumo jausmo išgyvenime gali plačiai dalyvauti daug 

skaitytojų, kuriems nereikia niekur susirinkti. Atsiranda galimyb÷ žav÷tis per distanciją. M. Motaigne‘is 

išranda nevaržomą ir išskirtinį literatūros žanrą ir atvirai išsako visas keistybes ir ypatybes, kurios apibr÷žia 

„asmenybę“ besipriešinančią individo kaip „tipo“ sampratai. 

Galima sp÷ti, jog tokia Montaign‘io išraiška iliustruoja M. McLuhano įvardintą nuo genties atskirto 

individo situaciją, ir kita vertus rašytojo ir autoriaus gimimą. M.McLuhanas teigia, jog knyga tapo priimtina 

individualaus kalb÷jimo forma, jo unikalios išraiškos priemone. Pažvelgus į autoriaus vaidmenį rankraščių 

perrašin÷jimo laikotarpiu, pasteb÷sime, kad jo vaidmuo yra labai neaiškus ir neapibr÷žtas. Rankraščių 

kultūroje saviraiška buvo visiškai neaktuali. Tai kuo aiškiausiai matosi iš darbo pobūdžio sud÷tingumo, su 

kuriuo susiduria rankraščių tyrin÷tojai, nustatin÷jantys, jų autorystę, patikimumą, atsiradimo aplinkybes. 

Tuo tarpu, su spausdinimo įsigal÷jimu ši problema išnyksta. „Tipografija sukūr÷ mediją, kuri leido žmogui 

garsiai ir drąsiai kalb÷ti pasauliui, taip pat leido apr÷pti pasaulio knygas, anksčiau užrakintas 

pliuralistiniame vienuolynų celių pasaulyje.“14 Be to, atsiradus spausdinimo presui, jis imtas laikyti 

nemirtingumo varikliu, jo pagalba daugelis siek÷ įamžinti savo neparastus žygius ar išgyvenimus.15 öm÷ 

atsirasti nauja gyvenimo prasmingumo samprata – gyventi ir patirti tam, kad užrašytum, perduotum 

kartoms savo patirtį, gal÷tum mokyti savo pavyzdžiu. 

Spausdinimo įgalinta knygos forma įtakojo „rašytojo“ sampratos gimimą. Vienodumo samprata tiek 

skaitytojo, tiek temos atžvilgiu palaipsniui formavo vieno požiūrio ir vieno rašymo tono reikalavimą. 

Tačiau šis rašymo tonas persik÷l÷ ir į kalb÷jimo, gyvo žodžio sritį. Rašytinis tonas leido išsilavinusiems 

žmon÷ms savo pokalbiuose išlaikyti bendrą kalb÷jimo stilių, kuris palaipsniui imtas laikyti „aukštu tonu“. 

Tačiau ÷mus plisti raštingumui, rašto vienodumas įsiskverb÷ ir į šnekamąją kalbą, išsilavinusių žmonių 

kalba ÷m÷ panaš÷ti, kol galiausiai beveik išsilygino, tapo „akustine suvienodinta, tolydaus tipografinio 

                                                 
13 E. L. Eisenstein, The printing revolution in early modern Europe, Cambridge University Press, 2000, p. 56. 
14 M. McLuhan, min. veik., p, 176 
15 Ten pat, p. 174. 
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vaizdo kopija“.16 Pasak M. McLuhano, grynai d÷l tokio spausdinimo poveikio humoras, žargonas, gyva 

išraiška tapo pusiau raštingųjų monopolija.  

Vis d÷lto, dauguma kitų literatūros žanrų, išsivysčiusių spausdinimo d÷ka, dažnai apibr÷ždavo 

idealius tipus, būdingus vaidmenis dvasininkams, prekybininkams, kilmingiems ir damoms, gerai 

išaukl÷tiems berniukams ir mergait÷ms. Tipinių kilmingųjų, miestiečių ir valstiečių vaizdavimas gal÷jo 

netgi užaštrinti socialin÷je tikrov÷je egzistuojantį socialinį bei regioninį pasiskirstymą. Pirmiausiai su nauju 

individualumo ir tipiškumo susikirtimu susiduria tie, kurie atsakingi už įvairių rinkinių apie įprastus 

papročius, drabužius, architektūros motyvus, regionines ribas, vietų pavadinimus leidimą. Atsiranda naujas 

įsisąmoninimas apie vietų ir epochų išskirtinumą, didesnis dom÷jimasis norint nustatyti būdingus konkrečių 

objektų aspektus.17 M. McLuhano pasteb÷jimu, socialiniai ir psichologiniai spausdinimo sukelti padariniai, 

pasireišk÷ tuo, jog gana staigiai ÷m÷ keistis ankstesn÷s kultūros ribos ir struktūros. Spausdinti tekstai 

sujung÷, kai kurių manymu, sumaiš÷ antikos ir viduramžių kultūras ir sukūr÷ trečiąjį - modernųjį pasaulį.18  

E. L. Eisenstein pastebi, jog spausdinimo technologijos d÷ka, prasid÷jus spausdinto teksto kopijų 

bumui, pasikeičia ir pats teksto pri÷mimo pobūdis. Buvo išleidžiama tekstų daugiau nei jų reik÷jo. Dažnai 

perteklius užplūsdavo vietinius turgus. Tekstas priart÷jo prie individualaus žmogaus praktine prasme, 

kadangi atsirado didesn÷ galimyb÷, kad tekstas pateks į bet kieno, kas nebuvo specialiai suinteresuotas, 

rankas.19 

D÷l lengvai prieinamos spausdintos mokslin÷s literatūros labai pasikeit÷ mokymosi metodai. 

Studentai dabar gal÷jo daug daugiau individuliai skaityti, ko iki spausdinimo negal÷jo sau leisti net rimti 

mokslininkai. Mokslininkai iš keliauninkų tapo s÷slūs, kadangi tekstai lengvai ÷m÷ „keliauti“ patys. S÷slūs 

mokslininkai nebuvo linkę dom÷tis ir dirbti ties vienu tekstu. Komentavimo bei aiškinimo metodus pakeit÷ 

įvairių tekstų lyginimas, nurodymas, referavimas. 

XVI a. dažnai patiriamas tam tikras žinių sprogimas, apsvaigimas nuo didelio skaitymo. Knygin÷ 

išmintis buvo laikoma maginiu eleksyru, kuris suteikia naujų j÷gų. Tačiau kita vertus, juntama intelektin÷ 

kriz÷.20 Konfliktas ir nesuderinamumas jaučiamas d÷l to, jog viduramažiais gyvenę mokslininkai per visą 

savo kelionių gyvenimą gal÷davo perskaityti tiek tekstų, kiek dabar galima perskaityti per kelis m÷nesius 

s÷dint savo namuose. 

M.McLuhanas taip pat sureikšmina spausdinimo įtakoto mokymosi proceso pasikeitimą. Iki 

spausdinimo atsiradimo tokių mokymosi institucijų kaip kolegijų ir mokyklų klas÷se daug laiko buvo 

praleidžiama perrašin÷jant įvairius tekstus ir prirašant prie jų įvairius mokytojo komentarus. Žiūrint iš 

v÷lesn÷s perspektyvos, studentas savo veikloje sujungdavo redaktoriaus ir leid÷jo funkcijas. Spausdinimas 

                                                 
16 Ten pat, p. 177. 
17 E. L. Eisenstein, min. veik, p. 60. 
18 M. McLuhan, min. veik., p. 170. 
19 E. L. Eisenstein, min. veik., p. 43. 
20 Ten pat, p. 44. 
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pakeit÷ ir mokymosi, ir rinkos procesus. Išpl÷tusi ir pratęsusi rašto mediją, tipografija prapl÷t÷ ir atskleid÷ 

kitokią rašymo struktūrą. Rankraščių kultūra, kurios aukštesnis lygis vadinosi scholastika, iš esm÷s palaik÷ 

dar žodinę mokymosi funkciją. Tačiau kai tipografija leido to paties teksto tikslias kopijas pateikti bet 

kokiam skaičiui studentų ar šiaip skaitytojų, scholastiniam žodžių ginčo pobūdžio mokymosi metodui at÷jo 

galas. Spausdinimas seniesiems raštams suteik÷ ne vien naują atmintį, bet ir pastovumą bei tikslumą, prieš 

kuriuos asmenin÷ atmintis prarado savo autoritetą.21 

Žlugus senajam edukaciniam metodui iškilo naujas. „Magiškiausias ir galingiausias spausdinimo 

masin÷s produkcijos bruožas“ – tai daugyb÷s tiksliai vienodų knygos kopijų reprodukavimas, kurio d÷ka 

pasireiškia „pratęsimo homogeniškame laike“ principas. Vakaruose knygos kaip vienodai tipografiškai 

įforminto edukacinio d÷ka pavyko sukurti “atvirą” visuomenę. M. McLuhanas knygą vertina kaip pirmąją 

mokymosi mašiną22. Naujus kultūrinius pokyčius l÷m÷ tipografijos formos savyb÷s, tokios kaip leidinio 

vaizdas, formatas, titulinis puslapis. Spausdintinio puslapio pakartojamumas ir vienodumas reikalavo tekste 

„taisyklingos“ rašybos, sintaks÷s ir tarimo suvienodinimo. 

Spausdinimo technologija ir naujo darbo su tekstais leidyboje poreikis lemia naujos socialin÷s 

žmonių grup÷s formavimąsi. Ji pirmoji patiria skirtingų kultūrų persipynusį poveikį. Dirbantieji 

spausdinimo technologija atrinkdami tekstus leidybai ar sekdami konkurentų spausdinamą medžiagą 

pirmieji perskaitydavo daug skirtingo pobūdžio kultūrinio palikimo. Pamažu spaustuv÷se ÷m÷ formuotis 

vietos prasme nauji mokslo centrai anapus senųjų akademinių ribų. Dabar spaustuvių dirbtuv÷s sutraukdavo 

išprususių, išsimokslinusių žmonių grupes. Čia vyko tam tikras kultūrinis apsikeitimas tarp mokslininkų ir 

meistrų/amatininkų, tarp teoretikų ir praktikų, kuris buvo labai vaisingas. Spausdinimas įgalino suderinti 

tiek skirtingas veiklos formas, kurios buvo ir socialin÷s, ir intelektualin÷s. Tai pakeit÷ ir išsimokslinusiųjų ir 

id÷jinių sistemų santykius. 

Kita vertus, iš pradžių dar išliko viduramžiškos tekstų sampratos savybių. Pavyzdžiui, spausdinimas 

nepanaikino mistifikacijos susijusios su senųjų raštų reikšm÷mis. Priešingai, spausdinimas ÷m÷ 

transformuotis į naujas mistifikacijos formas, kai neišaiškinti, neiššifruojami tekstai, ženklai, anksčiau buvę 

slapti, maginiai raštai ÷m÷ plisti spausdintu būdu. 

Ankstyvuoju spausdinimo laikotarpiu buvo labai daug leidžiama nemokslin÷s vietin÷mis kalbomis 

literatūros, kurios kiekį palyginus su moksline. Intensyviausiai buvo platinami elementoriai, 

pradžiamoksliai, katekizmai, kalendoriai ir religin÷ literatūra. Vis labiau gaus÷jo praktinio pobūdžio knygų 

bei žinynų, kurie buvo skiriami platiesiems skaitytojų sluoksniams. Galiausiai vieną svarbiausių poveikių 

XVI a. pradžioje visuomeninu bei kultūriniu aspektu tur÷jo Biblijos spausdinimas vietin÷mis kalbomis. 

 

                                                 
21 M. McLuhan, min. veik., p. 173. 
22 Ten pat. 
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Teksto organizavimas ir forma 

Kaip pastebi spausdinimo istoriją apžvelgianti E. L. Eisenstein, tipografija iš pradžių kaup÷ ir 

daugino įvairių sričių informacijos kiekį. Spausdinimo meistrų darbo veiklos patirtis vis labiau ÷m÷ kauptis. 

Viena šios naujos veiklos sritis, kaip leidinių publikavimas ir pardavimas buvo susijusi su materialine 

ekonomine sritimi. Tačiau iš kitos pus÷s intensyvus darbas su tekstais skatino naujų darbo metodikų ir tokių 

teksto formų, kaip rodykl÷s, santraukos, nuorodos atsiradimą. Spaustuvininkai tur÷jo savo asistentus, 

formavosi tam tikras sisteminis darbas, daug aktyvesnis nei rengiant rankraščius. Šios veiklos pas÷koje 

susiformavo tam tikros specifin÷s priemon÷s ir simboliai, kitaip išd÷stomas tekstas, kitoks suvokimo būdas, 

manipuliavimas tam tikrais simboliais.23 Mokslininkai skaitydami žem÷lapius, lenteles, schemas, žodynus ir 

gramatikas susidūr÷ su modernizacija ir racionalizacija mąstymo lygmenyje. Šie nauji įrankiai pad÷jo 

greičiau orientuotis tekste, efektyviau reorganizuoja informaciją. Teksto formato pasikeitimas gali būti 

laikomas pagrįsta priežastimi įtakojusia pasikeitusius mąstymo būdus. 

Spausdintos nuorodos r÷m÷si į alfabetinę tvarką. Dar iki XVI am. labai dažnai raides vaikai mok÷si 

pagal mintinai žinomas pavienes sentencijas. XIII amžiaus rankraščių perrašin÷tojai raidžių eiliškumą 

dažnai nustatydavo patys. Kitas pavyzdys – tai Viduramžių bibliotekos, kuriose rankraščių laikymo tvarka 

nebuvo unifikuota, kiekviena biblioteka tur÷jo savo tvarką, šios tvarkos prižiūr÷toją. Bibliotekos 

katalogavimo sistemos efektyvumas buvo vertinamas pagal tai, kiek ji buvo neaiški ir nesuprantama. 

Išaugęs pilno alfabetinio eiliškumo naudojimas susijęs su popieriaus naudojimu, kurio d÷ka mažiau 

l÷šų reik÷jo kortelių kartotekai sudaryti. Po spausdinimo atradimo lentynas papild÷ parduodami katalogai, 

kurie leido sužinoti apie bibliotekoje esančių knygų turinį. Leidžiamų knygų rodykl÷s buvo daug kartų 

dauginamos. Leid÷jai dom÷josi ir konkurentų leidžiamų knygų sąrašais, kurie nuo šiol buvo su aiškiai ir 

rišliai išd÷stytais pavadinimais.  

Senų kompiliuotų tekstų pertvarkymas buvo vertinamas ne tik kaip labiau užbaigtas ir geriau 

sutvarkytas, bet netgi ir kaip labiau patikimas. „Formato racionalizacija pad÷jo sistematizuoti mokslą į 

skirtingas sritis“24. Pavyzdžiui, prad÷ti leisti knygų katalogai trijų kalbų linija, kurios kiekviena išd÷styta 

pagal vieningą seką, pradedant nuo hebrajiško, graikų ir lotynų alfabetų, toliau gramatikos, žodynai ir 

tekstai. Šie katalogai buvo suvokiami kaip „stebuklingai šviesi tvarka“. Tokios kodifikavimo sistemos 

nebuvo išradimas susijęs su spausdinimu. Tačiau senieji išradimai čia buvo gerokai ištobulinti, išryšk÷jų jų 

efektyvumas, pad÷jęs nukreipti naujų dalykų panaudojimą. 

Darbas spaustuv÷se buvo nuolat susijęs su raidžių d÷liojimu, su teksto tvarkymu. Tai buvo lyg 

tekstin÷s analiz÷s pratimai. Teksto tvarkymo procedūros buvo priežastis to, kad ruošiant leisti tekstų kopijas 

buvo sureikšminta kitokios krypties mokslin÷ veikla, kuri skyr÷si nuo ankstyvųjų humanistų dom÷jimosi 

                                                 
23 E. L. Eisentein, min. veik., p. 64. 
24 Ten pat, p. 66. 
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vien oracijomis, dialogais ir kitais įprastais atminties kūriniais. Klasikiniai vieningumo, vidinio nuoseklumo 

ir harmonijos nebuvimas senajame pavelde, iki tol maskuotas žodiniu pristatymu arba kopijavimu dalimis, 

tapo aiškiai matomas redaktoriams ir tvarkytojams. Leid÷jams šie bruožai atrod÷ ypač nepriimtini, kadangi 

jų požiūriu sistemin÷ nusistov÷jusi tvarka buvo svarbesn÷. Šie naujieji kriterijai atsirado d÷l paties 

sisteminimo darbo. Praktinio pobūdžio įsigal÷jimas formoje ÷m÷ pamažu lemti ir turinį. 

„Tapę įprastais tokie teksto tvarkymo principai kaip taisyklingai numeruojami puslapiai, skyrybos 

ženklai, poskyrių atskyrimas, antraščių eiliškumas, rodykl÷s ir kiti pad÷jo pertvarkyti visų skaitytojų 

mąstymą, kad ir kokią profesiją ar amatą jie būtų įgiję.“25 Tarkim arabiškų skaičių naudojimas 

numeracijoje, kaip nežymi naujov÷, tur÷jo labai didel÷ reikšmę, nes nul÷m÷ tikslesnį rodyklių, nuorodų bei 

pastabų naudojimą. Daugelis spausdinimo tyrin÷tojų išryškina titulinio puslapio atsiradimo svarbą, kuris 

susijęs su spausdintos knygos formatu. Titulinis puslapio svarba ypač ryški knygų katalogavimo ir 

bibliografų darbo procesuose. 

Visa rankraštinių knygų, tekstų estetika sumenko, buvo sureikšminamas tikslus nedviprasmiškas 

skaičių, diagramų, žem÷lapių, kuriuose technin÷ informacija gal÷jo išreikšti tiesiogiai. Estetin÷ patirtis vis 

labiau dar÷si autonomiškesn÷, atsiskyr÷ nuo knygų. Ritmas ir rimas, paveikslai ir simboliai neatliko savo 

tradicin÷s funkcijos išsaugoti kolektyvinę atmintį. Knygos apie atminties meną buvo spausdinamos, tačiau 

naudojamos ne pagal paskirtį, o tik kaip senovin÷s liekanos. Specialiosios formul÷s, kurios anksčiau 

išsaugodavo atminties būdus ir technikas išnyko, o jų likučiai buvo suvokiami kaip mistin÷s išraiškos, 

ritualai ar užkeikimai. 

M.McLuhano pasteb÷jimu spausdintas tekstas, ypač spausdinta knygos forma pakeit÷ ne tik žmonių 

skaitymo, matymo įpročius, bet netgi įtakoja naujų kultūrinių sampratų atsiradimą. Jeigu knygą suvoksime 

kaip vieno žmogaus specifinį požiūrį apie pasaulį, bus visiškai aiški M. McLuhano pasteb÷ta sąsaja tarp 

knygos kaip literatūrin÷s formos ir tokių „naujų“ kultūrinių sampratų kaip perspektyva ir fiksuotas požiūrio 

taškas. Pirmiausiai, tai susiję su pasikeitusiu žmogaus matymo būdu ir vizualumo suvokimu. Knyga, 

kurioje vizualia forma pateikiamas požiūris bei vizualiai akcentuojamas pradžios bei pabaigos/išnykimo 

taškas sukuria perspektyvos iliuziją. Tokia perspektyvos iliuzija pakeičia visą erdv÷s suvokimą: atv÷r÷ 

naują vizualios, vientisos ir tolydžios erdv÷s pojūtį. D÷l spaudos vienodumo ir pakartojamumo bruožų 

Renesanso laikotarpiu įsitvirtino id÷ja, kad ne tik erdv÷, bet ir laikas yra tolydūs tiksliai išmatuojami 

dydžiai. Laikas ir erdv÷ tapo kiekvienam prieinami juos apskaičiuojant ar išmatuojant, kalendoriais, kitais 

matavimo prietaisais. Šios id÷jos įsisąmoninimas tiesiogiai įtakojo valdžios pasaulio desakralizavimą: 

„Nauja fizinių procesų kontrol÷s metodika, pagrįsta segmentacija ir fragmentacija atskyr÷ Dievą nuo 

                                                 
25 Ten pat, p. 73. 
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gamtos, gamtą nuo žmogaus ir žmogų nuo žmogaus.“26 Viduramžiais disponavimas erdve ir laiku bei jų 

kontroliavimas, suteik÷ bažnytinei ir pasaulietinei valdžiai galią, kuri buvo apgaubta sakralumo skraiste.  

Naujas pastovumas ir did÷jantis pokytis 

Spausdinimo vienas svarbiausių sukeltų padarinių, tai labai ryškiai pasikeitusi išsaugojimo, 

tradicijos užfiksavimo samprata.  

Iki spausdinimo egzistavę rankraščiai neišsaugodavo tos pačios informacijos, nes per ilgą laiką jie 

būdavo perrašin÷tojų iškraipomi. Šis „išsaugojimas“ buvo nepatikimas keičiantis vietinio elito poreikiams ir 

ištreniruotų raštininkų nevienodo paplitimo. Rankraščius buvo sunku apsaugoti nuo dr÷gm÷s ir pel÷sių, nuo 

vagysčių ir gaisro. Tekstas buvo nuolat perk÷lin÷jamas, o senieji rankraščiai išnykdavo.  

Rankraščiai nesuteik÷ galimyb÷s gaminti „ilgalaikes užfiksuotas versijas apie praeitį“. Tie tekstai, 

kurie tur÷jo tik vieną kopiją, buvo visiškai nepastovūs, išskyrus, kai buvo saugomi labai giliai arba apskritai 

buvo nenaudojami. Įrašų ilgaamžiškumas buvo glaudžiai susijęs ir su medžiaga, kurioje jie būdavo 

įamžinti. Išradus spausdinimo technologiją, įrašų ilgaamžiškumas neteko aktualumo. Išsaugojimas didelio 

kiekio popierinių teksto kopijų tapo efektingesne priemone, nei stabilioje, retoje ir brangioje odoje. 

Pasteb÷ta, jog kiekis yra efektingesnis už kokybę.  

Su šia tendencija formuojasi demokratiškas požiūris į rašte saugomą informaciją, skatinama 

senuosius, dar likusius rankraščius, kurie saugomi spintose po užraktais, išsaugoti juos padauginant 

spausdinimo technologijos pagalba, kad kuo daugiau kopijų išliktų. Tekste užfiksuota prasm÷ tampa 

reikšminga tik tuomet, kai ji matoma, prieinama, suvokiama daugumai žmonių. „Supratimas, kad vertinga 

informacija geriausiai gali būti išsaugojama padarant ją vieša, labiau nei saugant ją slaptai, ÷jo prieš 

tradiciją, paskatino susikirti su naujaisiais cenzoriais, ir buvo pagrindin÷ tiek ankstyvajame moderniajame 

moksle, tiek Apšvietos sampratoje.“27 

„Klasikinis atgimimas“. Spausdinimo d÷ka atgaivinamos jau išnykę senov÷s kalbos, tiek Vakarų 

Europos, tiek viso pasaulio mastu. Spausdinami leidiniai, kurie yra mažiau akademiniai ir labiau 

geopolitiniai. Tuo pačiu procesu buvo įtvirtintas kalbinis Europos žem÷lapis. Dažnai iškeliama literatūros 

vietin÷mis (liaudies) kalbomis užfiksavimo svarba. Tačiau strateginis vaidmuo, kurį atliko spausdinimas, 

vis d÷l to dažnai nepastebimas. „Tipografija sulaik÷ kalbinį nunykimą, praturtino tuo pačiu metu 

standartizavo liaudies kalbas, tokiu būdu nuklodama kelią sąmoningam daugelio Europos kalbų gryninimui 

ir kodifikavimui.“28 Gana atsitiktinai sumodeliuotos XVI a. tipografijos formos didele dalimi nul÷m÷ 

v÷lesnį nacionalinių mitologijų pl÷tojimąsi daugiakalb÷se dinastin÷se valstyb÷se, kurios ap÷m÷ dalimis 

atskiras etnines grupes. Tačiau kita vertus, leidžiami elementoriai ir vertimai į vietines kalbas prisid÷jo prie 

nacionalin÷s fragmentacijos. 

                                                 
26 M.McLuhan, min. veik., p. 175. 
27 S. H. Steinberg, Five hundred years oh printing, Harmondsworth (England): Penguin books, 1969, p. 81. 
28 E. L. Eisenstein, min. veik., p. 82. 
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Gimtoji kalba, išmokta „natūraliai“ namuose buvo sustiprinta įdiegiant homogenizuotą 

spausdinimo-padarytą kalbą, įvaldyta jaunyst÷je, po to išmokstama skaityti. Per įspūdžių labiausiai 

paveikiamą vaikyst÷s periodą, akis pirmiausiai pamato labiau standartizuotą versiją to, ką ausis jau buvo 

gird÷jusi. Ypač po gramatikos išmokimo mokyklose, kurios dav÷ pirmąjį apmokymą skaityti naudojant 

gimtąją kalbą vietoj lotynų. Tokiu būdu buvo sukuriamos lingvistin÷s „šaknys“ ir taip prisid÷jo 

įsišaknijimas į tam tikrą t÷vynę (homeland). 

Spausdinimas prisid÷jo prie ilgalaik÷s lotyniškosios krikščionyb÷s fragmentacijos. Atsiradus 

spausdinimo technologijai perrašin÷tojų laikotarpiu dvasininkų globoje buvęs įvairių religinių dokumentų, 

susijusių su apeigomis, liturgija, bažnytinių kanonų teise dauginimas buvo perduotas pasauliečiams 

spaustuvininkams, kurie priklausydavo nuo dinastin÷s valdžios. Vietin÷s firmos, būdamos už popiežiaus 

kontrol÷s ribų, dažnai gaudavo iš monarchų (Hanbsburgai, Valua, Tiudorai) tam tikras privilegijas, kad šie 

tarnautų vietiniams dvasininkams. Tokiu būdu buvo silpninama Romos įtaka krikščioniškajam pasauliui, 

savo valdžią gal÷jo labiau demonstruoti dinastijų valdžia. 

Kitas aspektas – d÷l spausdinimo suteikiamo pastovumo išryšk÷jo, jog XVI amžiaus religinis 

pasidalinimas tapo neatšaukiamas, ryškus ir nuolatinis. Ankstesniais amžiais, kai kurie karaliai ar erezijos 

taip būdavo atskiriami nuo bažnyčios, tačiau laikui b÷gant jie susilpn÷davo, būdavo imami interpretuoti 

kitaip. Ediktai paskelbti spausdinta forma tapo labiau matomi ir daug tvirtesni. Taip pat anglų, prancūzų 

teis÷s statutai spausdintoje-pastovioje formoje iš „neatmenamų papročių“ virto neliečiamais ir 

„pasirašytais“ įstatymais. Monarchai ÷m÷ mokytis iš politinių teoretikų svarstymų apie įstatymus. Kita 

vertus susirinkimų, parlamentų nariai mok÷si iš juristų ir spaustuvininkų apie senov÷s teisę/tvarką, kuri 

buvo „neteis÷tai“ uzurpuota. Kovos d÷l teisių kūr÷ precedentus, kurie tapo vis intensyvesni, nuolatiniai ir 

sunkiai sulaužomi. 

Daugyb÷ naujų terminų žymi naujo suvokimo, sampratos atsiradimą: skirtingos reikšm÷s tarp 

senovinio-modernaus, atradimo-atgavimo, išradimo-pam÷gdžiojimo. Pastovumas įved÷ naują progresyvaus 

pokyčio formą. Senų dalykų išsaugojimas, glaustai, buvo būtina prielaida naujumo tradicijai. Susiformuoja 

tam tikros ribin÷s situacijos tarp epochų, kultūrų pajauta. 

Kaip vieną iš netik÷čiausių tipografijos padarinių M. McLuhanas įvardina nacionalizmo iškilimą, 

savo monografijoje spausdinimo mediją apibūdindamas kaip „nacionalizmo architektą“. Žvelgiant į 

nacionalizmą kaip į politinį gyventojų susivienijimą, kurių grupavimasis dažniausiai remiasi vietin÷s tarm÷s 

ir kalbos pagrindu, buvo neįsivaizduojamas iki spausdinimo. Spausdinimo d÷ka kiekviena iš šiandien 

žinomų rašto kalbų buvo paversta galinga medija. „Spausdinimas suard÷ gentį, išpl÷stinę kraujo giminių 

šeimos formą, ir pakeit÷ ją bendrija žmonių, unifikuotu būdu išmokytų būti individais.“29 M. McLuhanas 

nacionalizmą vertiną kaip „ryškų, naują, vizualų bendro grup÷s likimo bei pad÷ties vaizdinį“, kuris r÷m÷si 
                                                 
29 M. McLuhan, min. veik., p. 176. 
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labai pagreit÷jusiu informacijos jud÷jimu. Renesanso laikotarpiu rinkos ir prekybos raida susijusi su 

spausdinimo greičiu nul÷m÷ nacionalizmo kaip tolydumo ir lenktyniavimo homogeniškoje erdv÷je iškilimą, 

kuris nors ir naujas, tačiau atrod÷ kaip natūralus reiškinys 

 

 

1.3. Periodin÷ spauda - kraštutin÷ knygos forma  

 

Istorin÷ periodin÷s spaudos raida 

Plintant spausdinimo technologijai bei vykstant spartiems kultūriniams pokyčiams greitos 

informacijos ir reguliaraus užsi÷mimo visuomen÷je poreikis sudar÷ sąlygas atsirasti periodinei spaudai. 

Spausdinimu užsiimantys žmon÷s suvok÷ ir įvertino, jog XVI a. pradžioje vykstantys kultūriniai 

(technologiniai, žinių plitimo) pokyčiai įtakoja naują išgyvenamo laikotarpio pajutimą. Pasak S. H. 

Steinbergo, tiek mokslininkai, tiek valstyb÷s žymūs veik÷jai, dažnai pasteb÷davo ir netgi skųsdavosi greitai 

vykstančia amžiaus eiga.30 Tuo tarpu spaustuvininkai įžvelg÷, kad tokia pad÷tis reikalauja naujų išraiškos 

formų. Spausdinimas sukūr÷ naują terpę – periodinę spaudą, kuri dav÷ kitokią kryptį to laikotarpio greitai 

vykstančiam gyvenimo ritmui, vis did÷jantiems pokyčiams. 

Spausdintų periodinių leidinių id÷ja kilo nuo rankraštinių informacinių biuletenių (news-letter), 

kurių turinį sudarydavo įvairiarūš÷s politin÷s ir ekonominio žinios. XVI a. pirmoje pus÷je tokie biuleteniai 

cirkuliavo tarp didesnių verslo kompanijų centro ir srities padalinių. Buvo pasteb÷ta, kad informaciniai 

naujienų lapeliai leido pašaliečiams parodyti ir pamatyti tam tikrus įvykius ir tendencijas, kaip jas mat÷ 

konkretus verslininkas. XVI a. viduryje spaustuvininkai ÷m÷si rizikingo žingsnio, kad paverstų šiuos 

privačius informacinius biuletenius viešais spausdintais leidiniais, savotiškais žinių almanachais (news-

book), kurie netrukus išsivyst÷ į laikrašt÷lius(news-sheets) ir galiausiai į laikraščius (news-paper). 

1513 m. Anglijoje pasirod÷ spausdintas informacinis leidinys stiliumi labiau panašus į propagandinį 

pamfletą The Treu Encountre. Jame buvo žinios apie škotų karaliaus, kuris įsiverž÷ į Angliją pralaim÷jimą 

Flodden Field‘o mūšyje. Šis vieną kartą išleistas keturių lapų laikraštukas tapo modeliu tiems, kurių leidyba 

prasid÷jo po šio pasirodymo.31 Apie tą patį škotų-anglų karą buvo spausdinama ir daugiau panašaus tipo 

pamfletų, tarp jų išspausdintas ir vienas pirmųjų liudininko pasakojimų. Tačiau tai tebuvo specialios 

publikacijos apie einamus viešo suinteresuotumo įvykius, kurios buvo užrašomos, spausdinamos ir 

skiriamos tyliam skaitymui, bet dar nebuvo orientuojamos į tęstinumą ar reguliarumą. 

                                                 
30 S. H. Steinberg, min. veik., p. 240. 
31 G. N. Gordon, The communications Revolution: a history of Mass Media in the United States, New York: 1979, p. 9. 
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Gana greitai susiformavo du pagrindiniai laikraščio bruožai, pagal kuriuos šiandien suvokiamas 

laikraščio medijos savitumas. Tai šios medijos turinio įvairov÷ ir pasirodymo periodiškumas.32 1566 metais 

Strasbūro (rytų Prancūzija) ir Baselio (Šveicarija) laikraščiai buvo imti numeruoti, kas rod÷ jų pretenzijas į 

serijines dalis, tam tikrą periodiškumą. Tuo tarpu pirmieji redaktoriai ir leid÷jai (bet ne spaustuvininkai) 

Augsburge (Vokietija) pamin÷tini kaip pirmieji, kurie savo nenumeruotuose leidiniuose sugalvojo įdomų 

bandymą - spausdinti periodines publikacijas. 1537 m. prad÷jo eiti m÷nesinis leidinys pavadinimu 

„Historical Relation or Narrative of the most important and noteworthy actions and events wich took place 

here and there almost in the whole Europe in the month of ___, 1597“. Šio leidinio tekstas buvo 

sud÷liojimas pagal tokias antraštes, kaip pavyzdžiui, Nyderlandų naujienos, Prancūzų istorija, Įvykiai 

Anglijoje, Ispanų reikalai. Kiekvienas šio leidinio numerių buvo sudarytas nuo šešių iki dvylikos lapų. 

Periodiškumas buvo numatomas reklamuojant sekančio numerio turinį. Trumpa žinių santrauka ir specialus 

titulinis puslapis būdavo išlaikomas per visus leidimo metus. Tokie ir panašūs į juos centrin÷je Europoje 

spausdinti metų, m÷nesio ar net savait÷s periodiškumo spaudiniai buvo pirmieji reguliariai spausdinami 

žinių dokumentai, savo stiliumi panašūs į modernius almanachus ar kalendorius. 

D÷l pakankamai liberalaus politinio klimato Olandijoje XVI amžiaus pirmojoje pus÷je buvo 

prad÷tas leisti modernus laikraštis savu stiliumi ir metodu panašus į žurnalo tipo leidinį.33 Olandų 

laikraščiai buvo vadinami corantos, kurių pavadinimas kilo iš angliškų žodžių junginio „currents of news“. 

Šių laikraščių pagrindu buvo gerai suorganizuota užsieniečių korespondentų žinių perdavimo sistema, 

rodžiusi ekonominį ir politinį sumanumą. 1618 m. išleidus pirmąjį corantos, kuris pasirodydavo vieną arba 

du kartus per savaitę, tokio tipo leidinius prad÷ti imituoti ir Prancūzijoje bei kitose Europos šalyse. Vis 

d÷lto Prancūzijoje tokie leidiniai ilgai neišsilaikydavo d÷l griežtos cenzūros. Tačiau Anglijos 

spaustuvininkai nenor÷jo nusileisti olandų spaudai tod÷l pirmąjį corantos išspausdino be oficialaus leidimo, 

už ką leid÷jai netgi buvo nubausti. 

Anglų žurnalistikos t÷vu vadinamas Nathaniel Butter‘is, gavęs oficialų leidimą spausdino corantos 

maždaug 20 metų. Jo t÷vas ir po to našl÷ motina retkarčiais išleisdavo tam tikrus pranešimus apie aktualius 

įvykius ir beveik pusę iš 200 leidinių Butter‘iai publikavo nuo 1602m. veikiančioje nuosavoje spaustuv÷je. 

Į turinį jie įtraukdavo naujus pamfletai susijusius su įvykiais Indijoje, Rusijoje, Persijoje, Švedijoje. 

Pirmasis N. Butter‘io „Corante, or, newes from Italy, Germany, Hungarie, Spaine and France“ iš÷jo 

1621m. V÷liau jis išspausdino pirmąsias serijas sunumeruotų ir datuotų angliškų kalendorių.34 

Dažnai besikeičiantys britų laikraščių pavadinimai rodo, jog leid÷jai dar nepasitik÷davo nuolatiniu 

skiriamuoju leidinio prekybiniu ženklu, bet verčiau tik÷josi pritraukti klientus nauju stimulu. Taip buvo d÷l 

nesusiformavusios periodin÷s spaudos periodiškumo. Tarkim, N. Butter‘io laikraštis išeidavo pakankamai 

                                                 
32 S. H. Steinberg, min. veik., p. 242. 
33 G. N. Gordon, min, veik., p. 10. 
34 S. H. Steinberg, min. veik., p. 244. 
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nereguliariai, laikotarpis nuo vieno numerio pasirodymo iki kito skirdavosi nuo 2 ik 10 dienų intervalu. 

Išleidimo reguliarumas priklausdavo, kaip pats redaktorius rašydavo - nuo „v÷jo ir jūrų“. Naujienų gavimas 

priklausydavo nuo laivų atvykimo periodiškumo. Šiuo požiūriu anglų žurnalistai atsiliko nuo kontinente 

dirbančių kolegų, kurie buvo nustatę pastovias ir tikslias leidinio pasirodymo dienas. Tačiau kitais aspektais 

anglų naujienų rašytojai ir spausdintojai savo kontinentinius kolegas buvo pralenkę toli į priekį.35 Egzistavo 

du ypatingi bruožai, kurie išskyr÷ anglų laikraščius tuometiniame kultūriniame kontekste bei sustiprino jų 

reikšmingumą. Pirmiausiai, tai lengvas ir draugiškas laikraščio kalb÷jimo tonas bei atrastas būdas 

redaktoriaus ir skaitytojo santykio išraiškai. Šis bruožas ÷m÷ ryšk÷ti jau nuo 1620 m., kuomet redaktoriai 

÷m÷ pasitik÷ti skaitytojais ir prad÷jo spausdinti jų pranešimus skiltyje „Laiškai redaktoriui“. Antras dalykas, 

tai sumanus laikraščio informacijos išd÷stymas, kuris tapo tikro žurnalistinio talento pagrindu, 

pritraukiančiu skaitytojų d÷mesį. Laikraščio pradžioje buvo pateikiama trumpa visų naujienų apžvalga, 

trumpas laikraščio turinys. Tame pačiame puslapyje atsidurdavo labai skirtinga informacija, kaip 

pavyzdžiui, žinios apie imperatoriaus santykius su princese ir apie europiečių armijų karinius susir÷mimus, 

apie Danijos karalių ir apie imperijos stebuklus, apie popiežiaus rinkimus ir apie pavojingą prekybą bei 

keliavimą laivais Viduržemio jūroje d÷l turkų piratų puldin÷jimų. 

S. H. Steibergas atkreipia d÷mesį į svarbų XVIIa. II antroje pus÷je įvykusį periodinių ledinių formos 

pasikeitimą.36 Senąją laikraščių almanachų formą visiškai išstūm÷ kitos formos leidiniai, vadinti news-

sheet. Žinių lakštai, kaip pavyzdžiui London Gazette, ÷m÷ orientuotis į naują skaitytojų auditoriją. Ši 

periodika tur÷jo kitokį formatą ir sandarą, bet ne d÷l technologinių pasikeitimų. Priešingai, techniškai tokius 

spaudinius pagaminti buvo netgi sunkiau. Vis d÷lto, tai labiau buvo išorinis ženklas, kuris tur÷jo parodyti 

apie pasikeitusios skaitytojų auditorijos specifiką. Mokslininkai nustojo būti pagrindine raštingumą ir 

literatūriškumą reprezentuojančia publika. „Pasaulio žmogus“ tapo pagrindiniu nuolatiniu pirk÷ju, prie 

kurio poreikių įžvalgūs leid÷jai ir ÷m÷ derintis. Politikai, verslininkai, miesto žmon÷s, kurie dažnai 

lankydavosi madingose kavin÷se Londone, Paryžiuje, Leipcige ar Hamburge, netur÷jo nei laisvalaikio, nei 

polinkio įgyti naujausiais žinias iš knygų. Jie labiau vertino žinių lakštus, kurie iš tikrųjų būdami tik lapais, 

parodydavo jiems daugiau mažiau vienu žvilgsniu kaip vienos žinios susiję su kitomis. 

Lengvesnis ir greitesnis pri÷jimas prie informatyvios skaitymo medžiagos įtakojo, kad 

kompaktiškus almanachus pakeit÷ nepastovūs naujienų-lakštai, kurie galiausiai tebuvo tarpin÷ grandis 

susikuriant periodiškam žurnalo tipo laikraščiui. Žurnalo forma gali būti vertinama kaip knyga išd÷styta 

serijomis ar dalimis. D÷l to pagal skaitytojų poreikius ir mentaliteto lygmenį šie leidiniai gal÷jo prisiderinti, 

kad pateiktų lengviau suprantamą informaciją. Tuo metu žinių sklidimas kaip įmanoma platesniu mastu 

buvo pats priimtinausias būdas, įgalinantis pateikti bendrą akiratį apie Dievą, žmoniją ir Visatą. Filosofai ir 

                                                 
35 Ten pat, p. 246 
36 Ten pat, p. 249. 
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kiti mokslo autoritetai buvo pagrindiniai, kurie užpildydavo pirmosios periodikos puslapius, kuri maždaug 

vienalaikiai pasirodo visoje Vakarų Europoje (Vokietija, Prancūzija, Anglija, Italija). Palaipsniui į spaudą 

÷m÷ patekti dalykai apie teismus, socialin÷s naujienos, literatūros kritika, originali poezija. Vienas XVII a. 

vokiečių periodin÷s spaudos leidinio pavadinimas nurodo perspektyvą ir tikslus daugelio tuometinių 

laikotarpio leidinių: „Entertaining and seriuos, rational and unsophisticated ideas on all kind of agreeable 

and useful books and subjects“37. Tarp šio laikotarpio laikraščių susiformavo palankus požiūris į moteris 

kaip į naują skaitytojų auditoriją. O visai netrukus atsirado periodika, kurios adresatas buvo išskirtinai 

„gražioji lytis“. 

XVIII amžiaus pradžioje periodin÷ spauda, laikraščiai ir žurnalai, tapo nusistov÷jusiomis 

institucijomis ir kasmet įgydavo vis didesn÷s galios. Pirmojo dienraščio atsiradimas susijęs su kasdienin÷s 

pašto tarnybos įkūrimu. Pašto tarnyba užtikrino užsienio naujienų reguliarų perdavimą į sostinę, tod÷l 

dienraščiai tapo praktiškai įgyvendinami ir ilgainiui išstūm÷ du ar tris kartą per savaitę einančius 

laikraščius. Šie laikraščiai savo pavadinimuose siek÷ pabr÷žti reguliarumą ir dažnumą. Jie pasižym÷jo 

plačiu informacijos pateikimu, vertingu komerciniu sąmoningumu ir gausybe skelbimų. Tokiu būdu jie tapo 

nepakeičiamu informacijos šaltiniu bei kasdienyb÷je naudojama priemone aukštesniajai ir viduriniajai 

visuomen÷s daliai. 

XVIII amžiuje nusistov÷jo dar vienas pastovus laikraščių bruožas tapęs visuotine norma.38 Savait÷s 

periodiškumo laikraščiai įgyja pastovią formą ir juose pasirodo lengvesnio turinio informacija. Tuo tarpu 

m÷nesin÷ ir kas metų ketvirtį išleidžiama periodika aprūpindavo skaitytojus rimtesnio ir sud÷tingesnio 

turinio žiniomis. Šio žurnaluose atsiranda nauja rubrika, kurioje publikuojamos apžvalgos apie naujas 

knygas. Kai kuri spauda literatūrinę kritiką paverčia savo pagrindiniu leidimo tikslu. Pirmosios knygų 

apžvalgos informuodavo diduomenę ir viduriniąją klasę apie einamus literatūros kūrinius. Šie straipsniai 

išsamiai pristatydavo kūrinį ir paįvairindavo komentarus išspausdindami charakteringas knygos ištraukas. 

Tačiau tai nebūdavo tikra kritika, o labiau pažintin÷ anotacija. XIX a.pr. anglų žurnalai pakeičia tokią 

tradiciją. Išryškindami šališkumo bei asmeninio požiūrio aspektus, kurių iki tol prestižiniuose laikraščiuose 

nebuvo, suteik÷ kritikams pranašumo aureolę. Kritika suteikdavo galimybę susikurti tam tikrą autoritetą, 

kuris ilgainiui leisdavo sumaniems apžvalgininkams naudoti knygų komentavimą, kaip asmenin÷s išraiškos 

erdvę.39 

Vis d÷lto periodin÷s spaudos vystimasis labai priklaus÷ nuo socialin÷s tikrov÷s sąlygų, nuo 

socialinio konteksto, nuo politinio klimato. Viena vertus laikraščių atsiradimui lemiamos reikšm÷s tur÷jo 

poreikio visuomen÷je atsiradimas, nors iš kitos pus÷s politin÷s sąlygos cezūros pagalba gal÷jo šį poreikį ne 
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tiek užgniaužti, kiek pakreipti savo reikm÷m. Šiuo požiūriu periodin÷s spaudos išplitimui palankios sąlygos 

susiklost÷ anapus vandenyno atrastoje „Naujoje Žem÷je“. 

Spausdinimo preso „amžininkas“ yra ir taip vadinami didieji geografiniai atradimai, kurie kartu su 

spaudos technologija akimirksniu prapl÷t÷ vakariečio žmogaus horizontus. Europiečiai ÷m÷ d÷ti visas 

pastangas, kad įsisavintų naujas prieš jų horizontus atsiv÷rusias jūrų ir žem÷s erdves. Įdomu pasteb÷ti, kad 

šis vakariečius palyginti masiškai užplūdęs užkariavimų, kelionių ir nuotykių troškimas buvo tiesiogiai 

susijęs su spausdinimo medija, o tiksliau knygomis. L. Febre ir H. J. Martin teigimu, šių keliauninkų vizijas 

apie „Indijas“ - kraštą, kuriame kuriasi laimingi žmon÷s palaiminti pasakiškais turtais, kūr÷ ir palaik÷ 

daugyb÷ riteriškų pasakojimų ir istorijų. Šie pasakojimai nuolatos egzistavo užkariautojų mintyse, kurios 

buvo palaikomos naujomis siuntomis iš senojo žemyno.40 

Vis d÷lto Amerikoje spausdinimas nesuklest÷jo iki pat XVIII amžiaus. Tačiau spaustuvininkams 

atradus naują spausdinimo formą – laikraštį, spausdinimo kultūra šiame žemyne suklest÷jo labiau nei kur 

kitur. „Toli nuo savo t÷vyn÷s, retai apgyvendintuose rajonuose, pirmieji kolonistai jaut÷si atkirsti nuo 

kontaktų su likusiu pasauliu; galbūt tai buvo pagrindin÷ priežastis, kod÷l Amerikoje laikraščiai išsivyst÷ 

daug greičiau negu kur nors kitur.“41 Amerikiečių laikraščių turinį sudar÷ daug žinių perspausdintų iš 

europietiškų laikraščių, tačiau buvo dalis informacijos ir apie vietinius įvykius. Vis d÷lto šių ledinių turinys 

buvo gan paprastas ir dauguma jų gana greitai pradingdavo. 1691 – 1820 metų laikotarpiu trylikoje kolonijų 

ir valstijų buvo prad÷ję eiti ne mažiau kaip 2 120 laikraščių, iš kurių tik 461 leidimo trukm÷ tęs÷si daugiau 

nei dešimt metų.42 

Nei viena amerikiečių spaustuv÷ nepasieidavo be laikraščio leidimo, priešingai, labai dažnai 

laikraščio spausdinimas tapdavo vienu svarbiausių ar net vienintele spaustuvininko veikla. Būtent 

Amerikoje susiformavo išskirtinis spaustuvininko-žurnalisto fenomenas. Tuose dideliuose reginiuose, kur 

tolimi atstumai tapdavo kliūtimi norint pasiekti skaitytoją, vienintel÷ išeitis buvo pašto sistemos 

naudojimas. D÷l to spaustuvininkai leisdami savo produkciją labai artimai bendradarbiaudavo su 

paštininkais. Dažnai atsitikdavo taip, jog paštininkai tapdavo spaustuvininkais, arba spaustuvininkai 

paštininkais. Oficiali pašto sistema Amerikoje faktiškai atsirado spausdinimo d÷ka. Amerikiečių knygynai, 

kuriuose niekada nebuvo pardavin÷jamos vien tik knygos, tapdavo ne tik žinių ir komunikacijos centru, bet 

kas svarbiausia, vietinio viešojo gyvenimo erdve. Labai dažnai atsidarius spaustuvei pagrindinis akcentas 

buvo skiriamas ne pačios spaustuv÷s, bet naujo laikraščio iškilmingai inauguracijai. 

Ankstyvųjų amerikiečių laikraščių turinį be žinių iš metropolijos, sudarydavo komercin÷s žinios, 

informacija apie atplaukiančius ir išplaukiančius laivus, apie prekių kainas skirtinguose uostuose, 

pranešimai apie tarnybinius kolonijų paskyrimus, turtuolių vedybas ir panašiai. „Kitaip tariant, šios vedybos 

                                                 
40 L. Febvre; H. J. Martin, The coming of the Book. The impact of printing, 1450-1800, London, New York: Verso, 1997, p. 207.  
41 Ten pat, p. 211. 
42 Ten pat. 
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ir tas laivas, ši kaina ir anas vyskupas – visi viename laikraštyje atsidūr÷ d÷l pačios kolonijin÷s 

administracin÷s struktūros ir rinkos sistemos.“43 Per XVIII amžių Šiaur÷s Amerikoje taip išplito laikraščiai, 

kad beveik kiekviena kolonija tur÷jo savo nuosavą spaustuvę. L. Febre- H.J.Martin teigimu, nepaisant to, 

jog jų veikla ilgai apsiribojo paprastų leidinių, skirtų tiesiog praktiniam naudojimui, produkcija, jų palyginti 

greitai sukurtas judrus spausdinimo verslas padar÷ juos nepriklausomus nuo Senojo Pasaulio.44 

 

Periodin÷s spaudos formalieji bruožai 

Knyga ir laikraštis tai labai panašaus pobūdžio medijos, kurių pagrindą sudaro ta pati tipografijos 

technologija. Vis d÷lto šių medijų principiniai formos skirtumai lemia labai skirtingus jų išraiškos bei 

veikimo principus, skirtingos kultūrin÷s sampratos bruožus. Tie transformacijos procesai, kurie nuo 

tipografijos atsiradimo sustiprino ir naują pagreitį suteik÷ knygos medijai, pasisuko netik÷ta linkme, kai 

visuomeniniame gyvenime atsirado mozaikin÷, knygos formos įp÷din÷. M. McLuhano teigimu, šios 

medijos prieštaringumas slypi tame, kad ji, kilusi iš individualizmą skatinančios tipografijos technologijos, 

sugeb÷jo atskleisti ir formuoti grupinius požiūrius.45 

Esminiai knygos ir spaudos46 medijų formalieji skirtumai, kurie pirmiausiai susiję su skirtingu jų 

veikimu, informacijos sklaidos pobūdžiu analizuojami M. McLuhano teorin÷je koncepcijoje. Vertinant iš 

komunikacin÷s perspektyvos, tiek į knygą, tiek į laikraštį autorius siūlo pažvelgti kaip į kultūrinę formą, 

kuri kuria panašaus pobūdžio kalb÷jimo situaciją. „Būtent spausdinta viešo kreipimosi forma, didelis 

intensyvumas bei tikslus pakartojimo vienodumas suteikia ir knygai, ir laikraščiui ypatingą viešos 

išpažinties pobūdį.47 Vadinasi, nepriklausomai nuo turinio vien pačia savo forma abi medijos kuria 

„pasakojimo iš vidaus“ įspūdį. Kita vertus šių medijų formos skirtumai lemia, jų skirtingą santykį su 

skaitytojų auditorija. 

Knyga dažniausiai susijusi su privačios išpažinties forma, su vieno „požiūrio“ apie pasaulį 

išd÷stymu. Asmeninį „balsą“ labiausiai atitinka knygos forma, kurios puslapiai iš vidaus atskleidžia 

autoriaus nuotykių ar dvasinių potyrių istoriją. Tačiau visiškai kitoks įspūdis susiformuoja, kai daugyb÷ 

knygos puslapių arba daug įvairių informacinių žinių mozaikiškai išd÷stomos viename popieriaus lape. 

Toks išd÷stymas lemia grupin÷s išpažinties pobūdį. Daugyb÷s žinučių patalpinimas viename leidinyje 

sukuria vieną esmingiausių spaudos aspektų - „įdomybes“. Tai iš vidaus perteikiama bendruomen÷s 

veiksmų ir sąveikų istorija, kuri skatina skaitytojų aktyvumą bei dalyvavimą, ne tiek rašymo, kiek skaitymo 

prasme.  
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Knyga ir laikraštis labai besiskiriantys savo rinkimo ir išleidimo greičiu, natūraliai sukūr÷ ir 

skirtingai pateikiamos medžiagos skaitytojams formas arba savitus stilius. Knygai parašyti, surinkti ir 

išleisti reikia daug daugiau laiko. Tuo tarpu laikraščiai besiorientuojantys į naujausių įvykių kuo 

operatyvesnį pateikimą, sukūr÷ visiškai kitokią laikraščio išvaizdą, formą, netgi rašymo ar „kalb÷jimo“ 

skaitytojui toną. Viena svarbiausių stiliaus permainų įvyko XVIII amžiuje, kai žurnalų redaktoriai atrado 

vieningo tono stilių, atitinkantį šio periodinio leidinio poreikį.48 Šis reikalavimas reišk÷ to paties stiliaus bei 

požiūrio išlaikymą skaitytojo atžvilgiu. Toks rašymo būdas leido rašytinį diskursą priderinti prie 

spausdintinio periodinio leidinio bei atitolinti nuo sakytinio kalb÷jimo tonų įvairov÷s. Jau min÷jome, kad 

knyga sukuria išskirtinai „aukšto tono“ stilių, kuris skverbiasi ir ima skverbtis į kalb÷jimo sferą. Šiuo 

požiūriu spaudos kuriamas kalb÷jimo tonas atitiktų tarpinę poziciją tarp knyginio ir sakytinio stilių. Tai 

lemia spaudos orientavimasis į gana plačią skaitytojų auditoriją, platesnes visuomen÷s mases, kas verčia iš 

dalies perimti daugiau sakytin÷s kalbos bruožų, derintis prie kasdien÷s kalb÷senos stiliaus. 

Pagrindinis spaudos medijos bruožas, M. McLuhano suvokimu, tai jos lengvabūdiškumas bei jos 

natūrali grupinio supažindinimo bei bendruomeninio apvalymo forma, kuri tiesiogiai atitinka šios medijos 

prigimtį. Tačiau autorius pastebi, kad Europoje susiformuoja kitokio pobūdžio spaudos samprata ir jos 

pobūdis. Šiuo požiūriu, europiečių žurnalistika suformavo visai kitokį rašymo stilių, kuris persunktas 

„asmeniniu literatūros korif÷jaus požiūriu“. Kitaip nei amerikiečių ir britų žurnalistika, kuri visuomet 

stengiasi išnaudoti mozaikišką laikraščio formą, puikiai tinkančią reprezentuoti „nutrūkstančią kasdienio 

gyvenimo įvairovę bei jos nesuderinamus aspektus“. Istorin÷ laikraščio raida labai įtakojo ir skirtingus 

spaudos bruožus bei stilius skirtinguose pasaulio regionuose: „Knyga Vakarų Europoje atsirado kur kas 

anksčiau už laikraštį; bet Rusijoje ir Vidurio Europoje laikraštis ir knyga pasirod÷ beveik kartu, tod÷l šios 

formos niekada iki galo nebuvo atskirtos.“49 

Su vidin÷s bendruomen÷s mozaikos arba kolektyvinio vaizdo reprezentacija susijusi spaudos turinio 

savyb÷, jog „geriausiai“ savo darbą atlieka ta spauda, kuri parodo bendruomen÷s „išvirkščiąją“ arba blogąją 

pusę, „šiurkštų socialinio drabužio pamušalą“. Pagal klasikinę spaudos sampratą „tikrosiomis“ žiniomis 

laikomos blogos žinios - „apie kokį nors žmogų“ arba „kokiems nors žmon÷ms“. Tai liudija dažna 

laikraščio patirtis nuo pat spaudos atsiradimo pradžios. Gamtos katastrofos, potvyniai ar gaisrai ar kitos 

bendruomen÷s nelaim÷s atsitikę jūroje, ore ir žem÷je kaip žinios perskaitomos spaudoje pranoksta asmeninį 

siaubą ar nusikaltimą. Kiekvienas laikraštis privalo tur÷ti blogų žinių, nes jos sukuria intensyvumą ir 

užtikrina skaitytojų dalyvavimą. 

Tuo tarpu kitą spaudos kaip esmiškai neatsiejamos gerosios dalies pusę atstoja reklama. Reklama, 

priešingai blogosioms žinioms, privaloma išr÷kti savo laimingąją žinią garsiai ir aiškiai, taip, kad ji prilygtų 
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užvaldančiai blogų žinių j÷gai. Dažnos spaudos skaitytojų apklausos parodo, jog jie vienodai m÷gaujasi ir 

žinių tekstais ir reklaminiais skelbimais. M.Mcluhanas pateikia pavyzdį, kai Antrojo pasaulinio karo metu 

iš kariuomenei siunčiamų žurnalų buvo išimta reklama. Tačiau nepatenkinti skaitytojai ÷m÷ reikalauti 

gražinti reklaminius skelbimus, kadangi reklama - tai iš esm÷s visuomet geros žinios. Be to reklaminiame 

skelbime, kitaip nei paprastame straipsnyje susipina kūr÷jo pastangos ir neįprastos id÷jos, sąmojis bei 

išradingumas, skirtas skaitytojo akiai pritraukti ir pamaloninti. 

Dar vienas M. McLuhano pasteb÷tas su turinio specifika susijęs svarbus spaudos bruožas – tai, jog 

laikraštyje pirmiausiai skaitytojas perskaito tuos pranešimus, apie kuriuos jau turi tam tikrą informaciją, 

kurie susiję su jo ankstesne patirtimi, ar jusliniu patyrimu: „racionalioms būtyb÷ms matyti ir atpažinti savo 

patirtį naujoje materialioje formoje yra nemokamai teikiama gyvenimo malon÷.“50 Spauda pasinaudodama 

žmonių suvokimo galiomis, pakartoja jų patirtą jaudulį, tokiu būdu išorinis pasaulis pamažu paverčiamas jų 

pačių būties audiniu. Spaudos kuriamą grupinį bendrumo ryšį sustiprina juslinis patyrimas, stiprus 

bendrumo emocijos išgyvenimas. Psichologiškai jis gali prisid÷ti prie tokių žmogui asmeniškai svarbių 

aspektų kaip savęs įprasminimas, savo vietos suradimas, savo būties suvokimas. Galiausiai spaudos 

medijos suteikia galimybę iškelti ir atsakyti į klausimą: kokią vietą aš užimu šioje bendruomen÷je. 

(refleksijos galimyb÷, „veidrodžio“ efektas). 

Dar XVII amžiuje laikraščiai patys laukdavo, kol žinios pačios ateis pas juos, mat iš pradžių 

laikraščio leidimo dažnumas buvo priklausomas nuo įvykių gausos. Toks faktas įrodo id÷ją, „kad žiniomis 

laikyta tai, kas yra anapus laikraščio“51. Taigi pirmin÷ laikraščio funkcija buvo gandų ir žodinių pranešimų 

pakoregavimas, panašiai kaip žodynų, kurie pateikia „taisyklingą“ rašybą ir reikšmes žodžių, seniai 

vartojamų ir be žodynų pagalbos. Tačiau greitai buvo suprasta, kad spauda gali žinias ne tik pranešti, bet 

rinkti, o taip pat netgi kurti. Susiformavo nauja samprata, jog tai, kas patenka į laikraštį, tampa žiniomis, o 

visa kita – n÷ra žinios. Tokiu būdu spauda tapo kasdienine veikla ir išmone, kuriama beveik iš visko, kas 

yra bendruomen÷je. O mozaikin÷ forma leido spaudai tapti „bendruomen÷s vaizdu arba skerspjūviu“. 

Spaudos medijos fiktyvumas išryškina, kad kaip ir pats kuriamas vaizdas, taip ir pati bendruomen÷ yra ne 

materiali duotyb÷, o mąstymo sferos produktas - įsivaizduojama sąvoka. Tai, kad spaudos perduodama 

informacija gali būti padaroma, sukuriama ar įtakojama ją atrenkant – tai yra tam tikras būdas, kaip valdyti 

bendruomenę, kaip pakreipti jos bendruomeninius vaizdinius. 

Mozaikin÷ spaudos forma labiau skatino skaitytojų dalyvavimą, nei vienos išd÷stytos pozicijos 

skaitymas knygoje. Knyga pateikianti vieną poziciją, tam tikra prasme siekia paaiškinti pasaulį, tuo tarpu 

pati mozaikos forma pateikia bendrą visuomen÷s veiklos vaizdą. Tuo pačiu pats mozaikiško teksto 

skaitytojas tampa aktyviu dalyviu, pasirinkdamas, kokia tvarka skaityti mozaika pateiktas žinutes. Toks 
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skaitymo būdas labiau įtraukia, nei pasyvus vientisai išd÷stytos knygos skaitymas. Dalyvavimą skatinanti 

spaudos forma ar „pasidaryk pats pobūdžio pasaulis“, tiesiogiai atitinka ir yra neatsiejamas nuo 

demokratinio visuomen÷s principo. Spaudos medijos tyrin÷tojai pastebi, kad nors demokratinio tipo 

vyriausyb÷s yra susiskaidę į departamentus, spauda sugeba juos susieti ne tik tarpusavyje, bet ir su tauta. 

„Pagreit÷jus spausdinimui ir žinių rinkimui, ši mozaikin÷ forma tapo vyraujančiu žmonių bendravimo 

bruožu, nes ji išreiškia ne atsiribojusį „požiūrį“, bet dalyvavimą procese.“52 Be to, dažniausia „žmogus, apie 

kurį rašo tik laikraštis, yra tiesiog eilinis pilietis.“ Spauda įgyvendina lygyb÷s principą, rašo apie bet kokį 

žmogų bet kuriam kitam, sukuria vizualią vienybę, kuri „svetingai į savo gl÷bį priima daug genčių ir 

apr÷pia asmeninių požiūrių įvairovę.“53 

Su demokratiniu valdymo procesu susijęs paradoksas, jog pasitelkiant viešumą, spauda sugeba 

atlikti „valymo“ funkcijas: “magiškai lanksti žinių nutek÷jimo kontrol÷ aukščiausio laipsnio slaptumą 

paverčia publikos dalyvavimu ir atsakomybe.“54 Valdžia, nutekindama slaptas žinias spaudai, atsikrato 

dalies atsakomyb÷s, nes viešumu įtraukia į slaptus dalykus ir visą bendruomenę. Kita šios savyb÷s pus÷ ta, 

kad greta kiekvienos neeilinio visuomen÷s figūros, patekusios į laikraščio puslapį, lygiai taip pat atsiduria ir 

blogai besielgiantis pilietis, kuris pajunta valančiąją viešumo j÷gą. 

Spauda sukuria vaizdinį, kad visuomen÷ yra ištisinių veiksmų seka, sujungta laiko ir vietos linija. 

Be vietin÷s kalbos, datos ir vietos nurodymas, yra vienintelis organizuojantis laikraščio bendruomen÷s 

vaizdo principas. Kai spaudos leid÷jai suprato, kad žinių pateikimas yra ne įvykių pranešimas ar kartojimas, 

bet „tiesiogin÷ įvykių priežastis“, tuomet buvo iš esm÷s suvokta pagrindin÷ galia įtakoti grupinę sąmonę.55 

Kai maž÷ja laiko ir erdv÷s svarba, stipr÷ja pats visuomen÷s vaizdas, mozaikiškumas, sudarytas iš 

nenutrūkstamų ir nesusijusių pranešimų mas÷s. Svarbi yra pati medija, jos kuriamas vaizdas, kuriame 

kiekvienas žmogus randa savo vietą, o taip pat ir kitus bendruomen÷s narius. Tokia spaudos savyb÷ visiškai 

priešinga knygos medijai, kurios esm÷ yra informacijos turinys, jo prasm÷. Laikraščio prasm÷ ir pagrindin÷ 

j÷ga slypi bendruomeninio ryšio sukūrime bei periodiškame palaikyme, per kurį nuolat atpažįstama savoji 

egzistencija, o bendruomen÷s gyvenimas įgyja specifinę prasmę. 

Kitas spaudos turinio aspektas: jos užpildymas vietin÷mis Vakarų visuomen÷s naudojamas tarm÷mis 

sukūr÷ naują galingą mediją – vietines liaudies kalbas. Jos tapo komunikaciniu keliu, kuris įgalino pasiekti 

didžiules, išsaugojusias savo kalbą Vakarų visuomen÷s „neraštingąsias“ mases. Tokiu keistu principu 

spausdinimas ir jo mozaikiškoji spauda sukūr÷ naują fenomeną – nacionalizmą: „Vakarų pasaulis nežinojo, 

kas yra nacionalizmas, iki Renesanso, kai Gutenbergas leido išvysti gimtąją kalbą, aprengtą vienodu 
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rūbu.“56 Spaudos jungiančioji savyb÷ grupuoti individus bei jos specifinis vietin÷s kalbos turinys atsitiktinai 

pasiūl÷ naują gyvenimo organizavimo modelį spausdintos knygos transformuotai visuomenei. 

Nacionalizmo paradigmos kūr÷jas B. Andersonas taip pat įrodo laikraščio medijos ir tautin÷s 

bendruomen÷s sąsają. Jo teigimu, laikraščio forma ir jos įtakojamas aktyvus dalyvavimo procesas, sukuria 

ta, tikrą laikraščio naudojimo (pirkimo/skaitymo) „ceremoniją“. Ši „ceremonija“ į vieną „tikrov÷s audinį“ 

supina fiktyvioje laikraščio erdv÷je visiškai atsitiktinai sukonstruotas sampratas su realioje tikrov÷je 

gyvenančiais žmon÷mis. 

Šis autorius pastebi, jog periodin÷s spaudos, o ypač laikraščio, forma įgalino „techniškai 

„atvaizduoti“ tokią įsivaizduojamą bendruomenę, kokia yra nacija“.57 Įdomu tai, kad lygindamas vieno iš 

grožin÷s literatūros žanro – romano ir laikraščio formas, šis autorius didesnį fiktyvumą priskiria laikraščio 

formos kuriamame tekste. Tai atrodo gan÷tinai keista, kad grožin÷s literatūros kūrinys, kuriame pasakojama 

autoriaus išgalvota istorija, suvokiama kaip natūralesn÷ tikrov÷s vaizdavimo forma nei realios praktin÷s 

tikrov÷s žinios užfiksuotos periodin÷je spaudoje. Toks „sukrečiantis“ fiktyvumo efektas siejasi su išskirtine 

M.McLuhano įvardinta kaip mozaikiška laikraščio forma. Esminis laikraščio sąlygiškumas slypi tame, jog 

pasakojimai „apie sovietų disidentus, badą Malyje, žiaurią žmogžudystę, pučą Irake, atrastą retą 

suakmen÷jusią iškaseną Zimbabv÷je ir Mitterand‘o kalbą“ 58 – tokie skirtingi ir vienas su kitu nesusiję 

jokiais praktin÷je tikrov÷je egzistuojančiais aspektais, tačiau visi jie sugretinami išspausdinus viename 

laikraščio puslapyje. Viena vertus akivaizdu, jog šie įvykiai vyksta savarankiškai ir juose dalyvaujantys 

asmenys nieko vienas apie kitą nežino. Tai, jog šie įvykiai laikraščio erdv÷je sugretinami savavališkai, 

akivaizdžiai parodo šių įvykių įsivaizduojamą, fiktyvų ryšį. 

B. Andersonas, panašiai kaip ir M. McLuhanas, pagrindiniu šio įsivaizduojamo ryšio šaltiniu laiko 

kalendorinį laiko sutapimą. Esmin÷ viso laikraščio turinio jungtis yra data, kuri tampa homogeniško, tuščio 

laiko, judančio į priekį emblema. Laikraštis tampa atkakliai į priekį žingsniuojančio pasauliu ženklu: “Jeigu 

po dviejų dienų reportažų apie badą Malyje šalis išnyksta iš The New York Times puslapių ištisiems 

m÷nesiams, skaitytojai n÷ akimirkai nepradeda galvoti, kad Malis apskritai išnyko ar badas nusineš÷ visus 

šios šalies gyventojus.“59 

Kultūriniai pokyčiai susiję ir su laikraščiu kaip efemeriška, greitai savo aktualumą prarandančia 

kultūrin÷s formos išraiška. Laikraščiai tampa tarsi „vienadieniais bestseleriais“ pasenstančiais vos juos 

atspausdinus. Tačiau būtent d÷l šio efemeriško pobūdžio susiformuoja specifin÷ masin÷ laikraščio skaitymo 

(„ įsivaizdavimo“) ceremonija, kuri turi paradoksalią reikšmę: „ji vyksta tyliai ir privačiai, užsidarius 
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savyje.“ 60 Laikraščio medija kurdama tam tikro dialogo, dalyvavimo iliuziją, skatina tyliai pritarti 

dalykams, kurie svarstomi laikraščio tekste. Laikraštis tarsi kreipiasi į nematomus anoniminius skaitytojus – 

o šie, viena vertus, nieko negali atsakyti, tačiau visų viešas ir bendras žinojimas ar „įsivaizdavimas“ padaro 

skaitomus dalykus dar tikroviškesnius. Kiekvienas laikraščio skaitytojas suvokia, kad jo atliekamą veiksmą 

tuo pat metu atlieka tūkstančiai ar milijonai kitų žmonių, kurių egzistavimas jam savaime suprantamas, nors 

daugelio iš jų jam greičiausiai niekada neteks pažinti asmeniškai. Kita vertus, matydamas, kaip tikslios to 

paties leidinio kopijos skaitomos „metro, kirpykloje, kavin÷je ar gretimame kambaryje“, skaitytojas 

įsitikina, kad tas laikraščio reprezentuojamas „įsivaizduojamas“ ar tiksliau dirbtinai sukonstruotas 

pasaul÷vaizdis yra „regimai įleidęs šaknis kasdieniniame gyvenime“. Bereikšm÷s, atsitiktinai į vieną 

laikraštį petekusios žinios, sujungiamos trumpalaikiškumo ir efemeriškumo. Tačiau periodiškai be perstojo 

skverbiasi į tikrovę, kurdamos neįtik÷tiną pasitik÷jimą anonimiška bendruomene. Šis pasitik÷jimas yra 

skiriamasis moderniųjų tautų bruožas. 

 

Grįžtant prie istorin÷s periodinių leidinių analiz÷s, joje gal÷tume išskirti dvi laikraščio atsiradimo 

erdv÷s, arba du kultūrinius laikraščio tipus. Laikraščio tikroji esm÷, bent jau M. McLuhano bei B. 

Andersono teorijose, remiasi į jo efemeriškumą, konkretumą ar kasdieniškumą. Pagal istorinę raidą galime 

pasteb÷ti, kad toks laikraščio pobūdis labiausiai išsivyst÷ Šiaur÷s Amerikoje. Tai buvo „naujoji“ erdv÷, į 

kurią atvyko daug vakarietiškos kultūros žmonių. Ši grup÷ žmonių tai buvo vakarietiškos kultūros, 

alfabetinio rašto ir knygos medijų sferai priklausantys individai, tačiau realyb÷ jų buvo nauja: svetima, 

kultūriškai niekaip jų nesaistanti erdv÷ ir teritorija. Tik÷tina, kad d÷l to laikraščio forma čia suklest÷jo ir 

išsivyst÷ labiausiai. Palaipsniui laikraščio poveikis ÷m÷ stipr÷ti, nes jis buvo visiems įdomus ir esmiškai 

būtinas. Čia gal÷tume įžvelgti lyg ir abstrakčios, save kuriančios bendruomen÷s kūrimosi procesą, kurios 

pagrindas yra ji pati. Ji gyvena savimi, pab÷gusi nuo religinio bei ekonominio Senojo pasaulio spaudimo ar 

priklausomyb÷s. Galiausiai šioje erdv÷je pirmiausiai ir susiformuoja „amerikiečių“ tautos samprata, kuri iš 

laikraščio tekstin÷s terp÷s pereina kasdienyb÷s kalbą ir tampa visuotine modernia samprata.61 

Europietiškos spaudos kitoniškumo pobūdį, M. McLuhanas vertina kaip kartu išpopuliar÷jančių 

laikraščio ir knygos formų neatsiskyrimo priežastį. Jo manymu, d÷l to Europos periodin÷ spauda turi daug 

knygos medijos bruožų. Tačiau pažvelgus į šią mintį kitu aspektu, tai reiškia ir tam tikrą kultūrinį 

tęstinumą. Tarkim amerikiečių atveju, jų aptarta išskirtin÷ pad÷tis sudar÷ sąlygas tam tikrai teritorinei 

distancijai, kuri l÷m÷ ir atsiskyrimą nuo knygos tiek formos, tiek ir turinio prasme (pagrindinio 

vakarietiškos tradicijos saugojimo šaltinio). Tradicija, didelis kiekis kultūrin÷s informacijos, tik÷tina lemia 

ir vakarietiškos spaudos turinio polinkį į literatūriškumą, rimtumą, „sunkesnį“ teksto „kalb÷jimo“ stilių.  
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2. Individo ir bendruomen÷s santykių raida 

 

Dauguma nacionalizmo teoretikų aiškindamiesi nacionalizmą kaip moderniaisiais laikais atsiradusį 

reiškinį, pagrindiniu savo tyrin÷jimo objektu iškelia tam tikrą bendruomenę - moderniąją tautą. Netgi B. 

Andersonas, kuris vienas pirmųjų kalba apie specifinę tokių medijų kaip kalbos, rašto, spausdinto teksto – 

romano ir laikraščio formos, įtaką žmonių pasaul÷žiūros, sampratos formavimuisi, kaip pagrindinį šių 

medijų veiksnį iškelia įsivaizduojamo bendrumo kūrimą. Tačiau kito, ne ką reikšmingesnio, medijų 

poveikio ir šis nacionalizmo teoretikas lieka nepasteb÷jęs. Vienas iš esminių rašto bei jį pratęsiančių kitų 

medijų poveikis – tai individo atskyrimas nuo jo bendruomen÷s. Šią individo atskirtį medijų teorijoje ypač 

išryškina M.McLuhanas. 

Taigi nacionalizmo teorin÷s sampratos mus atveda prie vienokios ar kitokios žmonių grup÷s ar 

specifin÷s bendruomen÷s, kaip, pavyzdžiui, tauta, nacija ar valstyb÷. Tuo tarpu medijų teorija aktualizuoja 

kitą objektą – tai individo problematiką. Kadangi šio darbo tikslas palyginti nacionalizmo bei medijų 

teorijas, ypač praplečiant nacionalizmo kilm÷s sampratą, šiame skyriuje pagrindinis d÷mesys skiriamas 

individo ir bendruomen÷s sampratų, jų santykio teorin÷je ir praktin÷je srityse reprezentacijai. Šiam tikslui 

kaip pagrindin÷ teorin÷ pozicija pasirinkta L. Dumont moderniosios ideologijos antropologin÷ analiz÷. Tokį 

pasirinkimą nul÷m÷ keletas sutapimų, pasteb÷tų bendrų tendencijų tiek su nacionalizmo, tiek su medijų 

teorijų pagrindin÷mis sampratomis.  

Individo sampratos atsiradimas ir jos raida 

Kad į Vakarų kultūrą būtų galima pažvelgti kaip į vientisą ir savitą reiškinį L. Dumont siūlo 

pasirinkti tokią perspektyvą, kuri išryškintų jos skirtingumą kitų kultūrų atžvilgiu. Autoriaus nuomone, tai, 

jog individualizmo id÷joms bei vertyb÷ms vakarietiškoje modernioje kultūroje suteikiama pati aukščiausia 

vert÷ yra esminis bruožas, išskiriantis ją tradicinių kultūrų tarpe. Sociologiniame diskurse egzistuoja 

dviguba „individo“ samprata: kaip objekto ir kaip vert÷s.62 Viena vertus, kai kalbama apie individą, turima 

omenyje mąstantis, kalbantis ir valingas empirinis subjektas, individualus žmonių gimin÷s atstovas, su 

kuriuo susiduriama kiekvienoje visuomen÷je. Tačiau egzistuoja ir kita samprata, pagal kurią individas 

suvokiamas kaip nepriklausoma, savarankiška, iš esm÷s nesociali – dorovin÷ esyb÷, kuri yra aukščiausias 

visų verčių subjektas. Pastaroji samprata pirmiausiai figūruoja moderniojoje žmogaus ir visuomen÷s 

ideologijoje63. Pagal šias sampratas, L. Dumont teigimu, ir egzistuoja dviejų tipų visuomen÷s: kai individas 

yra tapęs aukščiausia verte, tuomet galima kalb÷ti apie individualizmą; ir priešingai, kai verte laikoma 

                                                 
62 L. Dumont, Es÷ apie individualizmą: modernioji ideologija antropologijos požiūriu, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 37. 
63 Socialin÷s antropologijos terminijoje ideologija – tai socialinių reprezentacijų visuma; bendrų visuomen÷s id÷jų bei verčių visuma. L. Dumont, min. veik., p. 
292. 
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visuomen÷ kaip visuma – kalbama apie holizmą64. Individualizmas būdingas moderniosioms visuomen÷ms, 

tuo tarpu tradicin÷s visuomen÷s apibr÷žiamos pagal holizmo ideologijos vyravimą. 

M÷gindamas suvokti individualizmo kilm÷s problemą, L. Dumont siekia išsiaiškinti, kokiu būdu iš 

bendro holistinių bendruomenių tipo atsiranda galimyb÷ išsirutulioti naujam tipui, kuris iš esm÷s 

prieštarauja įprastai visuomen÷s sampratai. Id÷jų bei verčių sistemos požiūriu, individualizmas ir holizmas 

visiškai priešingų pasaulių ideologijos. Tod÷l pirmiausiai autorius aiškinasi, kokiu būdu įmanomas 

per÷jimas nuo tradicin÷s prie moderniosios visuomen÷s ideologijos ir kaip apskritai galima suprasti šį 

per÷jimą. 

Šios problematikos atskleidimui autorius savo tyrime moderniąją Vakarų visuomenę lygina su 

Indijos visuomene, kurią pagal min÷tus aspektus L. Dumont traktuoja kaip tradicinę visuomenę. 

Antropologiniu lyginamuoju aspektu žvelgdamas į tradicin÷s Indijos visuomen÷s raidą, sociologas aptinka 

susiformavusią pasaulio atsižad÷jimo instituciją, kuri gali būti suvokiama kaip tam tikra individualizmo 

genez÷. Pagal senuosius Indijos tekstus, autorius atseka, kaip ši institucija atsirado: „žmogus, kuris ieško 

aukščiausios tiesos, atsižada socialinio gyvenimo ir visų jį varžančių saitų, kad gal÷tų pasišvęsti savęs 

tobulinimui ir savo susikurtam likimui.“65 Šiam individo tipui L. Dumont įveda individo ekstrapasauliečio 

terminą individu-hors-du-monde. Individui ekstrapasauliečiui socialinis pasaulis yra svetimas ir 

nepriimtinas, o savęs atradimas reiškia išsigelb÷jimą. Tokia mąstysena panaši į moderniojo individo, jam 

pakanka savęs, jis rūpinasi tik pats savimi. Vis d÷lto egzistuoja esminis principas, skiriantis šias dvi 

sampratas: tai ekstrapasauliečio individo gyvenimas anapus socialinio pasaulio. Tuo tarpu modernus 

individas gyvena socialiniame pasaulyje, d÷l to jį autorius įvardina kaip individą pasaulietį individu-dans-

le-monde. Vienas svarbiausių aspektų, į kurį reikia atsižvelgti lyginant šias dvi mąstymo formas, tai 

bedugn÷, skirianti individą ekstrapasaulietį nuo socialinio gyvenimo ir individo pasauliečio. Distancijos 

išlaikymas yra dvasinio tobul÷jimo kelias ir sąlyga, nors egzistuoja tam tikras gyvenimo pasaulyje 

reliatyvizmas. Sąveikavimas su pasauliu yra priimtinas tiek, kad užtikrintų pragyvenimą, tod÷l pasaulio 

atsižad÷jusysis gali užsiimti pasauliečio mokymu. Indijos visuomen÷s raidos variantą L. Dumont vertina 

kaip lengvai suvokiamą ir pakankamai „natūralų“. Pagal tai autorius formuluoja savo pagrindinę prielaidą: 

“<...>jeigu individualizmui lemta rastis tradicinio, holistinio tipo visuomen÷je, jis tur÷tų kilti iš 

priešpriešos visuomenei ir reikštis kaip jos papildas, kitaip tariant, skleistis individo ekstrapasauliečio 

forma.“ 

Sociologinis individo ekstrapasauliečio tipas mūsų eros pradžioje aptinkamas tarp pirmųjų 

krikščionių, kurie žmogų suvok÷ kaip individą, santykiaujantį su Dievu. Pagal tai daugelis sociologų yra 

linkę individualizmą Vakarų kultūroje sieti su J÷zaus Kristaus mokymu ir iš jo kylančia krikščionyb÷s 

                                                 
64 „Holistine vadinama ideologija, kuri iškelia socialinį totalumą ir nepaiso žmogaus kaip individo arba laiko jį pavaldžiu <...>.“ L.Dumont, min. veik., p. 291. 
65 Ten pat, p. 38. 
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religine ideologija. Tuo tarpu, L. Dumont atkreipia d÷mesį ir į helenistinio laikotarpio filosofin÷s 

mąstysenos specifiką, kuri buvo persi÷musi individo ekstrapasauliečio samprata. Jo teigimu, krikščionyb÷ 

tik d÷l to ir gal÷jo prigyti šioje kultūroje, nes ideologine prasme pasiūl÷ to paties tipo individualizmo 

ideologiją. Autorius išskiria epikūriečių, kinikų, stoikų filosofines mokyklas, kurių mąstysena nusigręžia 

nuo socialinio pasaulio, o individas traktuojamas kaip faktas ir kaip idealas.66 Panašiai lyginant su indišku 

individualizmo variantu, šios mokyklos moko, jog norint tapti išminčiumi, reikia atsižad÷ti pasaulio. 

Kritiška helenistinio laikotarpio nuostata išryšk÷ja įvairiomis formomis, o esminis jos aspektas tai, jog ji 

išreikšta radikalia išminties ir pasaulio, išminčiaus ir neapsišvietusių žmonių dichotomija. Autoriaus 

nuomone, graikų polių suirimas bei graikų visuomen÷s maišymasis su barbarais yra svarbūs įvykiai, tačiau 

nepakankamai paaiškina individo, kaip vert÷s, išnirimą, sukūrimą ex nihilo. L. Dumont teigimu, šiuo atveju 

reikia žiūr÷ti pačios filosofijos požiūriu: „...individualizmą skatino pati filosofin÷ veikla, racionalaus 

tyrin÷jimo patirtis, kurią mąstytojai kaup÷ iš kartos į kartą, nes protas, būdamas iš principo universalus, 

praktiškai veikia per konkretų asmenį, kuris užsiima protiniu darbu, įgavusiu, bent jau netiesiogiai, 

ypatingą rangą.“  Nors klasikinio laikotarpio graikų mąstytojai žmogų traktuoja kaip socialinę būtybę, jų 

helenistinio laikotarpio įp÷diniai jau kaip aukščiausią idealą iškelia nuo socialinio gyvenimo atitrūkusį 

išminčių. 

Tokią perspektyvą antropologijos teorija siūlo iš vidaus žvelgdama į ideologinį Rytų budizmo bei 

Vakarų graikiško bei krikščioniško mąstymo turinį. Id÷jiškai iškilusi priešprieša bendruomenei, apie kurią 

kalba L.Dumont, taip ir lieka nelabai aiški. Tuo tarpu medijų teorija bei filosofija šiuo požiūriu pasiūlo 

daug įtikinamesnį rašto medijos įsteigiamą distancijos, viena vertus, tarp individo ir bendruomen÷s, kita 

vertus, individo bei jo paties savi-refleksijos atžvilgiu. Tuo tarpu skirtingų rašto sistemų naudojimas 

paaiškina, kod÷l indiškas variantas išlieka nepakitęs, tuo tarpu, vakarietiškas pasuka „prisitaikymo prie 

pasaulio“ krytimi. 

Toliau autorius lygina du religinio ekstrapasaulietinio individualizmo pavyzdžius remdamasis 

Indijos budizmo ir Vakarų krikščionyb÷s pasaul÷žiūromis. Krikščionio samprata pagal J÷zaus Kristaus, o 

v÷liau ir Pauliaus mokymą – tai „individas santykiaujantis su Dievu“67. Šis santykis, būdamas individualus, 

iškelia absoliučią individo vertę. Tuo pat metu tai reiškia dualizmo atsiradimą, kadangi aukštai iškylanti 

individuali vert÷ sumenkina pasaulio reikšmę. Šiuo požiūriu budistin÷ samprata, nuvertinanti pasaulį 

lyginant su d÷mesiu individui, sutampa su ankstyvąja krikščionyb÷s ideologija. Skirtumas tarp religinių 

sampratų išryšk÷ja tuo požiūriu, jog krikščionyb÷ skelbia individų lygybę Dievo akivaizdoje. Sociologijos 

terminais įvardindamas krikščionių religijos formulę L. Dumont teigia, jog „tai individų išsilaisvinimas per 

asmeninę transcendencija ir individų ekstrapasauliečių susijungimas į bendruomenę, kuri, nors vaikšto ant 
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žem÷s, tačiau širdimi yra danguje.“68 Dvasin÷ „veikla“ suabsoliutinama. Tuo tarpu praktin÷ gyvenimo sritis 

reliatyvizuojama hierarchiniu principu. Socialinio gyvenimo būtinumas, pareigos ir prievol÷s, įsijungimas į 

pagonišką, po to į krikščioniškąją visuomenę, kuri dar tebebuvo holistin÷, buvo pripažįstamos ir priimtinos 

ekstrapasauliečiui individui. Tačiau šis pripažinimas buvo reliatyvus, nes visas socialinis pasaulis buvo 

subordinuotas ekstrapasaulietiškajam individualizmui. 

Remiantis tokiomis antropologin÷mis prielaidomis, L Dumont pastebi, kad pirmieji krikščionys 

individai ideologine samprata buvo labai artimi pasaulio atsižad÷jusiems indams. Tačiau v÷liau tokia 

vakariečių individo samprata ÷m÷ keistis. Autorius išskiria keletą esminių individo sampratos raidos etapų, 

kurie parodo kokiu būdu vakarietiška ekstrapasauliečio individo samprata transformavosi į šiuolaikin÷je 

moderniojoje visuomen÷je dominuojančią individo pasauliečio vertę. Individo ekstrapasauliečio 

prisitaikymas prie socialinio pasaulio vyko keliais etapais, kurių esminius akcentus išryškina L. Dumont. 

Viena iš individo įsitraukimo į socialinį pasaulį priežasčių susijusi su bažnytin÷s institucijos 

susikūrimu. Krikščionių religijoje institucijų lygmenyje Bažnyčia tapo tam tikra dieviškumo žem÷je atrama. 

Tačiau mąstymui apie žemiškąsias institucijas, jos teoriniam pagrindimui buvo reikalingas intelektinis 

įrankis. Pirmieji Bažnyčios T÷vai naudojasi stoikų perimtu Prigimties įstatymu, kuris prisid÷jo prie 

reliatyvaus individo santykio su socialine aplinka kūrimo. Vis d÷lto, palyginti su modernia mąstysena 

teikiančia pirmenybę žmonių ir daiktų santykiui, pirmiesiems krikščionims svarbesni atrod÷ žmonių 

tarpusavio ryšiai. Žmogaus pavaldumas visuomenei k÷l÷ gyvybiškai svarbesnių klausimų, nei asmeninio 

tur÷jimo teis÷ (privati daiktų nuosavyb÷). Nors stoikai ir kitų mokyklų filosofai teig÷, kad visi žmon÷s 

lygūs, nes jie yra protingos būtyb÷s. Tuo požiūriu krikščioniškoji samprata sutapo, netgi krikščioniška 

lygyb÷, L.Dumont teigimu, buvo dar radikalesn÷.69 

Kitas etapas susijęs su Bažnyčios ir valstyb÷s santykių raida. Individo ekstrapasauliečio santykis su 

pasauliu tiesiogiai priklaus÷ nuo Bažnyčios požiūrio į pasaulietinę valdžia. Po to, kai imperatorius pripažino 

krikščionybę kaip oficialiąją religiją, tuomet Bažnyčios pozicija valstyb÷s atžvilgiu jau nebegal÷jo būti 

priešiška.70 Bažnyčia dalinai priversta palaikyti glaudesnius ryšius su žemiškąja valdžia. Tai reišk÷, jog ir 

individo pozicija socialinio pasaulio atžvilgiu ideologiškai nebegal÷jo būti tokia priešiška kaip 

ankstyvaisiais krikščionyb÷s amžiais. Galiausiai, kitas reikšmingas Bažnyčios ideologinis posūkis įvyko 

VIII amžiuje popiežiams nutraukus ryšius su Bizantija ir pasisavinus aukščiausiąją valdžią Vakaruose. Nuo 

šio žingsnio individas krikščionis tapo įtrauktas į pasaulį iki šiol nereg÷tu mastu.71 

Kaip galutinį analizuojamos individo pasauliečio sampratos susiformavimo etapą autorius sieja su 

Reformacijos amžiumi ir su Jono Kalvino suformuluota religine koncepcija. Nors J. Kalvinas savo teoriją 
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pl÷tojo Martyno Liuterio mąstymo pagrindu, tačiau individo pasauliečio samprata būtent šioje Reformacijos 

teorijoje autoriaus nuomone, išpl÷tota labiausiai.72 Individas J. Kalvino teorijoje yra pasaulyje, o 

individualistin÷ vert÷ viešpatauja be jokių išlygų ar apribojimų. Hierarchin÷ dichotomija susijusi su 

priešiškumu pasauliui šioje sampratoje nebeegzistuoja. Visas socialinis pasaulis, tai individo veiklos laukas, 

kuriame jis ne tik gali bet ir privalo aktyviai veikti. Palyginus su M. Liuteriu, kuris dar laik÷si 

kontempliatyvaus bendrininkavimo su Dievu, J. Kalvino individas aktyviai bendrininkauja su Dievu. Užuot 

tik÷jęsis rasti prieglobstį anapusiniame pasaulyje, kas leistų susitaikyti su šio pasaulio netobulumu, dabar 

individas pats savo ryžtinga veikla socialiniame pasaulyje gali įkūnyti anapusinį pasaulį. 

Toks individo sampratos iškilimas, remiantis medijų teorijos analize, gali būti vertinamas kaip 

naujos spausdinimo proceso metu sukurtos knygos formos pagrindu atsiradusi galimyb÷ „kalb÷ti visam 

pasauliui“. Juk knygos formos d÷ka ima formuotis „autoriaus“, „rašytojo“ sampratos, kurios praktiškai 

leidžia individui garsiai ir aiškiai kalb÷ti didel÷ms mas÷ms žmonių. Tik÷tina, kad tiek J. Kalvino, tiek ir M. 

Liuterio pažiūrios buvo susijęs su demokrat÷jančiu požiūriu į raštą bei knygą. Kadangi aukščiau 

krikščioniškosios ideologijos turinys buvo neprieinamas didžiajai daliai žmonių, tai l÷m÷ ir raštingųjų 

individų atsiskyrimą nuo pasaulio. Tuo tarpu spausdinimas, knygos pagalba į raštingųjų uždarą 

bendruomen÷ įtraukia vis daugiau žmonių. 

 

Bendruomen÷ tampa visuomene 

Kita L. Dumont tyrimo dalis labiau koncentruojasi ties antropologine Vakarų pasaul÷žiūros 

bendruomen÷s sampratos ir reikšm÷s raida nuo XII amžiaus. Vakarų kultūroje iškilus individualistin÷ms 

vertyb÷ms ir id÷jos, individo santykis su bendruomene tapo gan÷tinai problematiškas. Vakarų mąstysena 

susidūr÷ su sunkumu siekdama suderinti priešingas individualistines ir holistines vertybes. 

Individui atsiribojus nuo socialinio pasaulio, keičiasi apskritai ir bendruomen÷s samprata. 

Universitas - tai socialinio kūno kaip visumos koncepcija, pagal kurią gyvenantys žmon÷s traktuojami tik 

kaip tos visumos dalys.73 Tai viena iš tradicinių visuomen÷s teorijų, kurią krikščioniškasis individualizmas 

id÷jine prasme buvo apgl÷bęs. Vis d÷lto, teorin÷s minties raidoje išryšk÷jo, kad ši tradicin÷ samprata 

pamažu neteko įtakos, užleisdama vietą societas - paprastos asociacijos sampratai. 

L.Dumont apžvelgia, kaip viduramžiais Europoje egzistavusių Bažnyčios autoriteto viršenybę 

pakeit÷ valstyb÷s dominavimas. Bažnyčia arba visuotin÷ krikščionija viduramžiais ap÷m÷ visas pavienes 

institucijas ir buvo vienintel÷ globali visuomen÷ modernia prasme, kuri per savo dvasininkų hierarchiją 

prisi÷m÷ įgaliojimus deleguodama juos žemiškosioms instancijoms. Tačiau bažnyčios dominavimo teis÷ 

skleid÷si pamažu ir tik XI a. pabaigoje griežtai nusistov÷jo dviejų principų valdžia - bažnytin÷s arba 
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popiežiaus bei pasaulietin÷s arba imperatoriaus. Popiežiaus doktrina, kurios pl÷tojimas buvo teologų įtakos 

sferoje, buvo dominuojanti ir visuotinai pripažįstama labiau nei jai oponavusi pasaulietin÷ valdžia, 

besiremianti teis÷s mokslo atstovų teorijomis. Tačiau XIV amžiaus pradžioje, žlugus imperatoriaus 

valdžiai, Prancūzijos karalius sugeb÷jo pasipriešinti popiežiaus pretenzijoms ir netgi jį privert÷ paklusti. 

Kaip individuli mąstysena buvo susijusi su šiais procesai atsiskleidžia Tomo Akviniečio ir Viljamo 

Okamo filosofin÷s mąstysenos palyginimas. Tomo Akviniečio teorijoje, sujungusioje krikščioniškąjį 

apreiškimą ir Aristotelio filosofiją, galime aptikti dviejų, mūsų požiūriu, aktualių elementų derinimą. Jo 

sampratoje žmogus vertinamas kaip gyva visuma, privatus asmuo ir d÷l jo artumo bei santykio su Dievu, šis 

asmens savaimingumas pagrįstas aukščiausiomis apreikštomis vertyb÷mis. Tačiau remdamasis Aristoteliu, 

Tomas Akvinietis žemišką bendruomenę, kaip racionalią instituciją, įteisina kaip kylančią iš „antrinių 

substancijų“. Lyginant su ankstesne doktrina, kuri bendruomenę vertino tik kaip vaistą, neišvengiamą kelią, 

kurio reikalavo prigimtin÷ nuod÷m÷, tai buvo tam tikru aspektu prieštaraujantis požiūris, labiau 

sureikšminantis bendruomen÷s prasmę. Vis d÷lto aukštesn÷mis liko traktuojamos iš „pirminių substancijų“ 

kylančios tokios asmenyb÷s, kaip, pavyzdžiui, šv. Petras ar šv. Paulius.74 

Viljamas Okamas XIV a. pirmosios pus÷s scholastas pranciškonas, priešinęsis pasaulietin÷s tvarkos 

religijos sferoje įteisinimui, laik÷si pirmųjų Bažnyčios t÷vų nuostatų apreiškimo svarbos atžvilgiu. Tačiau 

savo teorijoje išpl÷tojo nuoseklų nominalizmą bei pad÷jo pozityvistin÷s ir subjektyviosios teis÷s pagrindus, 

kurie reišk÷ individualizmo invaziją. Šis mąstytojas siūl÷ skirti, viena vertus, realiai egzistuojančius daiktus 

ir, kita vertus, ženklus, žodžius ar universalijas. Jo manymu, egzistuoja tik atskiryb÷s ir skirtyb÷s, tod÷l 

apskirtai n÷ra jokių Tomo Akviniečio „substancijų“. „Polemikoje su popiežiumi Okamas netgi teigia, jog 

realiai neegzistuoja net tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, „pranciškonų ordinas“: egzistuoja tik po Europą 

pasklidę pranciškonų vienuoliai.“75 Tai reiškia, jog empirin÷je tikrov÷je bendri terminai - tai tik apytikris ir 

netobulas realių individualių esybių įvardinimas. 

Kita šio mąstytojo naujov÷ – tai veikiančio įstatymo sampratos, paneigiant prigimtinio įstatymo, 

dedukuoto iš idealios daiktų tvarkos, išk÷limas. Prigimtinis įstatymas neįmanomas, kadangi jei jis būtų, 

prieštarautų Dievo „absoliučiai galiai“, nes tuomet Dievą ribotų kažkas kitas, o ne jis pats. Įstatymą 

Okamas traktuoja kaip įstatymo leid÷jo „galios ir „valios“ išraišką, kuri, teisę suvokiant kaip teisingą 

socialinių esybių santykį, tampa individo galios socialinio pripažinimo išraiška. „Jeigu manoma, kad už 

atskiros esyb÷s n÷ra nieko ontologiškai realaus, jeigu „teis÷s“ sąvoka siejama ne su gamtine ar socialine 

tvarka, o su atskira žmoniškąja esybe, toji esyb÷ tampa individu moderniąja žodžio prasme.“ Tokia 

samprata reišk÷, jog individo laisv÷, išskleista nuo mistinio gyvenimo iki gyvenimo visuomen÷je sferos, 

išstūm÷ iš socialin÷s plotm÷s bendruomen÷s id÷ją. Visuomen÷ vietoj bendruomen÷s... 
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Tačiau antropologin÷s teorijos požiūriu, esminiai reiškiniai, pakeitę dviejų galių Bažnyčios ir 

valstyb÷s pusiausvyrą - tai Reformacija ir Renesansas. Humanistams Romos istorijos pavyzdžiai pad÷jo 

politinius samprotavimus atsieti nuo krikščioniškos religijos ir normatyvinių modelių. Tuo tarpu Liuterio 

reforma sudav÷ stiprų smūgį globaliajai krikščioniškai visuomenei, kuri virto individualia valstybe, kaip 

šventove, persik÷lusia į kiekvieno individo krikščionio sąmonę. Pasaulietin÷ valdžia įgijo aukščiausią 

autoritetą, ir netgi pagal dieviškosios karalių teis÷s teoriją, buvo pakyl÷ta iki šventumo sampratos. 

Naujieji pokyčiai valstybių viduje išryškino valstyb÷s viduje egzistuojančias skirtingas konfesijas. 

Prasid÷ję religiniai karai skatino politikus skelbti pakantumo id÷jų vystymąsi. Remiantis valdovo ir jo 

pavaldinių sutarties id÷ja, buvo pripažinta teis÷ priešintis tironijai. Galiausiai id÷jine prasme buvo prieita 

prie individo sąžin÷s laisv÷s sampratos, kuri buvo pirmoji politin÷ laisv÷ bei iš kurios išaugo visos kitos. 

 

Pagal senov÷s mąstytojų sampratą (išskyrus stoikų filosofiją) žmogus yra socialin÷ būtyb÷. Gamta 

jų požiūriu tai tvarka, kuri buvo laikoma idealiu ir natūraliu teis÷s pagrindu ir kurią galima įžvelgti už 

kiekvieno polio konvencijų. Taigi socialin÷ tvarka atitinka gamtos tvarką. Tuo tarpu naujųjų laikų 

mąstytojai, įtakoti stoiškojo bei krikščioniškojo individualizmo, Prigimtinę teisę ÷m÷ traktuoti kaip individų 

– žmonių sukurtų pagal Dievo paveikslą, apdovanotų protu ir sugebančių egzistuoti patiems savaime – 

teisę. D÷l šios priežasties pamatiniai visuomen÷s (ir valstyb÷s) principai gal÷jo būti dedukuoji iš 

būdingiausių žmogaus, kaip autonomiškos esyb÷s, savybių ir kokybių, tuo tarpu socialiniai ar politiniai 

saitai liko nuošalyje. 

Moderniosios prigimtin÷s teis÷s teoretikai hierarchinę krikščionišką bendruomenę buvo atomizavo 

dviejuose lygmenyse. Pirmiausiai ją pakeit÷ daugyb÷ individualių valstybių, o kiekviena jų buvo sudaryta iš 

individualių žmonių. Tai buvo visuomen÷ arba asociacija, kurios nariai išliko skirtingi, nepaisant tarpusavio 

ryšių. Jų vieningumas buvo ne organinis, o kolektyvinis, reikalaujantis sutarties. Tuo laikotarpiu iškilo 

moderniuose socialiniuose moksluose itin paplitęs požiūris, kad „visuomen÷ susideda iš individų, kurie yra 

pirminiai grupių arba daugiau mažiau savavališkai nusistatytų ar „susikurtų“ tarpusavio santykių 

atžvilgiu.“76 Individualizmas įveik÷ holizmą, kadangi šioje sampratoje visuomen÷s plačiąja universitas 

prasme, kurioje žmogus gimsta, kuriai priklauso, kurioje jis išmoksta savo kalbos ir kurios terp÷je gimsta jo 

id÷jos – šia prasme tokia visuomen÷ nefigūravo. Socialumas buvo suvokiamas juridine, politine, v÷liau 

ekonomine prasme, tokį individų susijungimą galima įvardinti nebent kaip „pilietinę visuomenę“.  

Kai teorin÷je sampratoje susiformavo požiūris, kad realiai egzistuoja ne grup÷, o individas, tuomet 

valdžios subjektas neteko savo pagrindinio atributo – valdžios, kadangi hierarchija(pavaldumas) išnyko. 

Virš „individų rinkinio“ iškilęs valdžios statinys gal÷jo būti pateisinamas tik bendros jausenos prielaida. 

Vienu atžvilgiu tai buvo laim÷jimas – žmogaus vidinio pasaulio, jo sąmon÷s atžvilgiu. Tačiau tikrov÷s 
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atžvilgiu tai reišk÷ praradimą, kadangi žmonių grupių struktūravimasis bei vadovų tur÷jimas yra būtina 

grup÷s kaip visumos egzistavimo sąlyga.  

Ieškant atsakymo, o vis d÷lto koks buvo pagrindinis moderniosios mąstysenos sklaidą skatinęs 

veiksnys, autorius iškelia protesto, kilusio d÷l pasipiktinimo socialiniais skirtumais, reikšmę. Nelygyb÷, 

įgavusi paveldimą, fiksuotą pobūdį k÷l÷ pasipiktinimą. Ir v÷lgi, pirmiausiai protesto sąjūdis prasid÷jo 

Bažnyčioje – Liuterio id÷jomis. Esmin÷ Liuterio doktrinos id÷ja, kad n÷ra skirtumo tarp „dvasine“ ir 

„žemiška“ veikla užsiimančių žmonių, o visi tikintieji yra lygus, vienodai garbingi. Sielos ir kūno 

dualizmas vertintinas kaip kiekvieno krikščionio problema, negalinti virsti Bažnyčios ir bendruomen÷s 

organizacijos modeliu. Tuo tarpu hierarchin÷ popiežiaus doktrina vertintina tik kaip valdžios įrankis. 

Liuterio teorijoje lygyb÷ traktuojama ne vien tik kaip vidin÷ savyb÷, kiek egzistencinis imperatyvas, o 

valdžia gali būti vykdoma tik delegavimo būdu. 

Kitas pavyzdys – tai egalitarinių reikalavimų per÷jimas iš religijos į politinę sferą anglų revoliucijos 

laikotarpiu(1640-1660). Levelerių („lygintojų“) teorijoje religiniai elementai kilo kaip ir id÷jos ir Prigimties 

teis÷s teorijos. Nuo sampratos, kad visi krikščionys gimsta laisvi ir lygūs, jie per÷jo prie teiginio, kad visi 

anglai gimsta laisvi ir lygūs, o po to, kad visi žmon÷s gimsta laisvi ir lygūs. Kitas svarbus aspektas, kad 

numatoma būtinyb÷ tur÷ti rašytinę Konstituciją kaip „Tautos sandora“, kuri būtų viršesn÷ už konstitucinius 

papročius. 

Trijų XVII-XVIII a. didži ųjų visuomenin÷s sutarties filosofijos kūr÷jų – Hobbes‘o, Locke‘o ir 

Rousseau‘o – pavyzdžiai iliustruoja, su kokiu prieštaringumu individas susidūr÷ siekdamas pagrįsti ir 

suderinti individualizmą ir valdžią, sujungti lygybę su nuolat visuomen÷je (ar valstyb÷je) egzistuojančiais 

galios skirtumais. Vis d÷lto id÷jų bei verčių prasm÷s požiūriu, 1789m. Prigimtin÷s teis÷s principų ir fikcij ų 

perk÷limas į galiojančio įstatymo lygmenį ženklino individo pergalę.77 Prancūzijos Steigiamasis 

susirinkimas paskelb÷ Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją, tur÷jusią sudaryti pagrindą didel÷s tautos 

Konstitucijai. Liaudies išreikštos valios pagrindu buvo imtasi kurti valstybę, kurios autoritetas būtų 

viršesnis ir už politinę valdžią. Liaudies valiai pakluso monarchas ir šis principas tapo pavyzdžiu visai 

Europai ir pasauliui. 

Sekant id÷jų sklaidą, svarbu pažym÷ti, kad šių aukščiausių principų perk÷limas į visuotinio 

galiojimo sritį susijęs (tai netgi užfiksuota dokumente) su samprata gimusia Amerikos žemyne. Tyrin÷tojų 

manymu, tikrasis šaltinis buvo kai kuriose Amerikos valstijose, o pirmiausiai Virdžinijoje, 1776 m. priimtas 

Bills of Rights. Prancūzų teoretikai formuluodami įstatymuose abstrakčias žmogaus teises id÷jiškai r÷m÷si 

Naujojo pasaulio puritonų pavyzdžiu. Puritonai Amerikos kolonijose, pirmiausiai savo praktiniu pavyzdžiu 

parod÷, kaip valstyb÷ gali būti sukuriama sutarties pagrindu. Kitas reikšmingas aspektas, tai, jog kurdami 

savo „bendruomenes“ valstijas/valstybes, jie sudaro raštiškas Paktus, ir toks sutarties būdas tampa modeliu 
                                                 
77 Ten pat, 116. 



 38

kitoms valstijoms. Dar levelerių iškelta samprata, jog esmin÷ žmogaus teis÷ yra teis÷ į religiją, šiuose 

nuostatuose anksčiausiai įvedama daugelyje kolonijų. Sąžin÷s laisv÷s pagrindu buvo rikiuojamos visos 

kitos laisv÷s ir teis÷s. „Religin÷ laisv÷, kilusi iš Reformacijos bei paskesnių kovų, buvo veiksnys, nul÷męs, 

kad spekuliacijos apie Prigimtinę teisę transformavosi į politinę realybę.“78 

Nors puritonai pirmieji suformuluoja mintį, kad individas yra aukščiau už valstybę, tačiau prancūzų 

įtaka šiai sampratai reikšminga ta prasme, jog šie id÷ją, pakyl÷ja į abstraktesnį lygmenį. Prancūzų 

mąstytojai siek÷ labiausiai išryškinti teisių lygybę, tuo tarpu naujieji amerikiečiai iš principo kalb÷jo apie 

interesų tapatumą. Nors tiek amerikiečių, tiek prancūzų revoliucijos r÷m÷si individualistin÷mis 

doktrinomis, tačiau skyr÷si vienu esminiu skirtumu. Amerikiečių revoliucija kovodama už demokratinę 

teoriją, kuri buvo r÷m÷si griežto krikščioniškojo tik÷jimo tiesomis, veik÷ tik savo valdose. Prancūzijos 

revoliucija kartais vertinama netgi kaip religinis fenomenas, nes šis sąjūdis siek÷ absoliučių tikslų – „iš 

pagrindų pakeisti visą žmogaus gyvenimą“. 

XVIII amžius ideologine prasme gali būti vertintinas kaip „antiindividualistin÷ reakcija“, kurią 

skatino nusivylimas revoliucija. Išaukštinamos priešingos vert÷s bei id÷jos nei revoliucijoje. Mūsų 

analizuojamu aspektu svarbu tai, jog šis laikotarpis žymi ryškų vertybinį posūkį nuo individualizmo 

atsigręžiant į visuomeniškumo bei socialumo reikšmę. 

1815-1830 metų prancūzų mąstytojų veikalai rodo, jog id÷jine prasme revoliucija paliko savotišką 

tuštumą, netgi suk÷l÷ chronišką nusivylimą individualizmo pergale. Visa tai kas vyko retrospektyviai atrod÷ 

kaip pralaim÷jimas, tod÷l iškiliausieji protai atsigręž÷ į visiškai priešingas id÷jas ir vertes. Revoliucijos 

laikotarpiu buvo iškelta ir suabsoliutinta societas (asociacijos) id÷ja, o šią id÷ją per÷męs romantinis 

individas „stipriau nei bet kada pajaut÷ uviversitas poreikį“. Viso šio laikotarpio tendencija pasireišk÷ kaip 

kryptingas nusisukimas nuo pozityvizmo link pesimizmo. Nuo samprotavimų apie abstrakčios demokratijos 

sampratą buvo pereita prie pastangos suvokti jos savaiminę „organizaciją“. Ateizmą pakeit÷ realios religijos 

paieškos, proto bei nepriklausomumo išaukštinimą - jausmo bei bendrumo paieška. 

XIX amžiaus pirmojoje pus÷je pasikeičia individo samprata - žmogus imamas traktuoti kaip 

socialin÷ esyb÷, kurios pirmin÷ asmenyb÷s medžiaga slypi socialin÷je aplinkoje. Šiuo požiūriu kitaip 

traktuojama ir visuomen÷, kuri negali būti redukuojama į dirbtinę konstrukciją, paremtą individo vert÷mis. 

Vieni mąstytojai socialinį žmoniškosios esyb÷s pradą sieja su kalba, kiti iškelia religijos ir jausmo 

vaidmenį. Vakarų sampratoje šiuo laikotarpiu sureikšminamos holistin÷s vertyb÷s, o tai „lyginamuoju 

požiūriu moderniąją visuomenę šiek tiek priartina prie tradicin÷s visuomen÷s“79. Sociologiniu požiūriu, 

modernioji visuomen÷ negrįžta prie holizmo, kadangi griežtai atmeta hierarchijos struktūrą. Įdomu ir tai, 

kad rodos atsiskiriama ir nuo individualizmo, kuris kai kuriais aspektai vis tik išlieka. 

                                                 
78 Ten pat, p. 118. 
79 Ten pat, p. 127. 



 39

Remdamiesi medijų teorijos analize, šiuo atveju v÷lgi galima įžvelgi rašto pagrindu atsirandančią 

visuomenę, kurioje, aukščiausiu idealu išk÷lus individualias vertybes, nelieka bendruomen÷s sampratos. 

Kol, galų gale, XIX amžiuje, kai viešojoje Europos erdv÷je išplinta periodin÷s spaudos medijos, 

įgalinančios formuoti bendruomeninius grupinius požiūrius, tuomet ir id÷jine prasme tarsi grįžtama prie 

bendruomenin÷s, kaip reikšmingos vertyb÷s suvokimo.  

 

 

3. Nacionalizmo teorinis diskursas 

 

Nacionalizmo teorinis diskursas aktualus įvairioms mokslo sritimis – filosofijos, istorijos, 

sociologijos, politologijos ir kitų. Nacionalizmas, tai šiandieninio pasaulio žmonių vienas iš socialinio, 

kultūrinio, politinio netgi ekonominio susiskirstymo būdų, kuris lemia tiek asmeninius, tiek ir grupines 

pasaul÷žiūras ir pasaul÷vaizdžius. D÷l to moksliniame diskurse egzistuoja įvairiausių teorijų ir sampratų 

apie nacionalizmą, naciją, tautą, patriotiškumą ir dar kitus aspektus, kurie tiesiogiai iškyla prieš žmogų 

viena vertus tiesiogin÷s patirties metu, kita vertus pagal išorinio pasaulio suvokimo.  

Pirmas žingsnis pabandyti apčiuopti ir suvokti bendrą nacionalizmo teorijų problematiką. Pirmiausiai, 

pabandysiu išvesti tam tikrą problematikos aspektą remiantis dviejų lietuvių autorių, kurie savo darbuose 

siekia išskirti nacionalizmo teorijų diskurse tam tikras tyrimų bei problemos suvokimo tendencijas. M. 

Statkus pagal nacionalizmo ir nacijų kilm÷s pradžios problematiką išskiria tris nacionalizmo paradigmas: 

antlaikišką, modernistinę ir transformacinę.80  

Antlaikiškoji teorija, vyravusi iki Antrojo pasaulinio karo, žmoniją suvokia kaip natūraliai sudarytą iš 

nacijų – unikalių, savitų politinių ir kultūrinių bendrijų. Kiekviena iš jų turi savitą charakterį, tautinę dvasią, 

bendrą kilmę, nepakartojamą istorinį likimą ir vienintelę t÷vynę. Šios koncepcijos autorių požiūriu nacijos 

egzistavimas siekia neatmenamus, laikus, tačiau kai kurie nariai pamiršo savo nacionalinį identitetą. Taigi, 

tikrų patriotų uždavinys atgaivinti ir ugdyti tautinę dvasią. Tik tautoje individas gali realizuoti savo 

kūrybines galias, tod÷l tautos išsaugojimas ir tarnavimas jai yra aukščiausia vertyb÷, įprasminanti atskiro 

individo gyvenimą. Antlaikiškas nacionalizmo koncepcijos (A.D.Smith‘) dažniausiai panašios į mitologiją, 

persmelktą dramatizuotų naratyvų, bendros kilm÷s, herojinių, „nuopuolio“ ar atgimimo“ mitų.81 

Modernistin÷s teorijos, iškylančios kaip antlaikiškosios „mitologijos“ kritika, ypač sustipr÷jo XX a. 7 

dešimtmetyje. Nacionalistiniai aiškinimai kildinami iš mistinio „kraujo šauksmo“ ar „tautos dvasios“ tapo 

visiškai neįtikinami ir reikalavo kitokio paaiškinimo. Bendrą nacijos kilmę ir savastį modernistin÷s teorijos 

atstovai suvok÷ kaip fikciją, kurią sugriauna bet koks atidesnis žvilgsnis į istorinius faktus, apie 
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užkariavimus, migracijas ar mišrias vedybas. Modernistai nacionalizmo pradžią ÷m÷ datuoti nuo Didžiosios 

Prancūzijos revoliucijos siedami jį su tokiais moderniosios epochos procesais kaip kapitalizmas, 

industrializacija, biurokratizacija, demokratizacija, masin÷ komunikacijos pl÷tra, sekuliarizacija, 

urbanizacija ir masin÷ edukacijos pl÷tra. Kitas šias teorijas išskiriantis bruožas – tai požiūris į naciją kaip į 

socialinį konstruktą, sukurtą ar „išrastą“ tam tikros grup÷s žmonių, siekiančių statuso ir ekonomin÷s 

naudos. Šių teorijų autoriai linkę nacionalizmą aiškinti kaip poreikį suvienyti įvairius socialinius žmonių 

sluoksnius su tikslu  įgyvendinti modernizacijos procesus. Galiausiai transformacinių teorijų atstovai 

atsakydami į modernistines teorija teigia, jog šios per daug sureikšmina tradicin÷s ir modernios visuomenių 

skirtumus. Šios krypties teoretikai iškelia per÷jimo nuo iki-moderniųjų link moderniųjų laikų tęstinumo 

aspektą: „Ankstesnių epochų kultūriniai simboliai, mitai, vertyb÷s veikiant modernizacijai buvo „sulydyti“ 

su pilietin÷mis pareigomis ir laisv÷mis bei valstybingumu. Taip susikūr÷ nacijos.“82 

Įdomu, kad dirbtinumo-natūralumo problematika gana aktuali Vakarų nacionalizmo tyrin÷tojams. Ir 

šią sampratą, kaip vieną iš šių teorijos silpnųjų vietų kritikuoja Rytų Europos nacionalizmo tyrin÷tojai. M. 

Hrocho teigimu, toks požiūris pakankamai abstraktus ir neatskleidžia realių sąlygų. Jo nuomone, svarbu 

suvokti, jog anapus istorinių procesų, egzistavo realūs žmon÷s.83 Taigi šio autoriaus pagrindiniu tyrin÷jimo 

objektu analizuojamas, kokiu būdu vyko žmonių apsisprendimo procesas, kokios grup÷s žmonių ir kaip 

dalyvavo šiame procese. 

Galiausiai Rytų Europos nacionalizmo tyrin÷tojai taip pat dažnai svyruoja tarp dviejų kategorijų, 

siekdami paaiškinti šiuolaikinių (Rytų Europos) tautų susidarymo sąlygas. Šio regiono analiz÷s diskursas 

dažnai balansuoja tarp kitų kategorijų - „istoriškumo“ ir „ne-istoriškumo“, socialiai „susiformavusio“ ir 

„nepilnai susiformavusio“ proceso lyginimo, kuris galiausiai netgi implikuoja tautų skirstymą ir suvokimą 

pagal „pranašumo“ ir „nepilnavertiškumo“ sampratas.84 

Mokslinis diskursas apie nacionalizmą ar nacionalinius jud÷jimus, labai priklauso nuo to, kaip 

apibr÷žiamas šio reiškinio analiz÷s objektas. Jei siekiama paaiškinti nacionalizmą, tuomet analiz÷ tampa 

labai abstrakti ir tampa neaiškus konkrečios tautos skirtingumo klausimas. Jei bandoma aiškintis per 

socialinius principus, kurie paaiškina tam tikrų žmonių grupių sąmoning÷jimo kaip apsisprendimo 

tendencijas, tuomet niekaip neįmanoma suvokti šio reiškinio visuotinumo bei plitimo principo, kaip tam 

tikros standartizuotos formos. Galiausiai šią problematiką siekiama atskleisti pagal konkretaus 

sąmoningumo išraiškas kaip „kritin÷s savimon÷s požiūrį“ vieno nacionalinio varianto ribose85. 
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Šiame kontekste nor÷tume išskirti B. Andersono teorinę poziciją išd÷stytą jo monografijoje 

„ Įsivaizduojamos bendruomen÷s: apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą.“ Šio autoriaus 

analizuojama teorija aktuali mūsų darbo atžvilgiu, d÷lto, jog joje atkreipiamas d÷mesys į spaudos reikšmę 

nacionalizmo pl÷troje. Spaudos medijos raida, autoriaus nuomone, vienokiu ar kitokiu aspektu suvaidino 

labai svarbų vaidmenį formuojantis nacionalizmui kaip tam tikram „standartiniam“ principui. Tod÷l į 

„ įsivaizduojamų bendruomenių“ formavimosi bei plitimo raidą, pam÷ginsime pažvelgti išryškindami B. 

Andersono pasteb÷tų medijų poveikį bendruomenei.  

Reikia pasteb÷ti, kad B. Andersono teorinis metodas lietuviškoje akademin÷je erdv÷je kritikuojamas 

d÷l pernelyg abstraktaus teorinio diskurso, kuris mažai ką bendro turi su realiu konkrečios tautos turiniu. 

Dažnai jo teorija nepriimtina, nesuprantama ir visiškai sukritikuojama, kai proceso formavimosi raidoje 

nerandamo ryšio su konkrečios tautos savitumo susiformavimu.86  

Vienas svarbiausių B. Andersono teorijos principų, tai kad jis į tautą žvelgia kaip į specifinę 

bendruomenę. Tokiu būdu jis istorin÷je raidoje apžvelgia įvairių tipų religines, politines, kultūrines, 

socialines bendruomenes ir jose ieško bendrumo pamato, to kas jungia atskirus žmones. Taip 

suformuluodamas savo teorinę perspektyvą jis vienu metu lyg ir apčiuopia problemą, kurią siekiama 

suaktualinti ir šiame darbe. „Iš tikrųjų visos bendruomen÷s, didesn÷s už pirmykščius kaimus, kur visi 

gyventojai vos ne kasdien susiduria akis į akį (turbūt netgi ir jie), yra įsivaizduojamos.“ Taigi 

sureikšmindamas „įsivaizdavimo“ aspektą, autorius neturi tikslo sukurti „lengvai įsimenamą id÷ją“87, tačiau 

priart÷ja prie sakytin÷s tradicijos specifiškai formuojamo bendrumo pamato. Tačiau šios minties ir skirties 

nusuvokęs atranda kitokio pobūdžio bendrumo pagrindą – rašto (šventųjų kalbų formoje) medijas, bei jos 

tęsinius, suvokia jų įtakojama šio bendrumo įsteigiamą „netikrumo“ ar kaip W. Ong‘as įvardina 

„nežmogiškumo“ situaciją. 

B. Andersonas neneigia nacionalizmo kaip reiškinio tęstinumo su senosiomis civilizacijomis bei 

kultūromis, kaip daugeliu atveju yra apibūdinamos modernistin÷s ar konstrukcin÷s nacionalizmo teorijos. 

Jo senųjų ir tautinių bendruomenių skirtingumas r÷m÷si jų specifiškai skirtinga laiko samprata, kuri 

visuotinai atsirado tik XVIII amžiuje. 

Pagrindin÷ B. Andersono id÷ja tai, kad sąvokos apibūdinančios nacionalizmo reiškinį [tautyb÷, 

tautiškumas, nacionalizmas], tai tam tikri kultūriniai artefaktai, kurie susikristalizavo painiai susikryžiavus 

atskiroms istorin÷ms j÷goms XVIII a.pab. Šios id÷jos tapę modalin÷mis, stereotipin÷mis sąvokomis, buvo ir 

yra kopijuojamos ir perkeliamos į įvairius sąmoningumo lygmenis, socialine plotmes. 

B. Andersono pozicija nacionalizmo traktavimo atžvilgiu išsiskiria visapusiškumu, įžvalgumu 

suformuluojant problemišką bei prieštaringą šio reiškinio santykį su tikrove. „Nacionalizmo teoretikus 

                                                 
86 A. Jokubaitis, Kod÷l tauta n÷ra įsivaizduojama bendruomen÷? // Problemos, 2006, nr.: 70, p. 9-17. 
87 Ten pat, p. 9. 
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dažnai trikd÷ ar netgi erzino trys paradoksai: (1) objektyvus nacijų modernumas istorikų požiūriu ir jų 

subjektyvus senumas nacionalistų požiūriu. (2) formalus tautyb÷s, kaip socialin÷s-kultūrin÷s sąvokos, 

universalumas (šiandien kiekvienas gali ir privalo „tur÷ti“ tautybę taip, kaip jis ar ji „turi“ lytį) ir 

neišvengiamas jos konkrečios raiškos savitumas (pavyzdžiui, pagal apbr÷žimą „graikų“ tautyb÷ yra unikali 

– sui generis). (3) „politin÷“ nacionalizmo galia ir skurdus, netgi padrikas jo filosofinis pagrindimas.“88 

B.Andersenas formuluoja tautos, kaip specifin÷s bendruomen÷s sampratą. Tačiau atskiria ją nuo E. 

Gellnerio, kuris tautos “išradimą“ sieja su „falsifikavimu“ ir „dirbtinumu“. Tai reiškia, kad jis nepritaria, 

kad egzistuoja natūralios ir tikrosios  bendruomen÷s. Jo nuomone visos benduormen÷s ”didesn÷s už 

pirmykščius kaimus“ yra įsivaizduojamos. 

Praktiškai autorius visiškai ir nesiekia bendruomenes apibr÷žti kokiu nors vertybiniu principu ar 

kategorizavimu. Jo nuomone svarbu atkreipti d÷mesį, kokiu būdu bendruomen÷s įsivaizduojamos. Ši 

pastanga, pažvelgti į patį bendruomeniško gyvenimo bendrumo pajutimo praktinę, materialinę plotmę, 

pažvelgti koks realus pagrindas, tarpininkas egzistuoja toje bendruomen÷je, kurioje žmon÷s realiai neturi 

galimybių kasdien susitikti, pamatyt vienas kito ir net galiausiai žinot apie kiekvieno konkretaus 

bendruomen÷s nario egzistavimą. Tam tikru būdu siekiama atsiriboti nuo abstraktaus diskurso ir pabandyti 

pažvelgti į nacionalizmą kaip id÷jin÷s sampratos ir realios socialin÷s sampratos susisaistymo būdą. 

Dabar pereisime prie antrosios darbo dalies, kurioje atliksime savotišką lietuvių tautos 

su(si)formavimo pjūvį ir praktikškai „patikrinsime“ kaip visi anksčiau aptarti bruožai tinka konkrečiam 

atvejui.  

 

                                                 
88 B. Anderson, min. veik., p. 20. 
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II. Lietuvi ų bendruomen÷s „įsivaizdavimas“ periodin÷je spaudoje  

XIX a. antroje pus÷je 

 

 

1. Lietuvių tautinio „atgimimo“ istorin ÷s sąsajos su periodine spauda 

 

Antrojoje darbo dalyje siekiama pažvelgti į lietuvių tautin÷s bendruomen÷s su(si)formavimo procesą 

kaip į vieną unikalios bendruomen÷s raidos atvejį tarp daugelio kitų, XIX amžiaus klasikinių tautų atgimimo 

laikotarpiu Europoje „atgimusių“ tautų. Pirmoje darbo dalyje band÷me nustatyti bendrus principus, kurie 

atskleistų medijų ir moderniosios tautos specifinį ir reikšmingą santykį. Tuo tarpu šioje darbo dalyje 

siekiama pažvelgti į vienos konkrečios moderniosios lietuvių tautos raidą ir pam÷ginti pagal apibendrintas 

teorines įžvalgas, viena vertus, atsekti vieno pavyzdžio unikalumą, o, kita vertus, jo bendrumą su visu 

Vakarų civilizacijos procesu. 

„Lietuvių“ ar „lietuviškumo“ sampratos, kurios formavosi XIX amžiuje, apibr÷ž÷ iš esm÷s naujus 

reiškinius ir procesus. Istorijos šiuolaikinis mokslinis diskursas nustato konkrečią ribą, tikslius 1905 metus, 

kai baig÷si moderniosios tautos formavimasis.89 Mūsų tikslas – suvokti, kokiu būdu yra įmanomas visiškai 

naujos sampratos atsiradimas, kuris turi tiksliai datuojamą pabaigą.  

Lietuvių moderniosios tautos formavimosi procesas Lietuvos istorikų darbuose dažniausiai 

įvardijamas kaip „lietuvių tautinis atgimimas“ arba „lietuvių tautinio atgimimo jud÷jimas“90. Anapus šių 

dviejų sampratų slypi esminis reikšmių skirtumas – ar tai reiškinys, kuris iškyla ir atsiranda savaime, ar tai 

sąmoningai paveikiamas, formuojamas procesas. 

Pasirinkus teorinę poziciją, jog „atgimimo“ laikotarpį įmanoma suvokti vertinant iš socialin÷s 

reiškinio pus÷s, kaip tam tikrų naujų žmonių socialinių grupių susiformavimą, tuomet iškyla datavimo ir 

periodizavimo problema. Neaiškus senų ir naujų socialinių grupių „susikalb÷jimo“ arba tęstinumo 

klausimas. Istorijos mokslo diskurse lyg ir sutariama d÷l dviejų lietuvių tautinio atgimimo dalių. Pirmoji – 

tai XIX amžiaus žemaitiškais-lituanistinis etnokultūrinis sąjūdis, kuris susijęs su Vilniaus universitete 

studijavusių bajoriškos kilm÷s studentų veikla. Šis etnokultūrinis sąjūdis siek÷ „studijuoti krašto praeitį, 

liaudies kalbą, papročius, gyvenimo būdą, ne tik populiarinti valstiečių subkultūros vertybes, tarp 

viešpataujančių sluoksnių, bet ir šviesti pačią liaudį, kovoti d÷l jos socialinio, visų pirma juridinio 

išlaisvinimo. Žinoma, pastarųjų tikslų nebūtinai tur÷jo būti siekiama tiesiogiai.“91  

                                                 
89 1905 m. gruodžio 4–5 dienomis Vilniuje įvyko Didysis Vilniaus Seimas – Lietuvos atstovų susirinkimas, kuriame primą kartą oficialiai buvo suformuluotas 
politin÷s Lietuvos valstyb÷s autonomijos reikalavimas. Kadangi šio seimo metu susirinko didelis būrys Lietuvos visuomen÷s atstovų, pasireišk÷ visos pagrindin÷s 
lietuvių politin÷s j÷gos, d÷l to šio susirinkimo data bent jau oficialiai žymi lietuvių moderniosios tautos susiformavimo ribą. (A. Kulakauskas, Apie tautinio 
atgimimo sąvoką, tautinių sąjūdžių epochą ir apie tautinį atgimimą // Lietuvių atgimimo istorijos studijos, V.: Sietynas, 1990, t. 1., p. 142.) 
90 A. Kulakauskas, min veik.,. p. 132. 
91 Ten pat, p. 137. 
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Kitas lietuvių tautinio atgimimo jud÷jimo etapas istoriškai susijęs su 1863 m. sukilimu, po kurio carin÷ 

Rusijos valdžia prad÷jo vykdyti unifikacinę politiką savo imperijos teritorijoje. Lietuvių etninei 

bendruomenei ši Rusijos nauja administracin÷ tvarka pasireišk÷ kaip spaudos lietuvių kalba lotyniškais 

rašmenimis leidimo, platinimo ir skaitymo uždraudimas. Šis draudimas įsigaliojo tiek viešojoje, tiek ir 

privačioje erdv÷se. Tačiau su juo susijęs palyginti naujos žmonių grup÷s atsiradimas. Po Vilniaus 

universiteto uždarymo, esant tam tikrų standartinių tuo laikotarpiu raštingų žmonių poreikiui, dalis etninių 

lietuvių įgijo galimybę gauti išsilavinimą Rusijos Imperijos universitetuose (Maskvoje, Peterburge). Su 

šiuose universitetuose išsilavinimą įgijusia lietuvių visuomen÷s dalimi susijęs ir pirmo lietuvių laikraščio 

„Aušra“ pasirodymas: „Su „Aušra“ lietuvių tautinis atgimimas prasid÷jo tarsi iš naujo. Tik jo socialinis 

pagrindas buvo kitas nei ikisukiliminiu laikotarpiu – bemaž grynai liaudiškas, valstietiškas.“92 

Taigi lietuvių tautinio atgimimo istoriniame moksliniame diskurse bandoma suderinti šiuos du etapus, 

siekiama juos lyginti ir atrasti jų sąlyčio taškus. Vieni istorikai juos įžvelgia, kitiems atrodo, kad antrasis 

etapas buvo visiškai naujas. Skirtumas iškyla tuomet, kai kalbama apie šio atgimimo turinį ir apie to turinio 

suvok÷jus. Kai bandoma aiškintis per tam tikrą savimon÷s diskursą, tuomet „bajoriškasis“ XIX amžiaus 

pradžios sąjūdis tarsi ir laikytinas tautos atgimimo pradžia. Tačiau tautin÷s savimon÷s egzistavimą sunku 

apčiuopti kalbant apie mažai raštingosios visuomen÷s pagrindą. Tuomet įvardijant tautinio atgimimo ribas, 

remiamasi aiškia visuomenine veikla, kuri ryškiausiai išreiškiama kaip tam tikri politiniai reikalavimai. 

Žvelgiant šiuo požiūriu, atgimimo procesas (modernumas) nusikelia į XIX amžiaus pabaigą ar XX amžiaus 

pradžią.  

Egzistuoja ir kitokia teorin÷ nuostata, aiškinanti lietuvių atgimimą kaip „tipišką savo netipiškumo 

ieškojimą“  93. Atsiribojant nuo istorinių, socialinių priežasčių ir jo pasekmių aiškinimosi, kaip nepakankamo 

pagrindo, siekiant suvokti „Atgimimą“, bandoma suvokti moderniosios tautos formavimąsi kaip unikalų 

reiškinį pagal jo turinį: „...tai kultūros, sąmon÷s ir savimon÷s domenas, kuris n÷ra tiesiogiai ir „kietai“ 

koreliuotas objektyviais, materialiniais žmonių visuomen÷s gyvavimo d÷sniais.“94, tačiau kultūros turinio 

analiz÷je dažniausiai ieškoma ir remiamasi tam tikrais individualiais požiūriais, jų savimon÷s, pasaul÷žiūros 

sampratomis. Šiuolaikin÷s tautos susiformavimo „ašis“ suprantama „kai asmenyb÷s individualumas pasiekia 

ir valstietiškas gan konservatyvios XIX a. Lietuvos visuomen÷s „apačias“, kai nebelieka luominių tarpiklių, 

pereinamų būsenų tarp sąmoningo asmens ir tautos, kai individas ima susivokti priklausąs tautai, o ne 

luomui ar religinei bendruomenei <...>. Atgimimu tartum baigiasi šis dialektinis progresuojančios individo 

laisv÷s ciklas, o kartu prasideda naujos bendryst÷s – šiuolaikin÷s tautos era. Era tautos, gyvuojančios kaip 

laisvų žmonių asociacija.“95 

                                                 
92 Ten pat, p. 141. 
93 E. Aleksandravičius, Prie lietuvių atgimimo ištakų // Lietuvių atgimimo istorijos studijos, V.: Sietynas, 1990, t. 1., p. 146.  
94 Ten pat, p. 147.  
95 Ten pat, p. 150. 
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Taigi, jei į tautinio atgimimo procesą bandoma žiūr÷ti socialinių pokyčių atžvilgiu (socialin÷s tikrov÷s 

pasikeitimų požiūriu), tai tuomet kaip riba išryšk÷ja draudžiamosios spaudos ir ypač „Aušros“ bei „Varpo“ 

laikotarpis, XIX amžiaus pabaiga, kai socialiniu atžvilgiu iškyla ryškūs valstietiškame lygmenyje vykstantys 

socialiniai procesai, kurie vertinami kaip ženklas „naujų“ socialinių pokyčių. Tačiau aiškinantis antruoju 

principu, akcentuojant individualią savimon÷s sferą, tuomet į istorin÷s analiz÷s lauką patenka ir XIX 

amžiaus pirmoji pus÷ bei šio amžiaus iškiliausia asmenyb÷ S. Daukantas ir  jo veikla. 

Istoriniame diskurse lyg ir egzistuoja simboline figūra virtusio S. Daukanto veiklos kritiškesnis 

suvokimas, kuris čia mums atrodo ypač reikšmingas: „Likimas šiam žmogui skyr÷ gyventi „niekieno 

žem÷je“ tarp praeities ir ateities. Jis kalb÷jo būsimoms kartoms, tačiau beveik netur÷jo galimybių kreiptis į 

tuos, kuriems buvo reikalingas čia ir dabar.“96 Taigi matome, kad S. Daukanto pozicija vertinama kaip 

„netur÷jimas galimybių“. Tačiau šiame darbe siekiama atkreipti d÷mesį, kad XIX amžiaus antroje pus÷je 

tokią galimybę sukuria L.Ivinskis ir jo periodiškai žemaičių/lietuvių šnekamąja kalba leidžiami kalendoriai: 

„Atminkime, kad Lietuva aukštaičių netur÷jo laikraščių; nei Daukantas, nei Valančiauskas, nei kas kitas d÷l 

nežinomos mums priežasties nepasirūpino pasiųsti į svietą žinių neš÷ją, nors tai nebuvo dar tuomet 

uždrausta. D÷l ko Ivinskio „Metskaitliai“ į÷m÷ vietą laikraščių ir veikiai žmon÷ms labai pam÷go.“97 

Į tokį istorinio diskurso konstruojamą moderniosios lietuvių tautos formavimosi kontekstą mes 

pam÷ginsime pažvelgti pritaikydami medijų teorijos sampratas. Didžiausias d÷mesys bus skiriamas 

periodin÷s spaudos medijai. Pirmųjų lietuviškų (lotyniškais rašmenimis) laikraščių („Aušros“ ir „Varpo“) 

pasirodymas istoriniame diskurse dažnai tampa vienokia ar kitokia naują visuomeninį/kultūrinį pokytį 

ženklinančia riba. Ir šie leidiniai bus mūsų praktin÷s dalies analiz÷s objektu. Tačiau siekiant kuo nuosekliau 

pažvelgti į medijų – teorijos atžvilgiu svarbų sakytin÷s kalbos per÷jimą į visiškai kitokios medijos – 

rašto/spaudos terpę, su kuria susiję ir analizuojamo laikotarpio svarbūs kultūriniai pokyčiai, į šio darbo 

analiz÷s lauką patenka patys pirmieji lietuvių periodiniai leidiniai, L. Ivinskio kalendoriai. Šių leidinių 

išskirtinumas yra ne tik tas, kad tai vieni iš leidinių, fiksavusių šnekamosios kalbos tradiciją spausdintin÷je 

formoje. Daug svarbesnis yra tas aspektas, kad tai buvo pirmieji periodiniai leidiniai, skirti tuometiniai 

„plačiajai visuomenei“, be to, leisti palyginti dideliais tiražais.  

Taigi turint omenyje medijų teorijos įvedamą oralumo/raštingumo perskyrą, XIX amžiaus jud÷jimai 

tuo ir skyr÷si, kad „bajoriškais“ lyg ir atsigręždamas į neraštingąją bendruomenę neieškojo priimtinausių 

sąlyčio su ja taškų. Tuo tarpu šio sąjūdžio amžininkas L. Ivinskis istorijos mokslinio diskurso nevertinamas 

kaip labai reikšminga amžiaus figūra, spausdindamas kalendorius sugeb÷jo sukurti „galimybę“ ir atrado 

savitą būdą kreiptis į tuometinę lietuvių bendruomenę. 

 

                                                 
96 V. Radžvilas, XIX a. lietuvių tautinio atgimimo klausimu // Lietuvių atgimimo istorijos studijos, V.: Sietynas, 1990,  t. 1., p. 156.  
97 J. Šliūpas, Rinktiniai raštai, Vilnius: Vaga, 1977, p. 72. 
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Lietuvių kalbos per÷jimas iš sakytin÷s į teksto rašto/spaudos pavidalu buvo susijęs su spausdinimo 

technologija ir pirmiausia su spaudos, kaip knygos formos, medija.98 Žinoma, 1547 m. su M. Mažvydo 

„Katekizmo“ – pirmosios knygos lietuvių kalba pasirodymu. Tuomet lietuvių kalbos rašytin÷s/spausdintin÷s 

formos įgijimas tampa akivaizdus.99 Po šio leidinio literatūros lietuvių kalba nuolat buvo išspausdinama vis 

daugiau. Nuo XIX amžiaus Lietuvoje buvo spausdinama lietuviškų knygų, kurios daugiausiai buvo 

orientuotos į rašto pramokusį valstietį.100 Spaudinių lietuvių kalba pagrindą sudar÷ katekizmai, maldaknyg÷s 

ir elementoriai. E. Aleksandravičius ir A. Kulakauskas išskiria dvi šios spaudos tendencijas. Viena kryptis, 

autorių nuomone, labiau siek÷ įrodyti ir pagrįsti lietuvių kalbos tinkamumą mokslo ir literatūros reikm÷ms, 

kita – siek÷ „įtraukti valstiečius į tautin÷s kultūros kūrimo procesą, ugdyti pilietinę visuomenę, vadinasi, ir 

tautinę sąmonę.“ Pastarajai krypčiai, autorių nuomone, priskirtini ir L. Ivinskio kalendoriai. 

Pirmą kartą lietuviškas kalendorius buvo išspausdintas 1846 m. Vilniuje, tačiau kalendoriaus tipo 

leidiniai tuometin÷je Lietuvos teritorijoje, viešoje erdv÷je nebuvo naujas reiškinys. Jau nuo XVI amžiaus 

kalendoriaus formos spauda buvo spausdinama Lenkijoje, o nuo XVIII amžiaus tokio pobūdžio leidinių 

rengimu susirūpinama ir Carin÷s Rusijos teritorijoje101, tod÷l XIX amžiaus Lietuvos kultūriniame kontekste 

kalendoriai lenkų ir rusų kalbomis buvo pakankamai įprastas dalykas. Vilniuje buvo galima įsigyti Kijeve, 

Rygoje, o nuo 1730 m. ir vietinių spaustuvių (Vilniuje) leidžiamų kalendorių lenkų ir rusų kalbomis. 

Galiausiai šiomis kalbomis egzistavo ir kitokio pobūdžio spausdintų periodinių leidinių – įvairių sričių 

laikraščių ir žurnalų. Taigi šiuo atžvilgiu Lietuvos teritorijoje besikuriančioje viešojoje spaudos erdv÷je 

vyravo dvi pagrindin÷s spaudos kalbos – lenkų ir rusų.  

Vienas populiariausių iš Vilniuje spausdinamų kalendorių buvo A. Lisovskio rengiamas lenkų-rusų 

kalbomis – „Kalendarz gospodarski“102. Jo turinį sudar÷ straipsneliai apie ūkį, liaudies mediciną, 

veterinarijos patarimai, chronologin÷s žymesnių įvykių lentel÷s. Yra žinoma, jog 1842 m. šio kalendoriaus 

egzempliorių J. Zavadskio spaustuv÷je įsigijo ir L. Ivinskis. D. Petkevičiūt÷s manymu, „tikriausiai tada ir 

kilo L. Ivinskiui mintis rengti lietuvišką kalendorių.“ Iš šio kalendoriaus autorius bent jau iš pradžių perima 

formą, teksto pateikimo būdą, medžiagos išd÷stymo tvarką, pagrindines tematines dalis. Vis d÷lto, D. 

Petkevičiūt÷s nuomone, L. Ivinskis, kaip kalendorių redaktorius, ruošdamas medžiagą šiam leidiniui nuo pat 

pradžių elg÷si savarankiškai ir kūrybiškai, įneš÷ į savo leidinį naujų dalykų, ko nebuvo tuometiniuose 

kalendoriuose lenkų ir rusų kalbomis. Tačiau remiantis mūsų darbo teoriniu kontekstu, autoriaus 

originalumo aspektas šio leidinio turinio ar išvaizdos atžvilgiu yra visiškai neaktualus. L.Ivinskio 

                                                 
98 Z. Zinkevičiaus straipsnyje („Lietuviškos knygos priešaušris“ // Lietuvių raštijos istorijos studijos. T.1,Vilnius: VPU leidykla, 2005. P. 12-17) atsispindi 
lietuvių raštijos tyrin÷tojų pastangos įrodyti, lietuvių kalbos rašto pavidalu egzistavimą iki M. Mažvydo knygos pasirodymo. Vis d÷lto, kad ir kaip bebūtų 
siekiama įrodyti rankraštinio lietuvių kalbos periodo egzistavimą, seniausieji lietuvių kalbos rašytin÷s formos rankraštiniai įrašai randami senosiose lotyniškose 
knygose, o tai vis d÷lto patvirtina spausdinimo proceso ir  spaudos medijos nulemtą poreikį oralin÷s kalbos formą versti į rašytinio teksto formą. 
99 S. H. Steinberg, min. veik., p. 122. 
100 E. Aleksandravičius, A. Kulikauskas, Carų Valdžioje: XIX amžiaus Lietuva, V.: Baltos lankos, 1996, p. 284. 
101 D. Petkevičiūt÷, Laurynas Ivinskis, Vilnius: Mokslas, 1988, p. 119. 
102 Ten pat, p. 120. 
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sumanymo esminis aspektas – tai įvesti lietuvių šnekamąją, sakytin÷je sferoje egzistuojančią kalbą į 

periodinio leidinio formą. Šiuo požiūriu tai buvo visiškai naujo pobūdžio dalykas bei naujas žinių pateikimo 

ir informacijos kanalas, kuris buvo skirtas plačiajai lietuvių kalba kalbančiai valstietiškai 

visuomen÷s/bendruomen÷s daliai. 

L. Ivinskio kalendoriaus, kaip tęstinio leidinio, spausdinimas ir išleidimas į visuomeninę sferą truko 33 

metus (nuo 1846 m. iki 1879 m.)103, per kuriuos iš viso pasirod÷ 29 šio autoriaus parengti leidinio 

numeriai104. 1846–1864 metų laikotarpiu beveik kiekvienų metų pabaigoje arba pradžioje pasirodydavo 

lietuviškai žemaitiškas kalendorius. 1865–1867 metais d÷l carin÷s administracijos potvarkio draudžiančio 

lietuviškų leidinių spausdinimą lotyniškais rašmenimis, buvo parengti 3 numeriai kirilicos ab÷c÷le.105 D÷l 

tokių kalendorių parengimo L. Ivinskis amžininkų buvo vertinamas neigiamai, kadangi, jų supratimu, tai 

reišk÷ pritarimą carin÷s administracijos politikai. Vis d÷lto v÷liau paaišk÷jo, kad L.Ivinskis po šių 

kalendorių išleidimo suvok÷ kirilicos ab÷c÷l÷s žalą lietuvių kultūrai ir toliau visą gyvenimą legaliomis 

priemon÷mis band÷ administracijai įrodin÷ti lotyniškosios ab÷c÷l÷s svarbą. Kita vertus, jis nenustojo ir 

toliau nelegaliu būdu reng÷ bei organizavo kalendorių spausdinimą Mažojoje Lietuvoje.106 

Kiek tiksliai kiekvienais metais išeidavo kalendorių, n÷ra aiškiai nustatyta, nes kiekvienais leidimo 

metais leidimo tiražus L Ivinskis su spaustuvininku A. Zavadskiu derindavo iš naujo. Vis d÷lto yra tikrai 

žinoma, kad nuo 1951 metų kalendorius buvo spausdinamas apie 4 000 tūkstančių tiražu, o 1861 metų 

tiražas d÷l populiarumas buvo netgi pakartotas ir iš viso jo buvo išplatinta apie 11 000 egzempliorių. 

Nelegaliu būdu spausdinamų kalendorių tiražą sudarydavo nuo 1 000 iki 7 000 egzempliorių.107 

Tradiciškai lietuvių pirmuoju laikraščiu laikoma 1883 metais prad÷ta spausdinti „Aušra“, kurios 

leidyba truko trejus su puse metų. Šio laikraščio prad÷tos veiklos per÷m÷ju ir apskritai lietuvių spaudos 

tęs÷ju laikomas 1889 metais prad÷tas leisti „Varpas“, kurio leidimas su pertraukomis tęs÷si iki 1932 metų. 

Pastarųjų leidinių reikšm÷ yra tiesiogiai siejama su lietuvių tautiniu atgimimo jud÷jimu, kitais žodžiais 

tariant – su lietuvių moderniosios tautos formavimosi procesu.  

Tačiau, jei kalb÷sime apie laikraščio mediją ir lietuvių kalbą joje, tai pirmieji tokio pobūdžio leidiniai 

daug anksčiau pasirod÷ Mažojoje Lietuvoje. Su pastaraisiais leidiniais savo pradžią sieja ir pačios „Aušros“ 

organizatoriai.108 Vis d÷lto tai buvo ne visiškai tokios pačios formos leidiniai. Esminis skirtumas, tai – 

                                                 
103 Nagrin÷jant istoriografiją apie L.Ivinskio kalendorius, buvo pasteb÷ta, kad didžiausiais d÷mesys analizei skiriamas pirmųjų šio redaktoriaus parengtų 
kalendorių analizei iki 1865 m. kai iki spaudos draudimo buvo spausdinami kalendoriai lotyniškai rašmenimis. Tris kalendorius šis redaktorius pareng÷ kirilicos 
ab÷c÷le ir šie leidimai daugumos autorių laikomi paskutiniaisiais kalendoriais. Nors D. Petkevičiūt÷ monografijoje apie L. Ivinskį, remdamasi istoriniais bei 
kalendorių tekstologiniais tyrimais, įrod÷, kad L.Ivinskis kalendorius reng÷ ir nelegaliu būdu, kurie su pertraukomis buvo spausdinami Tilž÷je iki 1879-ųjų metų. 
Žr. priedus, nr.: 9. 
Vadinasi,  L. Ivinskis kalendorių leidimu rūpinosi apie 33 metus iki pat savo gyvenimo pabaigos.  
104 Šiame laikotarpyje 1853-iesiems bei 1854-iesiems metams skirti leidiniai buvo parengti, tačiau jų spausdinimą uždraud÷ cenzūra. O po 1864 metų draudimo 
nelegaliu tapęs kalendorių spausdinimas, matyt, ne kiekvienais metais buvo sp÷jamas išspausdinti. Yra žinoma, kad L. Ivinskis pareng÷ 1869-ųjų, 1870-ųjų, 1873-
ųjų, 1874-ųjų, 1876-ųjų, 1877-ųjų, ir 1879-ųjų metų kalendorius, kurie buvo išspausdinti Tilž÷je, be redaktoriaus pavard÷s. (D. Petkevičiūt÷, min. veik. p. 131.) 
105 Žr. priedus, nr.: 8. 
106 D. Petkevičiūt÷, min. veik., p. 127.  
107 L. Klimka, Lietuviškųjų kalendorių leidyba spaudos draudimo metais // Lietuvių raštijos istorijos studijos, Vilnius: VPU leidykla, 2005, t. 1., p. 58. 
108 B. Priekalba // Aušra, 1883, nr.: 1, p. 5. 
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kitoks vaizdas: lietuvių kalbos įforminimas gotiškame šrifte. 109 „Aušros“ pirmumas yra tas, kad tai buvo 

pirmasis laikraštis lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis. 

„Aušros“ ir „Varpo“ laikraščiai imami leisti tuo laikotarpiu, kai lietuvių kalbos spaudinių lotyniškais 

rašmenimis ne tik leidimas, tačiau ir skaitymas bei platinimas buvo vertinami kaip nelegali veikla, kuri 

Lietuvos teritorijoje buvo uždrausta. Po 1863 metų sukilimo visoje Carin÷je Rusijoje buvo siekiama 

unifikuoti viešąją erdvę, įvedant lenkų ir lietuvių kalboms naują rašytin÷s kalbos formą – kirilicos ab÷c÷lę. 

Su šiuo draudimu labai glaudžiai susijęs visas XIX amžiaus antrosios pus÷s lietuvių tautinis jud÷jimas, kuris 

įgavo „kovos už savo gimtąją kalbą“ sampratą. Kai Carin÷s Rusijos teritorijoje lotyniškasis raidynas buvo 

uždraustas, tuomet buvo atkreiptas d÷mesys į tuometin÷s Prūsijos teritoriją – Mažąją Lietuvą, kurios 

teritorijoje gyveno lietuvininkų bendruomen÷. Kaip ir pirmoji knyga lietuvių kalba, panašiai ir XIX amžiaus 

viduryje šioje „lietuvininkų“ gyvenamoje teritorijoje jau anksčiau egzistavo periodin÷ spauda lietuvių kalba. 

Pirmasis periodinis leidinys lietuvių kalba šioje Mažosios Lietuvos teritorijoje manoma jog buvo prad÷tas 

spausdinti 1825 m. – „Nusidavimai apie Evangelijos platinimą tarp žydų ir pagonių“ .110 Beveik tuo pačiu 

laikotarpiu šioje teritorijoje imami spausdinti pirmieji kalendoriai. O 1849 metais Klaip÷doje išleidžiamas 

pirmasis lietuviškas laikraštis – „Lietuvininkų prietelis“.111 Tais pačiais metais Karaliaučiuje pradedamas 

spausdinti F. Kuršaičio, tuometinio žymaus lietuvių kalbininko, redaguojamas „Keleivis“112. 1878 m. 

Klaip÷doje spausdinamas M. Šerniaus redaguojamas laikraštis – „Lietuviška Ceitunga“. 

                                                 
109 Žr. priedus, nr.: 10. 
110 V. Urbonas, Lietuvos Žurnalistikos istorija: Periodin÷ spauda. Klaip÷da: Klaip÷dos universiteto leidykla, 2002, p. 39. 
111 Šiuo atveju tai pirmasis atvejis, kai išspausdinamas laikraščio formos leidinys, kuriame lietuvių šnekamoji kalba naudojama laikraščio formoje. Kita vertus ir 
„lietuviškumo“ samprata suvokiama pagal vartojamą sakytinę kalbą. Tačiau tai buvo leidinys, išspausdintas gotišku šriftu, kuris praktiškai l÷m÷ ribotą šio leidinio 
plitimą, skaitytojų auditoriją. 
112 Žr. priedus, nr.: 10.  



 49

2. Periodin÷s spaudos analiz÷ 

 

Skyriuje siekiama periodinius leidinius apibūdinti formos ir turinio atžvilgiu, išskirti tam tikras 

būdingas leidinio dalis, apibūdinti tęstinius, keletą metų rengiamus leidinio skyrius, įžvelgti juose 

spausdinamos informacijos specifiką. Tikslas – atsekti, kaip ir kokia informacija buvo d÷liojama 

pirmuosiuose lietuviškuose periodiniuose leidiniuose, skirtuose plačiajai lietuvių/žemaičių tarm÷mis 

kalbančiajai bendruomenei. Taip pat ketinama trumpai nusakyti šio leidinio teksto specifiką ir pabandyti 

suvokti jo tik÷tiną santykį su skaitytoju, pam÷ginti suprasti, kaip ir į kokią skaitytojų auditoriją kreip÷si 

pirmieji lietuvių/žemaičių113 šnekamąja „kalba“ išspausdinti periodiniai leidiniai, Lietuvos dabartin÷s 

teritorijos viešojoje erdv÷je pasirodę XIX amžiaus antrojoje pus÷je. 

Analizuodami periodinius leidinius labiausiai remsim÷s teorin÷je dalyje aptarta bendra periodin÷s 

spaudos analize. Trumpai pamin÷sime kelias svarbiausias medijų ir nacionalizmo teorijų įvardytas 

nuostatas, kurios padeda pamatyti būsimos lietuvių moderniosios tautos su(si)formavimo procesą periodinių 

leidinių analiz÷s pagrindu. Viena esminių nacionalizmo tyrin÷tojo B. Andersono pateikiamų išvadų yra ta, 

jog laikraščio forma leido viso „pasaulio įvykius“ sutraukti į konkretų įsivaizduojamą gimtosios kalbos 

skaitytojų pasaulį, kuris pagal laikraščio datą, nurodytą antrašt÷je, įsivaizduojamai juda pastovaus ir tvirto 

vienalaikiškumo laike.114 Su šiuo laikraščio formos įgalintu vaizdavimo principu yra tiesiogiai susiję 

moderniosios tautos sampratos gimimas Amerikos žemyne, iš kurio ši kaip nukopijuotas „modelis“ XVIII 

amžiuje atkeliavo į Europos žemyną ir čia buvo imtas „kopijuoti“ bei pirmą kartą pritaikytas Prancūzijos 

Revoliucijos ideologin÷je terp÷je.115 Kita šio teoretiko ypač svarbi įžvalga, kuria taip pat šioje dalyje bus 

remiamasi, yra ta, kad dviejų XVIII amžiaus Europoje suklest÷jusių vaizduot÷s formų – romano ir laikraščio 

– pamatin÷ struktūra ir forma buvo tiesiogiai susijusios su moderniųjų tautų, nacijų naujo sąmoningumo 

atsiradimu: „šios formos pad÷jo techniškai „atvaizduoti“ tokią įsivaizduojamą bendruomenę, kokia yra 

nacija.“116 Nors šis tyrin÷tojas sukoncentruoja d÷mesį tik į laikraščio formą, šiame darbe mes pam÷ginsime 

min÷tus principus pritaikyti ir ne tik lietuviškiems laikraščiams, bet ir kitai periodin÷s spaudos formai – 

kalendoriams. Žinoma, kita labai svarbi teorin÷ pozicija medijų teoretiko M.McLuhan‘o, kurioje 

suformuluojami knygos ir periodin÷s spaudos, kaip dviejų skirtingų spausdinimo technologijos sukurtų 

formų, skirtumai. 

 

                                                 
113 Pirmųjų periodinių L. Ivinskio redaguojamų kalendorių spaudos „kalba“ pagal šiandieninę lietuvių kalbos ir kalbotyros kaip mokslo sampratą buvo spausdinami 
žemaičių tarme. Tačiau pagal XIX amžiaus šnekamosios kalbos sampratą, jie buvo suvokiami kaip „lietuviškai žemaičių“ arba „žemaičių“ kalba spausdinami leidiniai. 
Šis aspektas mūsų tyrimui n÷ra labai svarbus, tod÷l toliau darbe, minint juose užfiksuotos sakytin÷s kalbos (kuri dabar vertinama kaip viena lietuvių kalbos tarmių) 
spausdintame tekste pobūdį, vietoj „lietuvių/žemaičių“ bus naudojamas „lietuvių“ terminas. Mums šiuo atžvilgiu reikšmingiausia yra tai, kad kalendorių kalba buvo 
artima sakytinei vienos iš lietuvių etnin÷s bendruomen÷s, kuri v÷liau virto lietuvių moderniosios tautos(nacijos) dalimi, kalbai. 
114 B. Anderson, min. veik., p. 80. 
115 Ten pat, p. 84. 
116 Ten pat, p. 40. 
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2. 1. Kalendoriai 
Kalendorius – kaip sako pats tokio tipo leidinio pavadinimas, susijęs su abstraktaus, sutartinio laiko 

skaičiavimu. Kiekvienais metais pasirodantys leidiniai, skirti pažym÷ti vienų metų m÷nesius ir dienas, buvo 

susiję su nauju metų periodiškumo ir savotiško tęstinumo išgyvenimo formavimusi. Sąlyginai tokį metų 

periodinio leidinio steigiamą tęstinumo suvokimą galima būtų palyginti su B. Andersono pastebimu 

homogeniško ir tuščio laiko išgyvenimu, kuris būdingas tokiai „įsivaizduojamai“ bendruomenei kokia yra 

nacija ar modernioji tauta. Remdamiesi šia prielaida, pam÷ginsime įžvelgti L. Ivinskio redaguotuose 

kalendoriuose atvaizduotą, metų periodiškumu judančią bendruomenę, palyginti jų išskirtinę tęstinumo 

formuojamą sampratą. 

 

(Titulinis puslapis) 
Titulinio puslapio susiformavimas yra susijęs spausdinimo procesu ir tiesiogiai su knygos medija, kaip 

pagrindine spausdinto teksto forma.117 Šiuo požiūriu kalendoriai gal÷tų būti vertinami lyg pereinanti 

periodinių leidinių grandis formos požiūriu nuo knygos prie laikraščio. Standartiškai knygos tituliniame lape 

nurodomi leidinio pavadinimas, jo autorius, išleidimo vieta (miestas ir spaustuv÷) bei išspausdinimo metai. 

Laikraščio atveju visa ši informacija glaustai spausdinama pirmojo puslapio viršuje. Kalendoriuose taip pat 

buvo spausdinamas titulinis puslapis – atskiras lapas, kuriama pateikiama informacija apie leidinį. 

Pavadinimas. Pirmasis kalendorius lietuvių kalba išspausdintas Vilniuje pasirod÷ 1846 metais, kurio 

pavadinimas buvo „Metu Skajtlus Ukiniszkas Ant Metu Wieszpaties 1846“118. Tik kitais metais, pasirodžius 

antrajam lietuviškam kalendoriaus numeriui, leidinio pavadinime kaip pagrindinis terminas jau figūravo 

„kalendoriaus“ įvardijimas: „Kalendorius arba Metu Skajtlaus Ukiszkas Ant Metu Nuog Uzgimima 

Wieszpaties 1847.“ Galiausiai dar kartą šio leidinio pavadinimas pakito 1952 metais, kai sujungus du 

žodžius išryšk÷jo „metskaitlių“ terminas119, kuris šiandien žinomas kaip būtent L.Ivinskio redaguotų 

kalendorių lyg ir antrasis įvardijimas. Taigi galutinis, iki 1879 metų išlikęs, kalendorių visas pavadinimas 

buvo „Kalendorius arba Matskaitlus Ukiszkas Nuog Uzgimima Wieszpaties ...“120, pabaigoje nurodant 

metus, kuriems šis leidinys buvo skirtas. 

Žvelgiant iš dabartin÷s perspektyvos, vis d÷lto gana keistai atrodo L. Ivinskio sumanymas iš pradžių 

pavadinti kalendorius savo sugalvotu „Metu skaitliaus“ pavadinimu, kuris išliko per visus šio leidinio 

rengimo lotyniškais rašmenimis metus. Galiausiai šiandien dažnai istoriografijoje „mestkaitlių“ terminas yra 

vartojamas kaip išskirtinai šiuos konkrečius L.Ivinskio kalendorius apibūdinantis pavadinimas. Dauguma 

XIX amžiaus viduryje Lietuvoje plitusių kalendorių lenkų kalba savo pavadinime buvo išlaikę kalendoriaus 

                                                 
117 L. Febre, H. J. Martin, min. veik., p. 84.  
118 Žr. priedus, nr.: 1. 
119 Žr. priedus, nr.: 7. 
120 Žr. priedus, nr.: 9. 
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terminą „kalendarz“, o kalendoriai rusų kalba pavadinime tur÷jo įvardijimą „месяцесловъ“. Tuo tarpu, net 

L. Ivinskio amžininkams „metskaitlių“ terminas taip pat atrod÷ gan÷tinai neįprastas. Viename 1863 metais 

gautame laiške kalendorių redaktorius buvo kritikuojamas, jog „metskaitlių“ terminas neatitinka šio leidinio 

prasm÷s, kadangi daug tiksliau būtų pavadinti tokio tipo leidinį „dienskaitliumi“ arba „m÷neskaitliumi“.121 

Vis d÷lto šių leidinių metų spausdinimo laikotarpis ap÷m÷ 33 metus, per kuriuos kalendoriai/metskaitliai ne 

tik įgijo savo populiarumą, bet ir įtvirtino savo išskirtinį pavadinimą, kaip jų reng÷jo ir redaktoriaus unikalų 

ženklą. L.Ivinskis, nepaisydamas kritikos, ir po spausdinimo lotyniškais rašmenimis uždraudimo, kai 

tolesnis šių leidinių rengimas ir leidimas lotyniškais rašmenimis tapo nelegaliu užsi÷mimu ir pasirašin÷ti 

pavardę ant spaudos lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis buvo pavojinga. L. Ivinskis išlaik÷ prie 

„kalendoriaus“ ir „metskaitlių“ terminą, kuris tapo jų „autoriaus“, o kartu ir šių konkrečių kalendorių 

skiriamuoju ženklu. 

Turinio Santrauka. Tituliniame kalendorių puslapyje, be viršuje dideliu ir ryškiu šriftu išspausdinamo 

pavadinimo ir nurodomų metų, buvo dedama paantrašt÷, kurioje atsispind÷jo viso leidinio turinio santrauka. 

Šiuo formato bruožu aptariami kalendoriai atitiko panašų žinių išd÷stymų metodą, kuris formavosi Vakarų 

Europoje pirmųjų periodinių leidinių spausdinimo raidoje. Tai toks teksto pateikimo būdas, kai viename 

spausdinto leidinio lape atsidurdavo žinių santraukos, kurios vien su kita nebuvo susijusios prasminiais 

ryšiais. Pirmojo lietuvių kalba išspausdinto kalendoriaus santrauka nurod÷, kad tai leidinys –  

„Kursaj tur sawieje Swentes Rimo-Kataliku 
pagal senos gadines su dienomis naujos gadines, 

didesniunsius atsitikimus, Rodikła Saules 
tekiejima ir u Ŝsilejdima, atmajnas mieneśia 
ir ora, śinias rejkalingesnes dieł ukininku, 

ir suraśzima Atpusku, Jomarku ir 
ir Kiarmo śziu śiamajćziu szalieje.“122 

 

Tokiu būdu viename spausdinto teksto puslapyje atsiduria palyginti įvairūs dalykai, kurie atspindi 

bendruomen÷s, kuriai skiriami analizuojami leidiniai, vaizdą. Pirmoji teksto dalis tarsi įkurdina šią 

bendruomenę platesniame Romos katalikų religin÷s bendruomen÷s, taip pat ir platesniame pasaulinių įvykių 

„didesniųjų atsitikimų“ kontekste. Kita dalis vaizduoja aktualius kasdienyb÷s klausimus, kaip, pavyzdžiui, 

informacija apie saul÷s tek÷ją/leidimąsi ar orus, ar žinios apie vyksiančias turgų dienas. Galiausiai čia netgi 

matomas konkretus bendruomen÷s, kuriai skiriamas leidinys, įvardijimas – „Žemaičių šalis“. 

Redaktorius/„autorius“ – Pirmaisiais kalendoriaus pasirodymo metais titulinio lapo apačioje buvo 

nurodyta tik leidinio spausdinimo vieta (Vilnius), spaustuv÷s pavadinimas ir išleidimo metai. L. Ivinskio 

pavard÷ tituliniame lape imama spausdinti tik nuo 1848 metų: „paraśzitas par L. Iwi ński.“  

                                                 
121 Juozapas Rimkevičiaus 1863 m. laiškas L. Ivinskiui // L. Ivinskis, Raštai, V.: Vaga, p 501. 
122 Metu Skajtlus Ukiniszkas Ant Metu Wieszpaties 1846. Vilnius, 1846, p. 1. Žr. priedus, nr.: 1. 
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(I dalis) 
Peržvelgus kalendoriuose išd÷stomos informacijos formą ir atsižvelgiant į jos turinį, bendriausiu 

principu galima išskirti dvi pagrindines šio leidinio dalis. Pirmojoje dalyje, kaip matyti jau ir iš titulinio 

puslapio santraukos, be pagrindin÷s kalendoriaus dalies – kalendariumo (m÷nesių ir dienų lentelių), dažnai 

buvo pateikiamos įvairios žinios, susijusios su pasauliniu kontekstu. 

Ženklai, paaiškinimai. Po titulinio puslapio einanti leidinio dalis dažniausiai buvo skiriama įvairių 

tolesniame tekste naudojamų ženklų, piešinių ir pavadinimų paaiškinimui bei pristatymui.123 Taigi 

kalendoriaus pradžioje skaitytojas rasdavo zodiako ir žvaigždynų ženklų piešinius, astronominius planetų ir 

m÷nulio fazių simbolius bei visų šių ženklų pavadinimus. Taip pat šiame puslapyje buvo nurodomi metų 

ketvirčių bei keliamųjų švenčių sąrašai. Šios dalies pateikiamas teksto turinys yra skirtas kalendariumo 

(kalendoriaus dalies, kuri susijusi su abstraktaus metų laiko, suskirstyto m÷nesiais ir dienomis, skaičiavimu) 

skaitymu.  

„Didesnieji atsitikimai“. Tolesn÷ kalendoriuje pateikiama dalis, kuri leidinio tituliniame puslapyje 

įvardijama kaip „didesnieji atsitikimai“. Pirmaisiais kalendoriaus spausdinimo metais žinios apie 

pastaruosius įvykius skirstomos į tris dalis: „I. Atsitikimaj ant Ŝiames garsesnijej pirm uŜgimima P. 

Jezusa.“; „II. Atsitikimaj garsesnijej po uŜgimima P. Jezusa.“; „III. Atsitikimaj garsesnijej Lietuwoje.“124 

Pirmieji du skyreliai skiriami viso pasaulio įvykiams, tuo tarpu trečioji dalis pateikia Lietuvos istorinių 

įvykių žinias. Nors šioje kalendoriaus skiltyje spausdinamą informaciją galima būtų apibūdinti kaip 

tuometines, XIX amžiaus visuotines pasaulio istorines žinias. Šiuolaikiniu požiūriu, tai buvo tiek religinių, 

tiek mitinių, tiek mokslinių žinių spausdinimas viename lygiaverčiame sąraše, kuriame įvykiai išd÷liojami 

pagal eiliškumą. Daugelį metų šis sąrašas buvo pradedamas nuo pasaulio įkūrimo metų, kurie pateikimai 

pagal tris – graikų, rom÷nų ir žydų – rašytinius šaltinius. Toliau išd÷stomi biblinių, graikų mitologinių 

siužetų įvykiai kaip realūs istoriniai įvykiai. Antrojoje dalyje po Kristaus gimimo panašiai išd÷liojama 

„istorija“ iki karalysčių Europoje įkūrimo. Lietuviškoji dalis labai panašiu principu pradedama nuo herulų 

atvykimo ir Palemono legendos, išvardijant daugumą LDK laikotarpio kunigaikščių ir baigiant Rusijos 

„ciesorių“ valdžios įsigal÷jimu. Tačiau įdomu tai, kad tarp šių mitinių-istorinių įvykių nuo pat kalendoriaus 

leidimo pradžios spausdinamos žinios apie įvairius techninius, geografinius, meno ir medicinos išradimus 

bei atradimus, kurie atspindi labiau pasaulio technologinę, mokslinę raidą. Galima pasteb÷ti tam tikrą 

tendenciją, kad kasmet šio pobūdžio žinių „didesniuosiuose atsitikimuose“ vis daug÷jo. O 1860 metams 

skirtame kalendoriuje šiame skyriuje liko tik atradimų sąrašas ir I bei II dalys, pervadintos – „Atsitikimaj ir 

                                                 
123 Metu Skajtlus..., 1846, p. 3. Žr. priedus, nr.: 2. 
124 Metu Skajtlus..., 1846, p. 4-5. Žr. priedus, nr.: 3. 
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iszradimaj garsesniejej“125. Tuo tarpu Lietuvos istorin÷ dalis buvo pakeista Kauno istorija: „Kaunas – nuog 

jo pradŜios, iki dienun musu gadines.“126 Paskutiniame kalendoriuje prieš kirilicos ab÷c÷l÷s įvedimą 

Lietuvos istorin÷s dalies vietoje spausdinamas straipsnis „DIEWAJTEJ Lietuwiu ir Źiamajcziu pirm 

Kriksćzionistes amžiaus.“, kuriame suklasifikuojamos ir trumpai apibūdinamos pagonyb÷s laikotarpiu 

garbintos lietuvių dievyb÷s.127 

Turinio požiūriu pastarojoje dalyje skaitytojams pateikiamas kalendoriaus tekstas tuo metu atspind÷jo 

palyginti įvairiapusį pasaulio istorin÷s raidos „vaizdą“, nepaisant to, kad, šiuolaikiniu požiūriu, tai buvo 

visiškai neobjektyviai ir nemoksliškai pateikiama pasaulio raidos samprata. Vis d÷lto daug svarbiau atkreipti 

d÷mesį į šio skyriaus įvykių išd÷stymo ir pateikimo būdą. Žvelgiant į šiuos savotiškus įvykių sąrašus, 

galima pasteb÷ti, kad jų eiliškumo principas atitinka tai, jog pradedama nuo seniausių įvykių ir vienoje 

eil÷je išd÷liojami įvairių sričių įvykiai iki tuometinio „dabarties“ momento. Tačiau įvykiai rikiuojami ne 

pagal stabilias, šiandien mums įprastas, žinomų įvykių datas. Įvykiai išd÷stomi pagal tai, kiek metų yra 

pra÷ję nuo tam tikro įvykio. Toks žinių grupavimo ir pateikimo būdas buvo nepatogus pačiam redaktoriui 

tuo, jog kiekvienais metais spausdinant tuos pačius, papildytus ar pakeistus, įvykių sąrašus, nuo kiekvieno 

atsitikimo pra÷jusių metų skaičių reik÷davo perrašyti arba perskaičiuoti tų metų, kuriems leidinys buvo 

skiriamas, atžvilgiu. Tokiu principu pateikiama savotiška pasaulio istorija panaš÷ja į kasmet besikeičiančius 

metų skaičius, kuriuos kasmet reikia perrašin÷ti. Visa tai perša mintį, kad būtent nuo šios kalendorinių metų 

skaičiavimo specifikos ir kilo „Metu skaitlaus“ (metų skaičiaus) pavadinimas. Galiausiai svarbu pasteb÷ti, 

kad tokią istorinę sampratą kasmet reik÷davo stabilizuoti, įkurdinti pagal kitokius skaičius ne tik kalendorių 

reng÷jui. Skaitytojui, skaitančiam „didesniųjų atsitikimų“ istoriją ne tais pačiais metais, kuriems skirtas 

kalendorius, ir, norinčiam sužinoti, kada aprašytieji įvykiai atsitiko, reik÷davo perskaičiuoti metų skaičius 

pagal skaitytojo „dabartinių“ metų datą. Taigi, viena vertus, „metskaitliai“ lyg ir pateikia „gyvo“ istorinio 

laiko sampratą, kita vertus, šiuo požiūriu šie leidiniai iš tiesų buvo efemeriški, kadangi jų (bent jau 

aptariamame skyrelyje) pateikiamų žinių tikslumas galiojo tik vienerius metus. 

Astronomin÷s žinios. Dažnai pirmojoje kalendorių dalyje buvo pateikiamas aprašymas apie kokią nors 

planetą, apie konkrečios planetos daromą įtaką orams ir derliams. Per daugelį metų kalendoriuose buvo 

publikuojami straipsniai apie Saulę, Venerą, Marsą, Merkurijų, Saturną, Jupiterį bei M÷nulį. 1857 metų 

kalendoriuje pirmą kartą publikuojamas skyrelis apie Žem÷s planetą.128 Jame trumpai pateikiama 

informacija apie „mūsų“ planetos dydį, apie vandenynus ir sausumas, žemynus, jų gyventojus pagal penkias 

                                                 
125 „Kalendorius arba Matskaitlus Ukiszkas Nuog Uzgimima Wieszpaties 1860“, Vilnius, 1860, p. 5. 
126 Ten pat, p. 5. Istoriniai įvykiai sąrašuose apie Kauną šiame ir kituose kalendoriaus numeriuose buvo prad÷ti pateikin÷ti pagal datas („Metas“), bet dar nurodant 
ir metų skaičius („Iśzeja metu“).  
127 Kalendorius arba Matskaitlus ...1864, p. 6. 
128 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1857, p. 10. 
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rases, nurodomas gyventojų skaičius, kalbos/tarm÷s arba „liežuviai“, tarp kurių „Lietuwiszkas, śiamajtiszkas 

ir Łatviszkas arba Kursziszkas wartojamiejej Lietuwoje, śiamajcziunse ir Kursze.“129 

Be šių pagrindinių leidinio skyrelių, kurie buvo tęsiami beveik kiekvienais metais, kai kuriais metais 

kalendoriuje atsirasdavo ir straipsnių, kurie nebuvo tęsiami kasmet. Tarkime, kelerius metus buvo 

spausdinama lentel÷ „Walstej Ziames“130, kurioje buvo apibūdinamos įvairios pasaulio šalys/valstyb÷s. 

Informacija apie jas pateikiama grafose, kuriose nurodomas šalies teritorijos didis, gyventojų skaičius, 

miestas sostin÷ („stowikłos miestas“), valdytojo vardas, išpažįstamos religijos. Nuo 1855 m. leidinyje 

imamas spausdinti sąrašas „Wiskupaj Ziamajćziu Wiskupistes“, kuriame nurodyti vyskupų vardai bei metų 

skaičius nuo jų mirties datos.131. Įdomu, kad nuo 1861 m. šis sąrašas kalendoriuose nebespausdinamas, 

tačiau vietoj jo atsiranda kitas: „Wieszpataujenté Rossijes giminé“132, kuriame prie valdovų vardų pažymimi 

ne metų skaičiai, o pastovios, nejudančios datos. 

Kalendariumas – pagrindin÷ kalendoriaus dalis, skirta konkrečių metų m÷nesiams ir dienoms 

skaičiuoti. Kiekviename be išimties kalendoriaus leidinyje ši dalis buvo sudaryta iš dvylikos lentelių, 

užimdavusių po vieną puslapį. Kiekviena lentel÷ buvo skiriama vienam m÷nesiui, o kiekvienai dienai buvo 

skiriama atskira grafa. Dienos pateikiamos pagal m÷nesius (senojo ir naujojo kalendorių), pagal savait÷s 

dienas, pateikiami kiekvienos dienos dangaus žvaigždynų ženklai, žymimi m÷nulio fazių ir orų pasikeitimai. 

Galiausiai pažymimos visos bažnytin÷s Romos katalikų švent÷s ir prie kiekvienos dienos nurodomi šventųjų 

asmenų vardai. Nuo 1855 m. kalendariumo dalis šiek tiek keičiasi. Iki tų metų bažnytinių švenčių bei 

šventųjų vardai buvo pateikiami pagal Julijaus kalendorių (ši lentel÷s grafa buvo plačiausia), o v÷liau buvo 

įvesta lygiavertiška grafa Grigaliaus – naujojo kalendoriaus švent÷ms ir šventųjų vardams pažym÷ti.133 

Svarbus šios leidinio dalies bruožas yra tas, kad jis leisdavo skaičiuoti dienas dviem būdais. Kalendariumas 

buvo sudaromas remiantis dviem laiko skaičiavimo stiliais – informacija buvo pateikiama pagal senąją ir 

naująją laiko skaičiavimo kalendorines sistemas.134 Turint omenyje, kad iki 1915 m. lietuvių (etniniu 

atžvilgiu) gyvenamoje teritorijoje egzistavo dvi skirtingos laiko skaičiavimo sistemos, tik÷tina, jog dviejų 

skirtingų „sutartinių“ laikų vienoje vietoje pateikiamas buvo ypač svarbus praktiniu atžvilgiu. Kita vertus, 

materialią, „daiktišką“ formą turinčio laiko skaičiavimo priemon÷s atsiradimas, tik÷tina, jog prisid÷jo prie 

abstraktaus laiko suvokimo formavimosi. Tačiau turbūt dar svarbiau yra tai, kad kalendorius pad÷jo ir 

praktiškai orientuotis tarp dviejų lietuviškai kalbančių, bet skirtingu „abstrakčiu“ laiku gyvenančių 

bendruomenių. 
                                                 
129 Ten pat, p. 11. 
130 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1857, p. 12. 
131 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1855, p. 11. 
132 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1861, p. 46. 
133 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1855, p. 13-24. Žr. priedus, nr.: 4. 
134 Julijaus arba Senasis ir Grigaliaus arba Naujasis kalendoriai, kaip dvi skirtingos laiko skaičiavimo sistemos Lietuvos teritorijoje dažnai keit÷si ir skirdavosi 
netgi tuo pačiu metu, atsižvelgiant į teritoriją. Grigaliaus arba Naujojo kalendoriaus paplitimas Europoje susijęs su Napoleono Bonaparto užkariavimais, kadangi 
jis savo užkariautose teritorijose iškart įvesdavo Naująjį kalendorių. Tokiu būdu ir visoje Lietuvos teritorijoje 1812 m. buvo įvestas naujas laikas, kuris galiojo 
labai trumpai. 1813 m. Carin÷s Rusijos teritorijoje, į kurią į÷jo ir Lietuva, buvo v÷l grįžta prie Senojo kalendoriaus. Tačiau Užnemun÷je liko Naujasis Kalendorius, 
kadangi ši teritorijos dalis nuo 1815 m. administraciniu atžvilgiu priklaus÷ autonominei Lenkijos karalystei Rusijos sud÷tyje. 
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Jei pabandytume nusakyti aptartosios kalendoriaus dalies pobūdį teksto turinio ir išd÷stymo atžvilgiu, 

tuomet šią pirmąją dalį galima būtų bandyti įvardyti kaip tam tikrą „pasaulio vaizdą“. Šioje dalyje 

spausdinamas tekstas labiau panašus į struktūruotai pateikiamą įvairią informaciją, kurioje atsiduria labai 

skirtingi dalykai. Tai, viena vertus, tam tikra „istorija“, mokslin÷s žinios apie kosmosą: žemę ir kitas 

planetas. Taip pat šiame „vaizde“ egzistuoja ir lietuvių/žemaičių bendruomen÷. Pirmosios dalies teksto 

pobūdyje neįmanoma apčiuopti nei pasakojimo, nei kreipinio, nei mokslinio diskurso intonacijų. Tai tiesiog 

tam tikras faktin÷s medžiagos pateikimas, kartais šiek tiek nusakantis ir įvykių kontekstą. Tačiau čia n÷ra 

ryškios teksto „kalb÷jimo“ situacijos („pasakojimo“ ar „kreipinio“). Informacija pateikiama, surūšiuojama ir 

išd÷stoma – sukurdama įsivaizduojamą „pasaulio vaizdinio“ įspūdį, kuris dar spausdinamas dviejose 

skirtingose laiko skaičiavimo sistemose. 

 (II dalis) 

Kalendoriaus antra dalis išskiriama – pagal turinio tematiką. Jei pirmojoje dalis atspind÷jo tam tikrus 

bendrus principus, tai antroji dalis išsiskiria savo tematika, kuri susijusi su konkrečiu bendruomen÷s 

kontekstu. Antrosios kalendoriaus dalies „laikas“ susijęs su „šioje“ bendruomen÷je vykstančiais 

kasdienyb÷s įvykiais, su jos gyventojais, su jiems aktualiais praktiniais gyvenimo aspektais. 

Sąrašai. Viena dalis po kalendariumo išspausdinamo teksto savo pobūdžiu primena pirmosios dalies 

informacijos išd÷stymo metodą. Tik šiuo atveju kalbama apie būsimus įvykius, numatomas ateityje. 

Nuolatiniu skyreliu, spausdinamu beveik kiekviename kalendoriaus numeryje, buvo nuo 1846 m. ab÷c÷l÷s 

tvarka sudarytas sąrašas su miestelių pavadinimais, nurodant juose vyksiančių atlaidų, mugių ir turgų 

dienas: „SURAŚZIMAS nekuriun Atpusku, Jomarku ir Kiarmośziu Ziamajćziu szalies“135. Šio sąrašo apimtis 

keisdavosi nuo kelių, kartais – iki keliolikos puslapių, tačiau kiekvienas be išimties kalendorius tur÷jo tokį 

sąrašą. Tik turint omenyje šio leidinio specifinę auditoriją ir adresatą (kaimo bendruomen÷, besiverčianti 

žem÷s ūkiu, gyvenanti metų ritmu pagal katalikų religinį ciklą), galima įsivaizduoti, kad bažnytiniai atlaidai 

(„atupskai“), kurie dažnai sutapdavo ir su miestelio mugių ir turgų („ jomarku“, „ kiarmosziu“) dienomis, 

tur÷jo svarbią reikšmę XIX amžiaus valstiečių bendruomen÷ms. Galima įsivaizduoti, jog tai buvo dienos, 

kai vienoje vietoje susirinkdavo daug žmonių, tarp kurių vyko ne tik prekybos ir mainų ryšiai.136 Tik÷tina, 

jog tai buvo vieni didžiausių renginių, kurių metu susiformuodavo savotiška „viešoji erdv÷“, kurioje vyko 

pasikeitimas žiniomis, naujienomis ir nuomon÷mis.137 Tokia perspektyva analizuojamas sąrašas nurodydavo 

ne tik laiką, bet ir vietą tokių ar panašių „viešųjų renginių“ ir tod÷l buvo gan÷tinai aktualus to meto 

kalendorių skaitytojams. Tačiau, be šios praktin÷s reikšm÷s, galima būtų pasteb÷ti ir dar vieną aspektą. 

                                                 
135 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1850, p. 37. 
136 Mug÷s ir atlaidai, tai buvo viena iš svarbiausių analizuojamų lietuviškų kalendorių prekybos vietų, kuriose ir pats L. Ivinskis pardavin÷davo savo leidinius 
valstiečiams. (D. Petkevičiūt÷, min. veik., p. 126.) 
137 Kalendorius arba Matskaitlus ... 1862, p. 37-41. „Pamokimaj Giaros Smirdies Riszarda arba kajp rejkia turtingu stoties. (Par Beniamina Franklina)“ –šio 
pamokomojo pasakojimo vieta ir yra panašus žmonių susirinkimas, kuriame dalyvauja pasakojimo herojus. Jis klausosi pokalbio, vykstančio tarp seno žmogaus 
Abraomo ir ūkininkų. Šio dialogo metu Abraomas moko ūkininkus taupumo, darbštumo ir kitokių dorybių. 
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Šiuos sąrašus galima vertinti ir kaip tam tikrus žodinius žem÷lapius, kurie nusakydavo „įsivaizduojamos“ 

bendruomen÷s ribas.138 Viename sąraše išvardyti „Ziamajćziu szalies“ miesteliai gal÷jo prisid÷ti prie 

suvokimo, kad visi šie miesteliai sudaro atskirą, ribotą ir unikalią teritoriją. 

Kiti šioje kalendoriaus dalyje kasmet spausdinami sąrašai „SURAŚZIMAS Metiniu Szwenćziu ir 

Karaliszkunju dienun kuriose wisas Sandawoses nuog darbun o Mokslinićzes luosas ira nuog mokima.“139 

ir „Szwentes Źidu“ 140, v÷lgi formavo tam tikrą bendrumą ir vienodumą būsimo laisvo laiko (nuo darbo ir 

mokymosi) atžvilgiu. Tiek vienuose, tiek kituose sąrašuose pateikiama informacija, tai yra jau ne pasaulinio 

konteksto įvykių ar reiškinių dalis, o „šios“, „konkrečios“ bendruomen÷s „atvaizdas“. 

„ Pridiejimai“.  Jei iki šiol aptariamos kalendoriaus dalys, tai – tam tikri informaciniai tekstai, kuriuose 

n÷ra „kalb÷jimo“ situacijos, tai tuomet šiuo atžvilgiu, iš aptarto kalendorių turinio konteksto išsiskiria 

kalendorių vienas pagrindinių skyrių (užimdavusių maždaug pusę leidinio apimties), kuris nuo pirmojo 

numerio įgijo pastovų pavadinimą – „Pridiejimai“. Apžvelgus daugelį kalendoriaus numerių, pagal tematiką 

šioje dalyje spausdinamus tekstus galima būtų suskirstyti į literatūrinius kūrinius, medicinines ir ūkines 

žinias. Vis d÷lto kalendoriaus skirtinguose leidiniuose šios dalys nebuvo visuomet tiksliai ir aiškiai 

skirstomos ar klasifikuojamos. Dažniausiai po „Pridiejimų“  antrašte gana skirtingais pavadinimais buvo 

spausdinami pastarosios tematikos skyreliai. Tačiau teksto specifikos arba tiesiog teksto „kalb÷jimo“ 

intencijos požiūriu, šią dalį galima būtų suskirstyti į dvi grupes ir pabandyti suvokti, kaip šie tekstai gal÷jo 

„kreiptis“, kokį turinį perduoti XIX amžiaus kalendorių skaitytojui (-jams). Galima teigti, kad turinio 

atžvilgiu – tai buvo tekstai, apimantys savo laikmečio žmonių gyvenamos tradicijos turinį, nurodantį, kaip 

dirbti, kaip auginti gyvulius, kaip gydyti ir pan. 

Po pirmąja kalendoriaus numerio „Pridiejimų“ antrašte spausdinamas skyrelis „Apej pridawojima 

karviu dieł daugeśnia gawima piena, smetona, swiesta ir suriu“, kuriame skaitytojui pateikiama praktinių 

ūkio žinių.141 Tai įvairūs pamokymai ir patarimai, kaip prižiūr÷ti karves, kuo jas šerti. Taip pat suteikiama 

žinių apie pieną, iš kokių dalių jis sudarytas, kur jį geriau laikyti, kad ilgiau išsilaikytų šviežias, mokoma, 

kaip reikia pasidaryti sviestą. Galiausiai šio straipsnelio apačioje, aptariamų metų numeryje netiesiogiai 

„prabyla“ ir šį tekstą parašęs autorius, nurodydamas savo žinių šaltinį: „Apej tan dasiŜinojau 

Łapkasiunse.“142 Panašūs praktiniai patarimai kalendoriuose buvo spausdinami ir v÷lesniais metais. Šie 

skyreliai „patardavo“ skaitytojui, kaip dirbti žem÷s ūkyje (kaip s÷ti, ruošti s÷klas, kaip paruošti dirvožemį), 

kaip auginti ir prižiūr÷ti gyvulius. Taip pat suteikdavo buityje naudingų žinių, tarkime, kaip laikyti vaisius ir 

daržoves, kaip apsaugoti namus nuo gaisro. 

                                                 
138 B. Anderson panašiai įrodo gyventojų surašymo ir žem÷lapio sąsajas su nacionalinio bendrumo susiformavimu remdamasis „įsivaizduojamų“ bendruomenių 
atsiradimo istorine raida Afrikoje ir Azijoje. (B. Anderson, min veik., p. 207.) 
139 Kalendorius arba Matskaitlus...1848, p. 21. 
140 Kalendorius arba Matskaitlus...1850, p. 43. 
141 Metu Skajtlus... 1846, p. 19. 
142 Metu Skajtlus... 1846, p. 24. 
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Panaši teksto intencija vyrauja ir skyreliuose, kuriuose buvo spausdinami patarimai, susiję su 

medicina. Viena medicinin÷s srities patarimų dalis siejosi su gyvulių, kita dalis – su žmonių ligomis ir 

gydymu. Pamažu nuo v÷lesnių kalendoriaus numerių šie skyrelių įvardijimai įgijo nuolatines antraštes: 

„Gidimaj nekuriun giwolia ligun“143 ir „Gidimas žmoniun nuog nekuriun ligun“144. Štai vienas iš 

dvidešimties žmonių ligų gydymo patarimų: 

„20. Nuog skausma akiun su tekiejimu aszaru. 

a) Nuołuptas zalćzia łunka Ŝiwes pawieśieje 

iszdziowink ir twerk pri akiun. 

b) Rutu łapus wirink wandenieje, imerk ing 

anan linini nami austa, bałta skiapateli ir pri- 

twerk pri skaudanćziun akiun, o praeis.“145 

 

Panašus tekstinio „kalb÷jimo“ tonas vyrauja ir tekstuose, tur÷jusiuose vienodą pavadinimą 

„Parsergiejimas“. Keturiuose kalendoriaus numeriuose buvo išspausdinti keturi straipsneliai tokiu 

pavadinimu, kuriuose buvo nurodoma, kaip žmogus turi elgtis (kokios kūno pozos ir judesiai yra priimtini, o 

kurie ne), kaip turi teisingai vaikščioti, kaip jam der÷tų elgtis su kitais, ir kaip kalb÷ti kitų žmonių 

draugijoje. Tarkime, straipsnelyje „Apej pridaranti kałbos wedima draugistieje“ antru numeriu pažym÷tas 

patarimas taip „liepia“: „Kałbiek vidutiniu bałsu ne grejtaj ir ne szaukdams, o wieł ne tajp tiłomis, kad taves 

ajśzkej negalietu iszgirsté.“146 

Galiausiai kalendoriaus turinyje išsiskiria dar viena tematin÷ (teksto pobūdžio ir intencijos požiūriais) 

leidinio dalis, spausdinama po „Pridiejimų“ antrašte. Žvelgdami iš šiandienin÷s perspektyvos, tematikos 

požiūriu šią dalį gal÷tume įvardyti kaip literatūrinę kalendoriaus dalį, kurios analiz÷ yra įdomi ir aktuali 

kalbos tyrin÷tojams. Taip pat istoriografijoje egzistuoja nuostata, kad būtent šios dalies kalendoriaus 

turinyje atsiradimas l÷m÷ šių leidinių padid÷jusį populiarumą visuomen÷s tarpe.147 Tačiau mūsų darbo 

analiz÷je siekiama atkreipti d÷mesį į čia publikuojamų tekstų netradicinį (šiandieninio skaitytojo akimis) 

klasifikavimą ir įvardijimą. Šiuo atveju bandoma išryškinti šį „kitoniškumą“ XIX amžiaus skaitytojo 

atžvilgiu. M÷ginant atsiriboti nuo mokslin÷je istoriografijoje pateikiamos literatūrin÷s analiz÷s apie 

kalendoriuose publikuojamų kūrinių „autorystę“, siekiama atkreipti d÷mesį į tam tikros tradicijos pateikimo 

būdą.  

                                                 
143 Metu Skajtlus... 1850, p. 35.  
144 Metu Skajtlus... 1846, p. 24. 
145 Metu Skajtlus... 1846, p. 26. 
146 Metu Skajtlus... 1862, p. 27. 
147 D. Petkevičiūt÷, min. veik., p. 150. 
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„Literatūrin÷s“ kalendorių dalies tekstai dažniausiai buvo išspausdinami klasifikuojant (išd÷liojant po 

antrašt÷mis) pagal tokį principą – „Pri Ŝodej ir Patarles”148, „Dajna“ 149, „Pasakas“150. Po pirmuoju 

pavadinimu buvo spausdinami trumpi, surimuoti pasakymai, kuriuos ir šiuolaikinis tautosakos skaitytojas 

rašytiniame tekste atpažintų kaip priežodžius ir patarles. Tuo tarpu po antrašte „Dajna“ buvo spausdinami 

trumpi ir ilgi eiliuoti tekstai, iš kurių dauguma buvo labiau panašūs ne į dainos/dainuojamą tekstą, o į 

sakytinius tekstus – eil÷raščius ir eiliuotas poemas. Po trečiuoju „Pasakų“ pavadinimu buvo spausdinami 

įvairūs „pasakojamo“ pobūdžio tekstai. Iš kai kurių nežymių nuorodų, išspausdintų puslapio apačioje, 

kartais lyg ir galima būtų numanyti, kad tai vis d÷lto buvo ne folkloriniai pasakojimai, o individualių autorių 

verstiniai kūriniai.151, tačiau dažnai net ir tokiu atveju autorius nebuvo nurodomas. 

V÷liau ÷m÷ ryšk÷ti tarsi ir kitas būdas spausdinti „literatūrinį“ tekstą be min÷tų įvardijimų. Gana 

ryškiai ir savarankiškai tokiu būdu išskirtas 1860 m. kalendoriaus numeryje eiliuotas kūrinys „Anykszcziu 

Sziłelis“152. To paties teksto antroji dalis pasirod÷ kitų metų numeryje, o po ja nurodytas teksto autorius, 

parašymo vieta ir metai „Jurrksztas Smałausis. Anikszcziuos, 1859 m.“ 

 

Kalendorių spausdinimo procesas sukuria keistą sakytin÷s tradicijos „perdiribimo“ mechanizmą. Nors 

tuo metu tautosakos rinkimas ir fiksavimas rašto (knygos) medijoje buvo ta veikla, kuria užsiimin÷jo 

daugelis XIX amžiaus mokslininkų ar visuomen÷s veik÷jų, tačiau kalendoriai, tur÷dami praktinį tikslą per 

periodinius leidinius, per spausdintą tekstą, tarsi „sugrąžindavo“ užfiksuotą ir sustabdytą sakytinę tradiciją. 

Tuo tarpu individualūs, autoriniai darbai, buvo platinami anonimiškai ir dažnai tapdavo sakytin÷s tradicijos 

dalimi.153 Šiuo požiūriu panašią tradicijos pasikeitimo situaciją atspindi ir praktinio pobūdžio tekstai, skirti 

ūkio, medicinos sritims, ar tiesiogiai išsakomos etin÷s normos. „Persergiejimai“– įdomūs tuo, jog tai 

konkretūs „etiniai“ patarimai žmogui. Šios etin÷s taisykl÷s pagal oralumo tradicijas lyg ir tur÷tų būti 

išlaikomos sakytin÷je terp÷je, tačiau kalendorius pateikia tiesioginius abstrakčius patarimus. Tokie 

abstraktūs patarimai jau yra raštingos visuomen÷s ženklas. 

Apskritai kalendorių tekstai (ypač iki 1860 metų) buvo palyginti anonimiški. Praktiniai patarimai, 

gydymo, medicinin÷s žinios pateikiamos taip, jog n÷ra aišku, kaip ir kas, kuo remiantis įvairius patarimus 

rašo. Daugelis tokio pobūdžio patarimų, kurie vargu ar gal÷tų būti moksliniai, o surinkti iš 

sakytin÷s/oralin÷s aplinkos ir v÷l per spaudą platinami „plačiajai visuomenei“(„dasižinojau“). 

                                                 
148 Metu Skajtlus... 1851, p. 42.  
149 Metu Skajtlus... 1852, p. 34 
150 Metu Skajtlus... 1856, p. 49. 
151 Metu Skajtlus... 1856,p. 53. 
152 Metu Skajtlus... 1860, p. 61. 
153 D. Petkevičiūt÷, min.veik., p157. 
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1861 metų kalendoriaus numeris išsiskiria tuo, jog jame primą kartą pasirodo tiesioginis leidinį 

išleidžiančio redaktoriaus kreipinys. Šiuo atveju pirmąkart pasinaudojama kalendoriumi, kaip tarpininku 

tarp skaitytojo ir jį rašančio asmens: 

“Kalendorius ūkiškas gesdamas kiek galint naudą atneš÷ ano skaitytojams, apsi÷jimas yra talpinti 

savyje rinkdams visokius reikalingus dalykus d÷l gyventojų ūkininkų; ir d÷l to tai pakviet visus raštininkus 

Žemaičių šalies, idant teiktūs prisid÷ti atsiųsdami ant rašto naudingesniuosius pamokymus dedamus į 

prid÷jimą, o labiausiai datirtus būdus naminių pritaisymų prie gydymo sugadniun, taip pat gi pasakas ir 

dajnas pas ūkininkus gird÷tas. Prie to atmajnas oro, o labiausiai per vasarą atsitikusius š÷limus oro, 

bangas, perkūnus ir nuo jo gaisrus, krušas ir visokias pragaištis. Žinias senov÷s gadyn÷s kokio miestelio, 

vietos, kaimo, pad÷jimo, kalno, akmens, up÷s, ežero ir kas tiktai minavotinu rodos. 

Rašiau Rietave, Raseinių Paviete, Kauno Gubernijoje, 1860 metų 3 dieną Geguž÷s m÷nesio.“154 

Matome, kad kreipiamasi į bendruomenę „tiesiogiai“, tiesioginiu tekstu. O jau nuo kitų metų, galima 

pasteb÷ti, jog kalendoriaus virtualioje terp÷je galima įžvelgti tam tikros „viešosios erdv÷s“ formavimosi 

pradžią. Po kalendoriaus redaktoriaus kreipimosi kitais metais kalendoriaus leidiniuose padaug÷ja 

išspausdinamų „autorinių“ pasakojimų ir straipsnių. Vis d÷lto dar daugelis „autorių“ pasirašin÷ja 

slapyvardžiais. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad kalendoriai atspind÷jo tam tikrą bendruomen÷s vaizdą 

pasauliniame kontekste. Informacija, pateikianti to laikotarpio pasaul÷vaizdį, kuriame atsispindi „tuščiame 

homogeniškume laike“ judanti bendruomen÷ su savo konkrečiais įvykiais, su konkrečiomis, tik jau 

būdingomis praktinio gyvenimo aktualijomis. Kita vertus, bendruomen÷s viduje egzistuoja savitas laiko 

skaičiavimas. Nuo septinto dešimtmečio galima pasteb÷ti, kad pamažu kalendorius ima vis labiau telkti 

bendruomenę, skatinti ją „kalb÷ti“ kalendoriaus virtualioje erdv÷je. Tačiau šis kalb÷jimas dar ne abstraktaus, 

mokslinio diskurso dalis, o tam tikras kreipimasis per pasakojimus, per konkrečius „literatūrinius“ 

pavyzdžius. Vis d÷lto čia galima būtų įžvelgti tam tikrą individual÷jimo proceso pradžią, kai raštingojo 

„individo“ kreipinys į kitus raštinguosius bendruomen÷s narius sulaukia atsako ir yra užmezgamas 

„virtualus“ ryšys. Šio ryšio išraiška – vienoje periodin÷s spaudos medijoje pasirodantys tekstai, po kuriais 

nurodomi ir jų autoriai, nors dauguma vis dar anoniminiai, besislepiantys po slapyvardžiais.155 

Atkreiptinas d÷mesys ir į anksčiau min÷tų eiliuotų tekstų formą. Akivaizdu, kad didžioji Lietuvos 

skaitančios visuomen÷s buvo susipažinusi su maldaknyg÷mis. Žinoma, maldaknyg÷s skaitymas skiriasi nuo 

„tikro“ skaitymo. Pirmuoju atveju, tai gal÷tų būti įvardyta, kaip skaitymo simuliavimas. Dažnai žmon÷s 

save ir įvardydavo kaip gebančius „skaityti“ maldaknygę. Mūsų temai yra svarbus tas su spausdintu tekstu 

jau susipažinęs žvilgsnis. Matyt, neatsitiktinai ir L.Ivinskio kalendorių forma primena maldaknygę. Tai 

                                                 
154 Metu Skajtlus... 1860, p. 61. (rašyba sudabartinta) 
155 D. Petkevičiūt÷s teigimu, lietuvių literatūros istorijai pirmiausia šie kalendoriai – svari pirmieji leidiniai, kuriuose pirmą kartą savo darbus publikavo daugelis 
XIX amžiaus lietuvių rašytojų ir poetų, kaip, pavyzdžiui, D. Poška, S. Valiūnas, ar A. Baranauskas. (D. Petkevičiūt÷, min. veik. p. 244.) 
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neabejotinai buvo svarbus žingsnis, vedantis link periodin÷s spaudos vartojimo, su kuriuo susijęs lietuvių 

bendruomen÷s rašting÷jimo, o kartu ir modern÷jimo (tapimo visuomene) procesas. 

 

2.2. Laikraščiai 
 

Kiti mūsų analizuojami periodiniai leidiniai – tai „Aušros“ (1883–1886 m.) ir „Varpo“ (1889–1899 

m.156) laikraščiai. Prieš pradedant aiškintis šių periodinių leidinių turinį, jų kuriamą bendruomen÷s „vaizdą“ 

ir „ įsivaizduojamą“ ryšį, reik÷tų trumpai nusakyti jų netradicinę formą ne tik šiuolaikinių laikraščių, bet ir 

kitų XIX amžiaus laikraščio formos spaudos leidinių atžvilgiu.  

Lietuvių periodin÷s spaudos tyrin÷tojas V.Urbonas abu šiuos simboliniais tapusius lietuvių laikraščius 

įvardija žurnalų terminu, kadangi, jo nuomone, jie neatitiko nei tuometinių, nei dabartinių pagrindinių 

laikraščio formos bruožų. Šis tyrin÷tojas teigia, kad „Aušra“ ir „Varpas“ tur÷tų būti vadinami ir vertinami ne 

kaip laikraščiai, o kaip žurnalai. Pagal periodiškumą laikraščiai gali būti kelių tipų: dienraščiai (spausdinami 

kasdien), savaitraščiai (spausdinami vieną kartą į savaitę), arba tiesiog laikraščiai (išleidžiami kelis kartus 

per savaitę, vieną, du ar tris kartus per m÷nesį). Tačiau svarbiausiu laikraštį išskiriančiu bruožu autorius 

laiko palyginti didelio formato, bet nedidel÷s apimties periodinį leidinį, kuris išsiskiria kaip spaudinys, 

„reguliariai teikiantis operatyvią ir aktualią informaciją apie naujausius įvykius ir reiškinius – politines 

naujienas, kultūrinio bei ekonominio pobūdžio žinias, komentarus.“157 Tuo tarpu „žurnalas paprastai 

apibr÷žiamas kaip nedidelio formato, turintis nemažai puslapių, subrošiūruotas, dažniausiai su viršeliu, 

iliustruotas periodinis leidinys, spausdinantis daugiausiai analitinio, apibendrinančio pobūdžio tekstus 

visuomen÷s gyvenimo, politikos, ekonomikos, mokslo, technikos, kultūros, meno ir kitais klausimais.“158 

(Čia autorius, pagal šiandienines sampratas siekia tarsi įsprausti unikalią spaudos raidą ir kategorizuoti 

specifinius laikotarpio leidinius į standartinį formatą.) 

Atkreiptinas d÷mesys į tai, kaip patys „Aušros“ leid÷jai ir skaitytojai suvok÷ ir suprato „Aušrą“, o 

v÷liau ir „Varpą“. Kadangi mums labiau rūpi pabandyti suvokti tuometį kultūrinį kontekstą, jame 

pasirodančią naują spaudos formą ir pabandyti nusakyti jos santykį su skaitytojais, kaip su „įsivaizduojama“ 

bendruomene, tod÷l šiuo atžvilgiu turbūt svarbiau, kad „Aušros“ ir „Varpo“ leid÷jai suvok÷ save kaip 

laikraščio reng÷jus, o skaitytojai – kaip laikraščio skaitytojus. „Laikraščio“ terminas, autoriaus teigimu, 

                                                 
156 1899 metai tai n÷ra galutin÷ “Varpo”, kaip periodinio leidinio, spausdinimo data. Šiuo atveju darbe buvo pasirinkta analizuoti „Varpo“ leidimą, apsiribojant XIX 
amžiaus riba, kuri susijusi su vieno pagrindinių „Varpo“ sumanytojų, autorių ir redaktorių V. Kudirkos veikla šiame leidinyje. Nors sunkiai sirgdamas dar 1899 metais 
V. Kudirka buvo laikraščio redaktorius ir tų pačių metų gale, visiškai pakirstas ligos, jis pasitrauk÷ iš gyvenimo. 1899 metų paskutinis numeris buvo išleistas V. 
Kudirkos atminimui, išspausdinti pirmieji atviri straipsniai apie jo, kaip „Varpo“ pagrindinio redaktoriaus ir vieno svarbiausių autorių, „nelegalią“ veiklą, susijusią su 
lietuviškų raštų leidyba. Įdomu pasteb÷ti, kad nuo 1897 metų, d÷l sumaž÷jusių bendradarbių skaičiaus, „Varpas“ iš m÷nesinio laikraščio virto dvi-m÷nesiniu. Tuo tarpu 
po V. Kudirkos mirties, nuo 1900 metų iki 1905 m. laikraštis v÷l atsigavo ir išeidavo kas m÷nesį. Po 1905 m. „Varpas“ kaip nuolatinis periodinis laikraštis nustojo eiti, 
nors iki pat 1932 m. kartas nuo karto būdavo išleidžiami jubiliejiniai „Varpo“ laikraščio numeriai. 
157 V. Urbonas, Lietuvių periodin÷ spausda: Raidos istorija ir dabartis, V.:Voruta, 1995, p. 4.  
158 Ten pat, p. 5. 
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paplito tik d÷l to, kad šie „žurnalai“ buvo palyginti labai populiarūs. Tačiau, mūsų manymu, tarp šių dviejų 

nesuderinamumų ir dviprasmybių slypi šių leidinių, kaip „laikraščių“, unikalumas, ir, kita vertus, 

bendruomen÷s, gyvenančios pagal naują laiko sampratą, savitumas. 

Taigi mūsų tikslas – pažvelgti, kaip XIX amžiuje atrod÷ pirmasis laikraštis lietuvių kalba lotyniškai 

rašmenimis, kokiu būdu jis „kreip÷si“ į savo skaitytojus, kokį tikslą jis tur÷jo ir kokią „įsivaizduojamą“ 

bendruomenę jis „atvaizdavo“. „Aušra“ ir „Varpas“ kaip laikraščiai, palyginti su prieš tai aptariamų 

kalendorių forma, savo periodiškumu ÷m÷ formuoti naują laiko sampratą, kadangi laikraštis būdavo 

išleidžiamas ir skaitomas kiekvieną m÷nesį. Kita vertus, turbūt svarbu ne tiek pati laikraščio forma, kiek jos 

sąmoningas ir apgalvotas įvardijimas „laikraščio“ sąvoka, kuri išverčiama iš vokiško laikraščių termino 

„zeitschirft“.159 Pačiame „laikraščio“ įvardijime sujungiamos dvi „laiko“ ir „rašto“ prasm÷s. Pabandysime 

pažvelgti, kokio pobūdžio turinys/tekstas jame spausdinamas, kaip (kokiu būdu) atsispindi lietuvių 

bendruomen÷s vaizdas pirmame – lietuvių šnekamąja kalba spausdinamame – „laik[o]raštyje“. 

 

2. 2. 1. „AUŠRA“  
Tiek „Aušra“, tiek ir „Varpas“ buvo tam tikros grup÷s žmonių leidžiami laikraščiai, kurie suvokę save, 

kaip išskirtin÷s unikalios tautos atstovus, ÷m÷si leisti šiuos leidinius, nor÷dami skleisti savo suvoktą 

lietuviškumo sampratą ir likusiai neraštingajai visuomen÷s daliai. Taigi abu šie laikraščiai yra susiję su 

lietuvių atgimimo sąjūdžiu. Nors pagrindin÷ šių laikraščių tema dažniausiai būdavo susijusi su „lietuvių“, 

„lietuviškumo“ sampratų aiškinimusi ir propagavimu, tačiau šioje analiz÷je mes sieksime išryškinti, kokiu 

būdu, kokiomis priemon÷mis periodiniai lietuvių laikraščiai XIX amžiaus pabaigoje ÷m÷ telkti lietuviškai 

kalbančią bendruomenę modern÷jimo linkme. 

 

(Titulinis puslapis) 

Pavadinimas. Prisimenant L. Ivinskio kalendorius ir jo pavadinimo kaitą, tai šiuo atveju galima 

pasteb÷ti, kad laikraščių pavadinimas kaip laikraščio ženklas yra sugalvojamas iš anksto. „Aušros“ (ir 

„Varpo“) atveju pavadinimas čia reikalingas ne vien kaip periodiškai pasirodančių leidinių skiriamasis 

ženklas. Šiais konkrečiais atvejais abu pavadinimai glaudžiai susiję su ideologiniu šių leidinių turiniu ir 

netgi pagrindiniais šiuose leidiniuose užsibr÷žiamais tikslais.  

Pirmasis „Aušros“ puslapis savo formatu – jame spausdinama informacija išd÷stymu ir turiniu labiau 

atitinka kalendoriaus ar knygos, o ne įprastą laikraščio pirmąjį puslapį, kurių formatas analizuojamu 

laikotarpiu toje pačioje kultūrin÷je terp÷je, buvo naudojamas ir įprastas, kaip išskirtinai laikraščiui būdingas, 

                                                 
159 Ten pat, p. 3. 
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pirmojo puslapio formatavimo būdas.160 Nepaisant išvaizdos ar formato skirtumų, pirmajame puslapyje 

viršuje didžiausiu ir ryškiausiu šriftu išspausdintas pavadinimas „Auszra“, po kuriuo mažesniu nurodomas 

šio leidinio kaip laikraščio tipas. Neįprasta laikraščio formai ir tai, jog pirmajame puslapyje nurodoma vieno 

asmens pavard÷: „Laikrasztis, susijusios daugelio lietuvių visuomen÷s veik÷jų reakcijos į šio leidinio 

pasirodymą. Viena ryškiausių tokio pobūdžio reakcijų V. Kudirkos, pirmą kartą publikuota taip pat 

laikraščio medijoje.161 

Toliau tituliniame puslapyje išd÷liojama informacija pateikia žinias, kad „Aušros“ laikraštis 

spausdinamas Ragain÷je, išleidžiamas m÷nesio laikotarpio periodiškumu, iš karto nustatoma leidinio pastovi 

apimtis („16 lakštų“). Šios „prek÷s“ kaina nurodoma keliais būdais – prenumeruojant metams, pusei metų ar 

ketvirčiui (kaina pateikiama rubliais ir mark÷mis). Dar žemiau nurodoma, kad spaustuv÷je priimami ir kiek 

kainuoja reklaminiai skelbimai „apgarsinimai“, nurodoma, kokiu būdu galima užsisakyti šį leidinį. Puslapio 

pabaigoje nurodoma laikraščio spausdinimo vieta, m÷nuo ir metai, atsakingas už redakciją asmuo bei 

laikraštį spausdinanti spaustuv÷. Antrajame tų pačių metų numeryje „Aušros“ pirmasis puslapis 

sumaketuojamas jau pagal labiau „standartinę“, laikraščiui įprastą formą.162 Viršutin÷je puslapio dalyje 

didžiausiu šriftu išspausdinamas leidinio pavadinimas, o po juo smulkesn÷mis raid÷mis nurodoma, kad tai 

„Laikrasztis, iszleidźiamas keliû Lietuwôs myl÷tojû .“ Virš pavadinimo pačiame puslapio viršuje 

smulkesniu šriftu viename kampe nurodomas laikraščio numeris, virš pavadinimo – leidimo vieta ir m÷nuo, 

o priešingame kampe – leidimo metai. Informacija apie leidinio išleidimo periodiškumą, kainas, reklaminių 

skelbimų kainas bei parsisiuntimą išd÷liojama suspaudžiant tekstą po pavadinimu. 

Šis pirmojo puslapio pasikeitimo aspektas svarbus tuo, jog antro numerio pirmame puslapyje 

informacija, kuri pristato paties laikraščio numerio, kaip vienos dalies vietą visame leidimo ir  spausdinimo 

procese, pasirodo viename lape kartu su „besikreipiančiu“ tekstu į skaitytoją. Toks pirmojo puslapio 

išd÷liojimo vaizdas neišliko per visus leidimo metus. Paskutiniais – 1886 „Aušros“ leidimo metais, 

informacija pirmajame puslapyje buvo d÷liojama šiek tiek kitaip (vaizdas panašesnis į kalendoriuose 

išd÷liojamą informaciją)163.  

                                                 
160 Aušra, 1883, nr.: 1, p. 1. Žr. priedus, nr.: 11. Palyginimui, kaip atrod÷ gotišku šriftu lietuvių kalba tuo pačiu laikotarpiu spausdinamų laikraščių pirmasis puslapis – žr. 
priedą nr.: 10. 
161 Kaip pavyzdį, būtų galima pamin÷ti V. Kudirkos reakciją į pirmojo „Aušros“ numerio pasirodymą bei šio teksto labai gilų poveikį V. Kudirkos asmenybei, nul÷musį 
visą tolesnę šio, v÷liau vienu ryškiausių lietuvių tautinio atgimimo veik÷jų tapusio, veik÷jo veiklą. Pirmą kartą V. Kudirka šiuos atsiminimus publikavo nepasirašydamas 
savo pavard÷s „Aušros“ jubiliejui skirtame 1893 metų 3 „Varpo“ numeryje, skyriuje „T÷vyn÷s varpai“: 

„Potam, ar į pusmetį, gavau Nr.: 1 „Aušros“. Žiūrau, ant pirmutinio puslapio stovi Basanavičius. „Pranašas“, – pamislijau tada apie Basanavičių jau 
lietuviškai. ömiau skubiai vartyti „Aušrą“ ir ... neprimenu jau visko, kas su manim paskui dar÷si... Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą nedrįsdamas pakelti akių 
ant sienų mano kambar÷lio... rodos gird÷jau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykių ir atleidžiantį: „O tu, paklyd÷li, kur ikšiol buvai?“ Paskui pasidar÷ man taip graudu, 
kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kurios nesugrąžintinai išbrauktos tapo iš mano gyvenimo, kaipo lietuvio, ir g÷da, kad taip ilgai 
buvau apgail÷tinu paged÷liu...Potam pripild÷ mano krūtinę rami, smagi šiluma ir, rodos, naujos pajiegos prad÷jo rastis...Rodos, užaugau išsyk ir ta pasaul÷ jau man per 
ankšta...Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuvių esąs... 

Ta valanda antrojo užgimimo perdaug yra svarbi mano gyvenime, kad gal÷čiau ją užmiršti. Negaliu taipogi užmiršti, kad ir nepripažinti, kad už tą valandą esu 
kaltas Basanavičiui .“  
162 Aušra, 1883, nr.: 2, p. 1. Žr. priedus, nr.: 12. 
163 Aušra, 1886, nr.: 6, p. 1. Žr. priedus, nr.: 13. 
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Formos atžvilgiu tekstas „Aušros“ tolesniuose puslapiuose buvo išd÷stomas panašiai kaip knygoje. Tik 

puslapio viršuje nurodomas puslapio numeris. Viename lape teksto eilut÷s spausdinamos vientisai (teksto 

eilut÷ tęsiasi nuo puslapio pradžios iki galo, nes formatas palyginti mažas, atitinka knygos puslapį).  

Atrodytų, kad formos požiūriu „Aušros“ laikraštis visiškai neatitinka tų aspektų, kuriuos išskiria M. 

McLuhan‘as, aptardamas periodinę spaudą, kaip mozaikinę spaudos formą, kuri vien jau savo formatu kuria 

bendruomen÷s „vaizdą“. Tačiau lietuvių periodin÷s spaudos atveju reik÷tų prisiminti, kitą šio autoriaus 

pastabą, jog Rytų Europoje laikraščiai įgyja knyginį pobūdį ne tik formos, bet ir turinio prasme. Taip 

atsitinka tod÷l, jog abi šios medijos išpopuliar÷ja beveik tuo pačiu metu . 

Tokia laikraščio forma tam tikru atžvilgiu atspindi ir viso leidinio turinio pobūdį. Teksto turinys, 

kalb÷jimo pobūdis „Aušros“ laikraštyje ne „vaizduoja“, o „pasakoja“ arba kuria/d÷lioja tam tikrą 

įsivaizduojamos lietuvių bendruomen÷s „pasakojimą“. 

Šiuo atveju būtų prasminga grįžti prie pirmojo „Aušros“ numerio ir pirmojo teksto, kuris „kreipiasi“ į 

šio laikraščio skaitytoją(-jus). „Priekalba“ – tai tekstas skaitytojui, nusakydamas savo atsiradimo kontekstą 

ir aplinkybes: 

„...Mūsų laikraštis, vieną tik kartą ant m÷nesio išeinąs, tegul apims tą vietą, kuri dirvonais guli... 

Trumpai sakant, laikraštis mūsų bus tik svietiškas ir pagal išteklių ir paj÷gas mūsų atgabens žines tik 

iš visatinio mokslo. Tas žines suteikdami skaitytojams savo, mes daugiausia rūpinsim÷s išplatinti tarp brolių 

žines apie savo gimin÷s (tautos) senov÷s veikalus, o teipogi apie reikalus mūsų, kaipo lietuvių, šiose 

gadyn÷se. <...> 

Mūsų tad ypatingiausias ir didžiausias rūpestis bus – duoti pažinti mūsų broliams Lietuvoj nusidavimų 

senov÷s gadyn÷s ir veikalų mūsų garbingų sent÷vių, kurių darbus ir t÷višk÷s meilę užmiršę nežinome mes 

patys, kurių t÷vų esame sūnūs bei nepočiai (anūkai ir vaikų vaikai).<...> 

Pasakodami apie praeitinę senov÷s, mes nepraleisime progą nepasikalb÷ję su skaitytojais apie 

reikalus mūsų tautos šioje gadyn÷je. Naudingi v÷l pamokinimai ir žin÷s ar tai iš notūros arba prigimties 

mokslo, ar tai iš ūk÷s vedimo (agronomijos), ar tai iš vaistijimo (daktaryst÷s) ir t.t. ras mūsų „Aušroj“ 

visuomet patalpos vietą. 

Pažintį plačią su myl÷tojais mūsų kalbos ir su mokinčiausiais mūsų laiko Lietuvos vyrais tur÷dami, 

mes ketiname pakviesti juos ant darbo į mūsų „Aušrą“, o tikim÷s, jog jie meilingai priims pakvietimą.“ 164 

 

Apibūdinant šią ištrauką ir pirmojo „Aušros“ numerio įvadinio straipsnio, reik÷tų atkreipti d÷mesį į 

pačią teksto „kalb÷jimo“ situaciją: „kas“ ir „į ką“ čia kreipiasi. Pirmiausia tekste yra įvardijimas „mūsų 

laikraštis“, kuris suvokiamas kaip būdas „atgabenti“  žinias iš visuotinio mokslo ir „suteikti“  jas 

skaitytojams. Tačiau antruoju sakiniu išryšk÷ja anapus laikraščio esančios žmonių grup÷s („mes daugiausia 
                                                 
164 B. Priekalba // Aušra, 1883, nr.: 1, p. 3-7. Žr. priedus, nr.: 11. 
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rūpinsim÷s“) daug svarbesnis tikslas „išplatinti“  šias žinias tarp kitos grup÷s žmonių. Pastaroji grup÷ 

suvokiama kaip „broliai“, kuriems trūksta istorinių žinių apie „savo gimin÷s (tautos)“ senov÷s veikalus. 

Kita vertus, deklaruojamas ir kitas tikslas, jog reikia skelbti žinias ir apie bendrai (tiek rašančių šį tekstą, 

tiek jį skaitančių) išgyvenamos „dabarties“ laikmečio reikalus. Vis d÷lto kalbamasis „dabarties“ laikas yra 

suvokiamas kaip reikšmingiausias ryšys, bendrumo pamatas, kuris suvienija tiek rašančiuosius šį tekstą, tiek 

tuos, į kuriuos kreipiamasi – „mūsų, kaipo lietuvių, šiose gadyn÷se“.  

Antroji pastraipa nusako, kad vis d÷lto „ypatingiausias ir didžiausias rūpestis“ rašančiųjų, tai „duoti 

pažinti“ praeities istorinius dalykus. O toliau įvardijamas ir tokios istorin÷s sąmon÷s gaivinimo/kūrimo 

būdas – tai pasakojimas („pasakodami apie praeitinę senov÷s“ ). Dabarties įvykių platinimas laikraštyje 

suvokiamas kaip „pasikalb÷jimas“ su savo skaitytojais. Taip pat vieną dalį laikraščio tur÷tų užimti 

„pamokinimai ir žin÷s“, susijusios su praktiniais gamtos, medicinos mokslais, su ūkine gyvenimo sritimi. 

Citatos pabaigoje netiesiogiai išryšk÷ja kita laikraščio auditorijos dalis, į kurią papildomai kreipiamasi 

šiuo tekstu. Tai „myl÷tojai mūsų kalbos ir mokinčiausi mūsų laiko Lietuvos vyrais“, kurie kviečiami 

prisid÷ti prie „darbo“ laikraštyje, įgyvendinant čia išd÷stomus tikslus ir uždavinius. 

 

„Dialoginis Pasakojimas“. Peržvelgus net ir vienų „Aušros“ metų numerius, vis d÷lto galima įžvelgti 

tam tikras laikraščio išd÷stymo tendencijas, formos, turinio tęstinumą, kuris susijęs su laikraščio, kaip 

periodinio leidinio, savyb÷mis. Jei M.McLuhanas teigia, kad knygos forma siejasi su vieno „požiūrio į 

pasaulį“ išraiška, tai šiuo atžvilgiu knygos formą primenanti „Aušra“ vis d÷lto išreiškia daug „požiūrių“. O 

tuo tarpu nuolat, kas m÷nesį išeinantis šių „daugelio požiūrių“ laikraštis, pamažu ima jau ne tik vaizduoti, 

bet ir iš dalies formuoti „lietuviškumo“, „Lietuvos“, „lietuvi ų“ sampratas, kurios nuolat (kas m÷nesį) juda 

„homogeniškame ir tuščiame laike“. 

Tematikos požiūriu pirmąją laikraščio dalį dažniausiai sudarydavo įvairūs probleminiai straipsniai, 

kuriuos teksto pobūdžiu galima būtų įvardyti kaip įvairius „pasakojimus“. Tarkime, 1883 m. „Aušroje“ 

spausdinamus straipsnius/„pasakojimus“ tematiniu požiūriu galima skirtyti į dvi dalis. Vieną dalį 

sudarydavo moksliniai pasakojimai apie lietuvių praeitį ir istoriją, apie istorines asmenybes. Taip čia buvo 

publikuojami straipsniai, aptariantys visuomeninę, socialinę problematiką, kritiniai, polemizuojantys 

pasisakymai to laikotarpio analizuojamomis temomis. Taip pat „Aušros“ laikraštyje daug publikuojama 

literatūrinių, eiliuotų autorin÷s kūrybos kūrinių. 

Dažnai šie straipsniai buvo tęstiniai, spausdinami per keletą laikraščio numerių, o tai kūr÷ „tęstinio“, 

sud÷lioto iš dalių, o ne vientiso pasakojimo įspūdį. „Aušroje“ spausdinami „požiūriai“ į pasaulį nebuvo 

uždari, vienas nuo kito atskirti pasakojimai. Jie dažnai bandydavo diskutuoti, reaguoti į anksčiau išreikštus 

požiūrius, juos paneigti, prieštarauti jiems, arba pratęsti ir toliau pl÷toti. Taigi šiuo atžvilgiu laikraštyje 
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formuojamą virtualią erdvę netgi būtų galima m÷ginti įvardyti kaip tam tikrą virtualų „dialogą“ ar „dialogo 

vaizdą“. 

Dar vienu argumentas, kad „Aušra“ atspind÷jo tam tikrą bendruomen÷s dialogą, gali būti ir tai, jog po 

daugeliu visų „Aušroje“ spausdinamų straipsnių buvo nurodomas jų autorius. Taigi čia buvo 

„diskutuojama“ tarp įvairių vienos bendruomen÷s „individų“. Tačiau tuometiniams šio laikraščio 

skaitytojams/auditorijai tur÷jo būti keista „dalyvauti“ šiame pokalbyje, kuris jiems tur÷jo atrodyti panašus į 

anoniminių individų „pokalbį“. Nors egzistavo konkrečios istorin÷s aplinkyb÷s, lemiančios tai, jog daugelis 

rašančiųjų nenor÷jo ar negal÷jo pasirašin÷ti tikraisiais savo vardais. Vis d÷lto svarbu atkreipti d÷mesį, jog 

pagrindin÷je viešoje terp÷je, viešame dialoge/pokalbyje, kuriame buvo svarstomi patys aktualiausi to 

laikotarpio „lietuviškumo“ klausimai, skaitytojo atžvilgiu dalyvavo neaiški, tam tikra prasme, „anonimin÷“ 

bendruomen÷s dalis (o ne konkrečios asmenyb÷s „individai“). Tai turbūt tur÷jo tam tikrą specifinį poveikį 

šiuos laikraščius skaitančiajai bendruomenei. 

Mozaikinis bendruomen÷s vaizdas. Galima būtų išskirti ir kitą laikraščio dalį, kurią sudarydavo 

tęstiniais ir nuolatiniais laikraštyje tapę skyreliai, jau ÷mę formuoti tam tikrą mozaikinį laikraščio vaizdą: 

„Žinia nuo r÷dyst÷s“, „ Iš Lietuvos“, „ Svetur“, „ Gromatų skardin÷“, „ Apgarsinimai“ (skelbimai, reklamos) – 

tai buvo nuolatos tam tikras specializuotas žinias skaitytojui pateikiantys „langai“. Šiuose nuolatiniuose, 

nuolat kiekviename numeryje spausdinamuose skyreliuose nebuvo „pasakojimo“ situacijos. Teksto 

pobūdžiu, tai buvo tam tikros specializuotos, kiekviename numeryje panašios tematikos informacin÷s žinios. 

Kiekviename numeryje spausdinamos tam tikros antrašt÷s, skyriai, kūr÷ „įsivaizdavimą“, jog juose 

nurodomi objektai realiai egzistuoja tikrov÷je. Kas m÷nesį išspausdinama ir užpildoma grafa gal÷jo lemti, 

jog pamažu kūr÷si įsivaizdavimas, jog iš tikrųjų egzistuoja tokia teritorija kaip Lietuva. Kita vertus, 

egzistuoja ir anapus jos esantis kitas „svetimas“ pasaulis, apie kurį žinių kiekvieno m÷nesio laikraščio 

numeryje galima rasti tekste po antrašte „Svetur“.  

„Gromatų skardin÷“ ir „Žinia nuo r÷dysit÷s“ – skyreliai, kuriuose kaskart vyko virtualus dialogas tarp 

leid÷jų ir skaitytojų. Pirmajame buvo atsakin÷jama į gautus laiškus, kitame – pateikiama bendro pobūdžio 

informacija, susijusi su leidinio įsigijimu ir platinimu. „Apgarsinimai“ – tai reklama, kaip „gerosios“, 

vizualiniu požiūriu, įdomiausios laikraščio žinios.  

 

2. 2. 2. „VARPAS“  

Pirmasis puslapis. Pirmasis laikraščio „Varpas“ puslapis iš karto įgavo savo nekintamą „laikraštinę“ 

formą.165 Puslapio viršuje dominavo dideliu ryškiu šriftu išspausdintas pavadinimas. Viename puslapio 

kampe didesniu šriftu pažymimi leidimo metai, po juo nurodoma spausdinimo vieta, periodiškumo 

laikotarpis. Taip pat nurodoma metin÷ kaina „Rusijoje...4 rubl.“, „Prūsuose...4 mark.“, „Amerikoje ir 
                                                 
165 Žr. priedus, nr.: 14. 
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kitur...5 mark.“166 Priešingame puslapio kampe didesniu šriftu nurodomas einamų metų numerio skaičius, o 

po juo spausdinamas pranešimas apie apgarsinimų (reklamos skelbimų) kainą : „Apgarsinimai „Varpe“ 

kaštuoja už kiekvieną ketvirtai dalytą eilutę smulkiu raštu spauda 20 pfen. arba 10 kap. priimami „Varpo“ 

r÷dyst÷je Bit÷nuse per Pump÷nus, Ostpreussen.“ Virš pavadinimo nurodoma leidimo metai ir m÷nesis. 

Pavadinimo apačioje nurodoma bendra viso laikraščio turinio kryptis „Literatūros, politikos ir mokslo 

m÷nesinis laikraštis“ (nuo 1897 metų tapo dvim÷nesiniu laikraščiu). Palyginti su „Aušros“ laikraščio 

formatu, „Varpas“ buvo labiau panašesnis į laikraštį, kokį mums įprasta matyti šiandien. Šiuo atveju jau nuo 

pirmojo numerio n÷ra atskiro titulinio puslapio. Taip pat didesnis puslapio formatas, laikraštinis lapas, o ne 

knygos puslapis. D÷l to jau ir paties teksto eilut÷s n÷ra vientisos, tekstas spausdinant skeliamas į dvi grafas.  

Turint omenyje anksčiau aptartą „Aušros“ struktūrą, pasteb÷tina, kad „Varpas“ skyr÷si ne vien savo 

laikraštiniu pirmojo puslapio formatu. Struktūra ir išd÷stymas, skyrelių skirstymas vis labiau panaš÷jo į 

mozaikinį bendruomen÷s veiklos vaizdą. Jei „Aušroje“ vis d÷lto didžiąją dalį numerio sudarydavo 

„autoriniai“ straipsniai, tai šiuo požiūriu „Varpe“ jų buvo nepalyginamai mažiau. Tradiciškai kiekvienas 

numeris tur÷jo įvadinį straipsnį, kurio tema dažniausiai siejosi su visuomenin÷s problematikos aptarimu. 

Taip pat publikuojami straipsniai apie mokslą, istoriją, kalbą. Kalbant apie literatūrinę laikraščio sritį, 

galime pasteb÷ti tendenciją, kad šiame leidinyje, palyginti su „Aušra“, mažai spausdinama poezijos ir 

eiliuotų kūrinių. Literatūrinę laikraščio dalį daugiau sudarydavo prozos ir dramos kūriniai, kurie buvo 

spausdinami dalimis, tęsiant per kelis numerius. 

Įvadiniame „Varpo“ straipsnyje pirmiausia nusakomas šio laikraščio atsiradimo kontekstas. Čia kuo 

aiškiausiai atsispindi, kad šis laikraštis savo tikslais orientuojasi į tuometinį kitų šalių kultūrinį kontekstą. 

Šio konkretaus laikraščio vienas tikslų – siekti prisiderinti prie besiformuojančios tarptautin÷s viešosios 

erdv÷s, prie naujo visuomeninio komunikacijos būdo. Ši erdv÷ įvardijama kaip „organas“, kuris suteikia 

galimybę laisvai „aiškinti“ ir „ platinti“ įvairias id÷jas daugelyje pasaulio šalių: „Tose šalyse, kur žodis 

liuosas, kur aiškinimas ir platinimas tautiškų id÷jų neranda trukinimo; kur beveik kiekviena dalis dvasiškų 

turtų žmonijos turi savo organą, per kurį platinasi ir didinasi; kur laikraščiai skaitomi yra šimtais, 

pasirodymas naujo laikraščio neturi tokio svarbumo kaip pas mus.“167 

Toliau nusakoma laikraščio visuotinis ir mokslinis pobūdis, tačiau kartu ketinama laikraščio terpę 

paversti visuomen÷s laisvo kalb÷jimo vieta, kurioje gal÷s dalyvauti visi „balsai Lietuvių“ – „Daugumas 

nor÷tų, idant lietuviškas laikraštis butų visuotinišku, t.y., idant jame rastų atsakymą ant visokių klausimų ir 

visokiose dalyse žmonijos mokslo. Suprantame tokius norus, nes žinoma, kad kiekvienas tikras Lietuvis 

m÷gtų tur÷ti prigimtoje kalboje visokius straipsnius. <...>Laikraštyje duosime vietą visiems balsams 

Lietuvių, tikrų t÷vyn÷s myl÷tojų. Talpinsime straipsnius tik tokius, kuriuos matysime naudingais abelnai 

                                                 
166 Varpas 1889, nr.: 1, p. 1. 
167 -j-g-, Naujas laikraštis // Varpas, 1883, nr.: 1, p. 1 
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reikalams Lietuvyst÷s, atmesdami visus dalykus, pavestus užmanymui ar šiokio, ar tokio Lietuvių skyrio, nes 

mieris mūsų, —tarnauti Lietuvai, ne-gi skirtingoms lietuvių partijoms.“168 

Galiausiai, kaip pagrindinis ir svarbiausias laikraščio tikslas yra išsakomas ketinimas skatinti tam tikrą 

visuomeninį dalyvavimą, m÷ginti paveikti lietuvių bendruomen÷s narių mąstymą: <...> Išmokinti Lietuvius 

lietuviškai mislyti, sujudinti ir sutraukti juos į darbą, papratinti kaip pridera lietuviams elgtis, išaiškinti 

kelius kuriais eidami garsiai gal÷tų pasakyti: Lietuviais esame! <...>—tai yra mūsų mieris, tai užduot÷ 

„Varpo“. 169 

Tačiau vos išspausdinus kelis pirmuosius „Varpo“ numerius, ketvirtame numeryje pasirodo daug 

griežtesni, kritiškesni ir praktiškesni šio laikraščio keliami tikslai tiek sau, tiek ir jį skaitančiajai 

bendruomenei:  

“Peržiūr÷jus prisiųstus į r÷dystę „Varpo“ laiškus ir straipsnius d÷l patalpinimo, ne galime gana 

išsidyvyti. Yra čia per daug visko nereikalingo, o suvis nematyti to, ko reikia. Atrasi čia viską, prad÷jus nuo 

žinių apie menkus užpernykščius atsitikimus ir baigiant ant barimo mus už zeceriaus klaidas. Eil÷s – gi taip 

ir plaukia iš visų kraštų! Žinoma, kas linksmas – tas gieda, ir tur buti, d÷l to esame aptur÷ję tokią daugybę 

eilių, garbinančių Lietuvą, lietuvišką kalbą, lietuvius: mergaites ir bernukus, aprašančių vasaros ir žiemos 

vakarus ir naktis, žvirblių, vieversių ir lakštingalo čiulb÷jimus, vandenio b÷gimą, miškų ūžimą, šunų 

staugimą... <...> 

Pirmiaus išeinantieji lietuviškai laikraščiai triūs÷si labiausiai idant pakelti mūsų gentišką dvasią, o 

„Varpas“ nori dar prie to prisid÷ti ir padarymą ryšio tarpu mylinčių t÷vynę lietuvių, nori likti organu, kuris 

išmokintų mus būti prisiruošusiais prie visokių atsitikimų.<...> 

D÷l to-gi, matydami tūlus lietuvius užsiimančius be atsakančių pajiegų mažai reikalingais darbais, jau 

pradiniuose „Varpo“ numeriuose paduodame šias mūsų pažiūras; idant pajudinti apšviestus lietuvius prie 

reikalingesnių darbų ir sulaikyti nuo taip išsiplatinusio laik-gaišingo lipdymo netikusių eilelių. Toli geriau 

bus, kada lietuviai galintieji rašyti, o nesuvaldantieji plunksnos d÷l gerų eilių sud÷jimo, paves tą patį laiką 

d÷l aprašymo kokių-nors atsitikimų savo apylinkos ir atsiųs į r÷dystę „Varpo“.“ 170 

Taigi „Varpo“, kaip laikraščio, tikslas ir „kalb÷jimo‘ būdas yra visiškai kitoks, nei anksčiau aptartos 

„Aušros“. Šio laikraščio jau nebetenkina „pasakojimai“ ir „eil÷s“. Kaip svarbiausias šio laikraščio tikslas – 

užmegzti ryšį tarp lietuvių bendruomen÷s narių. Ir šis ryšio sukūrimas niekaip nesusijęs su eiliuotu, 

literatūriniu kalb÷jimo stiliumi. Galimyb÷ atsirasti tokiam lietuvių ryšiui yra įmanoma viena – tai 

„aprašin÷ti“ konkrečius praktin÷s tikrov÷s įvykius ir  siųsti šias žinias laikraščiui. Šiuo aspektu „Varpas“ lyg 

ir v÷l pasuka link praktin÷s bendruomeninio gyvenimo srities aprašymo/vaizdavimo. Konkretaus ir 

praktiško turinio atžvilgiu „Varpas“ labiau ima panaš÷ti į L. Ivinskio kalendorius nei į „Aušros“ laikraštį. 

                                                 
168 Ten pat.  
169 Ten pat, p. 2. 

170 -j-g-, Pro dómo sua // Varpas, nr.: 4, p.49-50. 
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Praktinius ir dalyvavimą skatinančius „Varpo“ tikslus puikiai iliustruoja šio leidinio teksto 

specializuotas išd÷stymas. Palyginti su „Aušra“, didžiąją „Varpo“ dalį sudarydavo nuolatiniai skyreliai, 

kurie savo turiniu daug įvairiapusiškiau pavaizduodavo lietuvių bendruomenę, kurią iš čia atsispindinčios 

veiklos, gal÷tume netgi įvardyti jau kaip visuomenę.  

„Audiatur et altera pars“ 171 – tai skyrelis, skirtas laikraščių kitomis kalbomis aptarimui. Čia 

sutrumpintai buvo referuojama, ką viena ar kita problema spausdina kitų šalių laikraščiai. Taip pat buvo 

„polemizuojama“, „diskutuojama“ su jais. Kitas reikšmingas šio skyriaus aspektas yra tas, kad jame atsirado 

galimyb÷ ne tik sužinoti apie kitų šalių bendruomenes, jų gyvenimą ir požiūrį į lietuvius. Daug svarbiau, kad 

ši laikraščio erdv÷ suvienijo lietuvių bendruomenę su į Ameriką emigravusia tautos dalimi. Polemika su 

lietuvių išeivių laikraščiais buvo viena reikšmingiausių. Ji skatino kritiškiau pažvelgti į save, taip pat ir 

labiau tobul÷ti, gaunant palyginti objektyvių žinių iš lietuvių amerikietiškosios patirties.  

„Iš t ÷vyniškos dirvos“ (v÷liau „T÷vyn÷s Varpai“). Po šia laikraščio antrašte skaitytojai gal÷jo rasti 

žinių apie lietuvių bendruomen÷s narių veiklą, jų dalyvavimą užsienio šalies konkursuose. Taip pat čia buvo 

aptariamos pačios aktualiausios lietuvių problemos, susijusios su Lietuvos teritorijoje egzistuojančiomis 

visuomen÷mis, kultūrin÷mis gyvenimo sąlygomis. 

„Literališka apžvalga“  – skyrius, kuriame buvo aptariama lietuviška literatūra, naujausios knygos.  

„Iš Visur“ : rašoma apie naujausias pasaulio technologijas, išradimus. Palyginti daug d÷mesio 

skiriama pasaulio šalių ginklavimosi temai, labai padid÷jusio technologijų naudojimo karo reikm÷ms, kuris 

vertinamas, kaip gr÷smę pasauliui keliantis procesas. Taip pat skaitytojai supažindinami su tarptautiniai 

kultūriniais įvykiais, vykstančiais konkursais, konferencijomis. 

„Iš Amerikos“ – v÷lesniuose numeriuose atsiradęs specialus skyrelis, kuriame buvo aptariami 

Amerikoje gyvenančių lietuvių reikalai. „Korespondencijos“ – tai vienas svarbiausių ir pastoviausių 

„Varpo“ skyrių, kuriame buvo spausdinamos žinios iš įvairių Didžiosios ir Mažosios Lietuvos vietų, 

aptariama juose vykstanti draugijų visuomenin÷ veikla. Pamažu šiame skyrelyje atsirasdavo žinių iš 

įvairesnių miestų ir miestelių. Šios žinios buvo susijusios su konkrečių ir eilinių lietuvių bendruomen÷s 

narių atsitikimais, jų bendruomen÷s viduje vykstančiais įvykiai.  

„Politika“ – pateikdavo labai platų ne tik Europos, bet ir viso pasaulių politinių įvykių kontekstą. 

„Muzikos“  skyrelyje buvo spausdinamos liaudies dainos, pateikiamos užrašytos ne tik žodžiu, bet ir 

natomis. „Iš produktišk ų turgaviečių“  pateikdavo daug ekonomin÷s, prekybin÷s informacijos. Tačiau ji 

dažnai buvo susijusi v÷lgi ne su tik su Lietuvos kontekstu, bet pateikiamas labai platus žem÷s ūkio produktų, 

jų kainų kontekstas. Įdomu tai, kad kainos nurodomos pagal įvairius pasaulio miestus (viename sąraše 

minimi – Peterburgas, Ryga, Vilnius, Mol÷tai, Odesa, Vitebskas, Londonas, Varšuva, Marsilijus, Genuja, 

                                                 
171 Lot. sentencija: „Tebūnie išklausyta antroji pus÷“. 
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Amsterdamas, Berlynas ir t.t.). Apie pra÷jusių metų Vilniaus ir kitų pasaulio miestų orus „Varpo“ skaitytojai 

sužinodavo skaitydami laikraščio skyrių – „Iš biuletenių Vilniaus meterologiškos observatorijos“. 

Taigi čia aptartos pagrindin÷s pirmaisiais „Aušros“ spausdinimo metais atsiradusios laikraščio skiltys, 

kurios formavo mozaikinį lietuvių bendruomen÷s vaizdą. Tokia laikraščio forma atspindi, kad „Varpo“ 

leid÷jai ne tik tiesioginiu kreipimosi būdu skatino laikraščio skaitytojų (lietuvių tautos narių) aktyvumą, bet 

ir praktiškai, pačia laikraščio forma siek÷ įdiegti veiklos ir aktyvaus dalyvavimo principus. „Varpo“ 

skaitytojams pateikiamas teksto turinys, buvo visiškai kitokio pobūdžio. Jis atskleid÷ įvairias specializuotas 

visuomeninio gyvenimo sritis, kuriose buvo pateikiamos žinios apie „tuo metu“ vykstančius tiek pasaulio, 

tiek „šios“ bendruomen÷s viduje vykstančius įvykius. Pasitaikiusia proga dažnai buvo pasakojama apie 

paprastus, eilinius lietuvius, apie lietuvių bendruomeninę veiklą. Taigi šiame leidinyje spausdinama daugiau 

tokios informacijos, kuri skaitytojui yra žinoma, artima, kurią jis gali atpažinti kaip savo paties patirtį. 

Apibendrinant svarbu pasteb÷ti, kad mūsų analizuojami laikraščiai tur÷jo tam tikrus tekstinius 

prierašus, kurie šiuos leidinius dar÷ panašius į „laiško“ formą. Leidinio pradžioje ir pabaigoje buvo 

spausdinami nurodymai/užrašai – kaip siųsti „tokiu ir tokiu“ adresu, kokiu būdu, nurodomi tam tikri kodai, 

kaip įsigyti laikraštį. Žinoma, jog šie ženklai tam tikrų istorinių sąlygų padiktuoti elementai ir jų atsiradimas 

visiškai suprantamas. Tačiau tai kuria tam tikrą laikraščio, kaip „laiško“, pobūdį. Galima būtų atsižvelgti į 

istorinį-socialinį XIX amžiaus pabaigos kontekstą, kuriame šie laikraščiai savo skaitytojus pasiekdavo per 

specifinius tarpininkus – knygnešius, taip pat ir į patį laikraščio at÷jimo pas skaitytoją būdą (jie atnešami 

individualiai, o ne įsigyjami tam tikroj nusistov÷jusioje vietoje, kurioje gali pamatyti ir kitus perkančius 

laikraštį). Tuomet akivaizdu, kad visa socialin÷ erdv÷ buvo anonimiška – tiek rašymas, tiek skaitymas, tiek 

platinimas. Kita vertus, jis vyko gan÷tinai individualiai, asmeniškai ir slaptai. Taigi šiuo požiūriu lietuviškų 

laikraščių specifika l÷m÷ gan÷tinai specifinį lietuviškojo individualumo formavimą(si). 
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3. Periodinių leidinių organizavimo aplinkyb÷s 

 

Šiame skyriuje siekiama trumpai aptarti pirmų lietuviškų kalendorių ir laikraščių organizavimo 

išorines aplinkybes, kuriose atsispind÷tų specifin÷s šių leidinių redagavimo, spausdinimo, platinimo bei 

skaitymo aplinkyb÷s. Šios analiz÷s d÷ka pam÷gisime bent jau bendriausiais bruožais nusakyti, naujų 

santykių naujos veiklos susijusios su šių medijų rengimo-platinimo-skaitymo atsiradimą, kaip tam tikros 

B.Andersono įvardinamos ceremonijos susiformavimą, kurios nuolatinis pasikartojamumas įtakoja naujai 

išgyvenamą ir suvokiamą laiką. Kita vertus šios ceremonijos tampa vienas iš būdų, kaip šių medijų virtualus 

(fiktyvus) turinys tampa realios tikrov÷s dalimi, daugelio žmonių vienodomis sampratomis, ar 

pasaul÷vaizdžiais.  

Pirmojo periodinio leidinio lietuvių kalba įgyvendinta id÷ja kilo iš individualių vieno žmogaus paskatų 

ir pagrindin÷ su jų leidimų susijusi organizavimo, leidinių rengimo spaudai, redagavimo darbas tai buvo 

vieno XIX amžiaus mokytojo ir mokslininko L. Ivinskio darbas. 

Pasiskolinęs iš kunigaikščio Iren÷jaus Oginskio, kurio valdose tuo metu gyveno ir dirbo, pinigų 

pirmajam savo kalendoriui L. Ivinskis kreip÷si į A. Zavadskį su nauja id÷ja d÷l kalendoriaus lietuvių kalba 

spausdinimo. Šis sutiko imtis kalendoriaus spausdinimo, viena vertus d÷l konkurencijos, kita vertus kad 

kitokių periodinių leidinių spausdinimo užsakymų netur÷jo. Be to, jo spaustuv÷je lietuviškų knygų, 

palyginus su kitomis to meto spaustuv÷mis Vilniuje, buvo išspausdinama daugiausiai.172  

Nuo 1846 metų, kai buvo s÷kmingai išspausdintas ir išplatintas pirmasis kalendoriaus numeris, 

kalendoriaus rengimas tapo viena svarbiausių Ivinskio veikla, kuria jis užsiimdavo laisvu nuo savo 

pagrindin÷s profesijos laiku. Nors labiausiai istoriografijoje atkreipiamas d÷mesys į šių leidinių spausdinimą 

iki 1864 m., kai buvo uždraustas lietuvių kalbos spausdinimas lotyniškais rašmenimis ir trys kalendoriaus 

leidiniai pasirod÷ naujai transkribuota lietuvių kalba kirilicos rašmenimis. Vis d÷lto šie kirilica spausdinti 

kalendoriai nebuvo paskutiniai Ivinskio rengiami leidiniai. Po 1864 m. metų draudimo, iš pradžių dalyvavęs 

komisijoje, kuri tur÷jo parengti lietuvių rašto išvertimą į kirilicos ab÷c÷lę, po poros metų iš jos pasitrauk÷ 

neimdamas užmokesčio ir negal÷damas legaliomis priemon÷mis gauti leidimo toliau tęsti spausdinių 

leidimo lotyniškais rašmenimis veiklos, prisid÷jo prie nelegaliosios lietuvių spaudos organizavimo ir 

leidimo. Istoriografijoje ne visiškai aiškiai pateikiama L. Ivinskio leidybin÷ redaktoriaus veikla po 1864 

metų draudimo. Kadangi šiuo laikotarpiu jis nebepasirašin÷jo pavard÷s ant savo rengiamų kalendorių, 

daugelis jo amžininkų nežinojo apie tokią L. Ivinskio veiklą. Vis d÷lto D.Petkevičiūt÷, remdamasi kitų 

autorių nuorodomis bei lygindama kalendorių išleistų iki 1864 m. (kuriuose Ivinskio pavard÷ buvo 

nurodoma) ir panašaus pobūdžio anonimiškai išleistų kalendorių Mažojoje Lietuvoje tekstus atsek÷, kad 
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Ivinskio kalendorių leidimo laikotarpis truko ne tik iki 1864 m. (1865-1867 m. leidžiamas kirilica). L. 

Ivinskis slapta ir toliau reng÷ kalendorius ir šia tuo metu nelegalia veikla užsi÷m÷ iki savo gyvenimo galo. 

Paskutinis jo išspausdintas kalendorius buvo skirtas 1879 metams, o 1880 metams skirtas rankraštis liko 

neišspausdintas. 

Kalendorius L. Ivinskis dažniausiai spausdino savo l÷šomis. Dažniausias metų tiražo išleidimui pinigų 

skolindavosi, tačiau labai retai kada gaudavo pelno iš parduotų numerių. Palyginti daug išlikusių L. Ivinskio 

ir jo rengiamų raštų leid÷jo A. Zavadskio laiškų korespondencija atspindi, kaip tiksliai ir kruopščiai autorius 

atsiskaitin÷davo su spaustuve ir kad labai dažnais metais į kalendoriaus leidimą investuodavo didžiąją dalį 

savo uždarbio: „...iki šių metų apskirtai ir pereitais metais tur÷jau 450 sidabro rb nuostolio; puosel÷damas 

viltis, kad jie kada nors sugrįš, buvau kantrus ir atkaklus, ir, jei ne Maloningojo Pono kreditas, tas pirmas 

laikraštis lietuviams ir žemaičiams, suredaguotas be jokių klaidų, negal÷tų išlaikyti savo egzistencijos.“173 

Iš pradžių kalendoriaus platinimu daugiausiai rūpinosi pats jų reng÷jas. Jis savo leidinį siųsdavo 

Lietuvos didikams, bajorams bei inteligentams. Taip pat vienas iš svarbiausių šių leidinių platintojų buvo M. 

Valančius, kuris Varnių kunigų seminarijos studentams išdalindavo kasmet apie 2000 egzempliorių. Tokiu 

būdu kalendoriai (ypač vasaros metu, kai studentai vykdavo atostogoms į savo namus) išplisdavo labai 

plačiai. Trečiasis platinimo būdas – tai mug÷s ir „kermošiai“, kurie dažnai vykdavo kaimuose atlaidų metu. 

L.Ivinskis pats dalyvaudavo mug÷se ir pardavin÷davo savo kalendorius. Taip pat tik÷tina, kad dalį jų 

sugeb÷davo parduoti d÷l savo kaip mokytojo veiklos ir tiesiogiai susidurdamas su valstietiškąją lietuvių 

bendruomen÷s dalimi.  

Leidžiant šio laikotarpio kalendorius L.Ivinskiui pad÷davo jau didesnis lietuvių inteligentų būrys. Taigi šiuo 

požiūriu kalendoriai taip pat priklauso nelegaliosios lietuvių spaudos platinimo jud÷jimui, kurio reikšm÷ yra 

dažniausiai siejama iš pradžių su „Aušros“, o v÷liau ir su „Varpo“(žinoma ir ktių tuo laikotarpiu leidžiamų 

laikraščių pasirodymu). 

Istoriografijoje dažniausiai L. Ivinskio kalendoriai vertinami kaip tie spaudiniai, kurie dar÷ didele 

dalimi l÷m÷ lietuvių valstiečių tarpe išaugusį raštingumo lygį. Iki spaudos draudimo L. Ivinskio kalendoriai 

buvo vieninteliai lietuviškai leidžiami kalendoriai. Tačiau jų kultūrin÷ reikšm÷ akivaizdžiai atsispindi 

spaudos draudimo laikotarpiu, kai šios formos leidiniai lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis tapo viena 

populiariausių spaudos formų174. Tokio tipo leidiniai buvo spausdinami ne tik kaip atskiri, savarankiški 

leidiniai. Labai dažnai kalendorių kaip laikraščio priedą leisdavo redakcijos tam, kad gal÷tų surinkti daugiau 

pajamų, d÷l šių leidinių paklausos visuomen÷s tarpe. Net ir pirmojo lietuvių laikraščio „Aušra“, o v÷liau ir 

„Varpo“ redakcijos spausdino kalendorius, kaip šių laikraščių priedus. Kad kalendoriaus kaip periodinio 

leidinio forma tapo viena populiariausia lietuvių visuomen÷s tarpe liudija ir tai, kad netgi Amerikos lietuvių 

                                                 
173 L Ivinskio 1851 spalio 13 d. laiškas A. Zavadskui // L. Ivinskio Raštai, P. 417. 
174 L. Klimka, min. veik., p. 56-62.  
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bendruomen÷s, spausdindavusios lietuviškus laikraščius, nesugeb÷davo išsilaikyti be šių didelį populiarumą 

lietuvių tarpe turinčių kalendorių kaip laikraščių priedų spausdinimo. 

 

„Aušros“ laikraščio leidimo sumanymas susijęs lietuvių valstietiškąja bendruomen÷s dalimi ir po 

Vilniaus universiteto uždarymo Lietuvos teritorijoje atsiradusia jiems galimybe studijuoti kituose carin÷s 

Rusijos teritorijos universitetuose (Maskvoje, Peterburge, Rygoje, Varšuvoje). Vieno iš pagrindinių J. 

Basanavičiaus studijos Maskvos universitete, istorijos ir kalbotyros studijos, buvo viena iš priežasčių, kod÷l 

atsirado susidom÷jimas savo paties ir savo bendruomen÷s Lietuvoje šnekamąja kalba, jos kultūra bei 

tautosaka.  

Apskritai Maskvoje kūr÷si lietuvių studentų draugijos ir būreliai, kurių tarpe buvo svarstomos vienos 

pirmųjų id÷jų prad÷ti leisti laikraštį lietuvių kalba. „Aušros“ - pirmojo lietuvių laikraščio pasirodymas 

susijęs su tam tikros grup÷s raštingųjų žmonių atsiradimu. Jų tarpe iškyla aiškus lietuviškojo tapatumo 

suvokimas, kuris susijęs su viena vertus svetima aplinka (Maskvos universitetas kultūriškai svetima 

aplinka), o taip pat su draudimu ir negal÷jimu savo įgytas žinias, savąjį tapatumą laisvai išreikšti savo 

gimtojoje aplinkoje. 

 „Varpo“ redaktoriai ir iniciatoriai susiję su Varšuvos universitetu ir jo studentais, iš kurių didžiausias 

iniciatorius – V. Kudirka. V. Kudirka buvo vienas svarbiausių ir aktyviausių bendradarbių. Paskutiniaisiais 

savo gyvenimo metais visiškai atsid÷jęs „varpo“ redagavimui, užpildantis įvairias kitas laikraščio skiltis. 

Įdomu, kad V. Kudirka gyvendamas ir dirbdamas Lietuvoje, steng÷si, kad ir šis leidinys būtų praktiškas, kad 

jo leidime dalyvautų kuo daugiau žmonių.  

Istorikas A. Kulakaukas kalb÷damas apie „Aušros“ reikšmę teigia, kad tai „Juk tai ne liaudies mas÷ms, 

ne valstietijai skirtas žurnalas. Jo tikslas – telkti inteligentiją tautos budinimo darbui, formuoti tautinę 

ideologiją, formuoti tautinę ideologiją naujomis istorin÷mis, pobaudžiavin÷s, kapitalistin÷s raidos ir atviros, 

nemaskuojamos, galima sakyti totalin÷s rusifikacijos sąlygomis.“ 175 Vertinant „Aušros“ reikšmę dažniausiai 

įvardinama, jog šis laikraštis pad÷jo inteligentijai. Tuo tarpu valstietiškajai bendruomenei jis buvo 

neįkandamas. Natūralu, kad daugiausia atsiminimų apie „Aušros“ reikšmę, jo įtaka ir naujumą yra palikęs 

raštingųjų lietuvių visuomen÷s sluoksnis. Be abejo, yra labai sunku bent hipotetiškai nustatyti įtakas. Tačiau 

visiškai atmesti prielaidą, kad valstietiškajai mažai raštingajai visuomen÷s/bendruomen÷s daliai šie 

laikraščiai netur÷jo jokio įtakos turbūt neišeitų.  

Sužinoti apie min÷tos visuomen÷s dalies santykį su naujai pasirodžiusia medija iš rašytinių šaltinių 

neįmanoma. Tačiau šiuo atveju galima pažvelgti į socialinius valstietiškojo gyvenimo pokyčius, atsiradusius 

su nelegaliosios periodin÷s spaudos pradžia visuomeninį knygnešių jud÷jimą, kuris nuo „Aušros“ 

pasirodymo įgavo „naujumo“. Kaip matoma iš V.Merkio tyrin÷jimų, prad÷jus leisti „Aušros“ laikraštį 
                                                 
175 A. Kulikauskas, min. veik., p. 138. 
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nelegaliosios spaudos gabenimo procesas labai suaktyv÷jo.176 Jau nuo pat lotyniškųjų rašmenų uždraudimo 

pradžios buvo imta nelegaliosios spaudos leidimas Mažojoje Lietuvoje ir slaptas gabenimas lietuviškų 

knygų, kalendorių per sieną. Išplito knygnešių tinklas. Tačiau svarbesnioji jo dalis - tai įvairios valstiečių 

spaudos skaitymo ir platinimo draugijos, kurios pratęs÷ šį tinklą. Tai buvo draugijos, kurios slapta pad÷davo 

realizuoti nelegalius spaudinius, skatino skaityti ir t.. leido savo statutus ir pan. Tos draugijos gali būti 

traktuojamos kaip visuomen÷s reakcija į „rašto“ uždraudimą. Kita vertus, kaip visuomeniškumo, 

modernumo įrodymas. Raštingumo plitimas – tai lietuvių bendruomen÷s organizavimas socialin÷je 

plotm÷je.  

Pamažu lietuviškųjų laikraščių redaktoriai, bendradarbiai, jų veikla ir gyvenimas tapo simboliniais. 

Tai, apie ką buvo pasakojama ir kalbama laikraščiuose, tapo simboliainiais į spaudos atmintį įrašytais 

dalykais. Panašiu šiuo atveju būtų galima prisiminti B. Andersono išreikštas mintis apie Prancūzijos 

revoliuciją, kuri „...kartą įvykusi, ji buvo įrašyta į viską kaupiančios spaudos atmintį. <...> šį įvykį milijonai 

spausdintų žodžių pavert÷ „samprata“ spausdintame puslapyje, o ilgainiui  - modeliu. Kod÷l „ji‘ prasid÷jo, 

ko „ji“ siek÷, kod÷l „ji“ pavyko ar nepavyko, tapo nesibaigiančių ginčų tarp draugų ir priešų objektu, bet 

niekas kada nors v÷liau smarkiai nesuabejojo jos „daiktiškumu“, jei taip galima pasakyti.“177 

                                                 
176 V. Merkys, Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius: Mokslas, 1982, p. 22. 
177 B. Anderson, min. veik., p. 98. Beje, kai Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu buvo deklaruota spaudos laisv÷, Paryžiuje buvo spausdinami 350 spausdinamų 
laikraščių, kurių puslapiuose ir buvo įamžinta revoliucija, kaip prancūziško pilietiškumo/individualumo išraiška. (S. H. Steinberg, min. veik., p. 252.) 
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IŠVADOS 

 

1. Raštas ir spauda yra savotiški „nacionalizmo“ gimdytojai. Būtent šios dvi min÷tos medijos 

visuomeninei ir nacionalinei segmentacijai dar÷ didžiausią įtaką. Komunikacijos pokyčiai pereinant 

iš oralios į rašto, o v÷liau ir spaudos visuomenę sąlygoja modernių tautų susiformavimą.  

2. Raštas - tai medija, bene ryškiausiai paveikusi tradicin÷s arba oralin÷s visuomen÷s egzistavimo tiek 

išorines sąlygas, tiek vidinį savitą patirties, pasaul÷žiūros perdavimo mechanizmą, nuo kurio 

priklauso ir perduodamos informacijos turinys. Rašytin÷ kalba steigia distanciją tarp žodžio ir daikto, 

o tai atveria kelią virtualybei, įsivaizdavimui. Oralin÷s kultūros „čia ir dabar“ rašto visuomen÷ keičia 

į „ten, kažkur, kažkada, kažkas“. 

3. Raštas sukuria naują komunikacinę terpę tarp žmonių. Jis sugeba įdaiktinti kalbą, suteikia jai 

materialiai susijusius tam tikroje formoje vizualius ženklus. Ši materiali kalbos forma užtikrina jos 

netrukdomą perdavimą erdv÷s ir laiko požiūriu. Tai, ką žmon÷s galvoja ir sako, gali būti išgelb÷jama 

nuo sakytin÷s (oralin÷s) komunikacijos trumpalaikiškumo. 

4. Gentinis oralin÷s bendruomen÷s žmogus tapęs raštingu praranda daugelį emocinių ir 

bendruomeninių šeimos jausmų. Jo pažinimas nesusijęs su bendrai visuomen÷je patiriama, kartu 

kuriama bei interpretuojama samprata. Rašto žmogus gali laisviau atsiskirti nuo genties, tapti 

„civilizuotu individu“. Kita vertus, rašto medija nutraukusi gentinius santykius, kuria kitą bendrumo, 

kartais net savotiškos „brolyst÷s“ ryšį su tą patį raštą skaitančiais ir naudojančiais individais. 

5.  Rašto raida įgalina atsirasti intymiems žanrams (es÷), kurie spaudos technologijos būdu išplinta 

visuomen÷je. Svarbu tai, kad toks žanro stilius leidžia intymiai kalb÷ti didelei anonimiškai 

auditorijai. V÷liau panašūs aspektai pasirodo ir besiformuojančioje periodin÷je spaudoje.  

6. Spaudos pagalba ilgainiui gimsta nuo genties atskirtas individas, atsiranda rašytojo ir skaitytojo 

sampratos. Susiformuoja įprotis savo patirtis užrašyti tam, kad tai v÷liau gal÷tų perskaityti kiti 

(naratyvin÷s tapatyb÷s užuomazgos: esu tiek, kiek apie mane pasakojama/rašoma). Be to, rašytinis 

žodis suvienodina sakytinę kalbą ir tuo pačiu išsilavinusiems leidžia pajusti bendrumą. 

7. Spaudos bumas atneša eilę kultūrinių, psichologinių, edukacinių pokyčių to meto visuomen÷se: 

socialiniu požiūriu demokratiškesn÷ tekstų sklaida, žinių „alkis“, tekstų palyginimai, o ne tik 

komentavimai ir t.t. Intensyviai platinami elementoriai, pradžiamoksliai, katekizmai, kalendoriai ir 

religin÷ literatūra, Biblija. Galiausiai plinta pasaulietin÷ lektūra. Didelę reikšmę tur÷jo spaudinių 

leidyba vietin÷mis kalbomis. Gana atsitiktinai sumodeliuotos XVI a. tipografijos formos didele 

dalimi nul÷m÷ v÷lesnį nacionalinių mitologijų pl÷tojimąsi daugiakalb÷se dinastin÷se valstyb÷se, 
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kurios ap÷m÷ dalimis atskiras etnines grupes. Tačiau kita vertus, leidžiami elementoriai ir vertimai į 

vietines kalbas prisid÷jo prie nacionalin÷s fragmentacijos. 

8. Periodin÷s spaudos atsiradimas ir evoliucija ilgainiui suformavo tokias formas, kurios ir l÷m÷ 

esmines charakteristikas, įtakojusias modernių tautų sukūrimą. Svarbiausios yra šios: mozaikin÷ 

laikraščio puslapio forma, įvairaus turinio žinios, viešas kreipimosi būdas, laikraščio periodiškumas.  

9. Spauda sukuria vaizdinį, kad visuomen÷ yra ištisinių veiksmų seka, sujungta laiko ir vietos linija. 

Vietin÷s kalbos, datos ir vietos nurodymas, yra vienintelis organizuojantis laikraščio bendruomen÷s 

„vaizdo“ principas. Svarbiu tampa medijos kuriamas vaizdas, kuriame kiekvienas žmogus randa 

savo vietą, o taip pat ir kitus bendruomen÷s narius. Tokia spaudos savyb÷ visiškai priešinga knygos 

medijai, kurios esm÷ yra informacijos turinys, jo prasm÷. Laikraščio prasm÷ ir pagrindin÷ j÷ga slypi 

bendruomeninio ryšio sukūrime bei periodiškame palaikyme, per kurį nuolat atpažįstama savoji 

egzistencija, o bendruomen÷s gyvenimas įgyja specifinę prasmę. 

10. Pagrindinis ryšys, kuris virtualiai sujungia atskirus individus į bendruomenę yra kalendorius, arba 

tuščias homogeniškas laikas. Tokią tendenciją buvo pasteb÷ta ir L.Ivinskio kalendoriuose.  

11. Laikraščio medija kurdama tam tikro dialogo, dalyvavimo iliuziją, skatina tyliai pritarti dalykams, 

kurie svarstomi laikraščio tekste. Laikraštis tarsi kreipiasi į nematomus anoniminius skaitytojus – o 

šie, viena vertus, nieko negali atsakyti, tačiau visų viešas ir bendras žinojimas ar „įsivaizdavimas“ 

padaro skaitomus dalykus dar tikroviškesnius. Šis aspektas yra išskirtas ir atlikus „Aušros“ bei 

„Varpo“ laikraščių analizę. 

12. Tiek kalendoriai, tiek laikraščiai, tai medijos, kurios sukuria tam tikrą „virtualią“ erdvę, kuri 

šiandien mums lyg ir „atvaizduoja“ kaip gal÷jo atrodyti XIX amžiaus laikotarpio žmonių 

pasaul÷vaizdis. Oralumo ir rašto skirties atžvilgiu, šie leidiniai buvo susiję su lietuvių kalbos, 

egzistavusios tuo metu daugiausia oralin÷je plotm÷je palyginti masiniu per÷jimu į raštišką (per 

periodinius spaudinius) pavidalą. Kadangi XIX amžiaus kontekste šių leidinių tiražai buvo palyginti 

dideli, būtent su jais susijęs tam tikras staigus bendruomen÷s rašting÷jimo procesas, o v÷liau netgi 

masinis įsitraukimas į „draudžiamosios“ spaudos gabenimo, platinimo bei skaitymo veiklą. 

13. Medijų teoretikas M.McLuhanas analizuodamas knygos ir periodin÷s spaudos skirtingą santykį su 

oralumo sfera, teigia, kad periodin÷s spaudos tekstų „kalba“, „kalb÷jimo tonas“ labiau atitinka 

kasdien÷s kalbos stilistiką. Kadangi periodiniai leidiniai, būdami trumpalaikiai, fiksuoja 

bendruomen÷je egzistuojančius įvykius, tod÷l ne taip nutolsta nuo sakytin÷s tikrov÷s. Periodinių 

leidinių kalba, labiau prisitaiko, atitinka kasdienį, paprastą kalb÷jimo būdą dar ir d÷lto, kad jie 

orientuoti į didelį kiekį žmonių. Taigi šiuo atveju, pritaikydami aptartus aspektus lietuviškiems 

kalendoriams, gal÷tume sp÷ti, kad būdami pirmieji masiniai leidiniai, jie iš tiesų labiau „atspind÷jo“ 

XIX amžiaus vidurio visuomenę, nei ją „formavo“. L. Ivinkis sudarin÷damas šiuos leidinius siek÷, 
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kad jie būtų kuo naudingesni tuometiniam skaitytojui, steng÷si kalbą, kalb÷jimo būdą ir visą leidinį 

parengti taip, kad XIX amžiaus vidurio lietuvių/žemaičių bendruomenei, jis taptų naudingu, 

praktišku pagalbininku. 

14. M÷ginant pagal kalendoriuose atspindimą „vaizdą“ pabandyti nusakyti tuometinius XIX amžiaus jo 

skaitytojus, jų ryšį, atrodo, kad tai vis d÷lto veikiau bendruomen÷s, o ne visuomen÷s, vaizdas. Tačiau 

kita vertus, ir patys kalendoriai palaipsniui ima keistis, ima vis daugiau kreiptis į skaitytojus, skatina 

jų aktyvumą, atspindi „individų“ kalb÷jimo situaciją. O tai, kad šioje virtualioje viešoje terp÷je vis 

daugiau atsiranda individų, bei vyksta jų bendras pokalbis, tai tur÷tų ženklinti besiformuojančios 

visuomen÷s požymius. 

15. XIX amžiaus lietuvių laikraščiai iškyla kaip visuotin÷ norma, tautos „visuomeniškumą“, jos 

paj÷gumą dalyvauti vykstančiuose procesuose įrodanti ir suteikianti priemon÷. „Aušra“ būdama 

pirmuoju laikraščiu labiau orientavosi į tam tikro pagrindo, tautinio autoriteto - „pasakojimo“ 

kūrimą. Kitaip nei „Varpas“ kuris siek÷ skatinti veikti, tapdamas labiau specializuotu ir „kalbančiu“, 

nei „pasakojančiu“ leidiniu. Šių laikraščių forma atitinkamai „atvaizdavo“ XIX amžiaus lietuvių 

tautos, visuomenišk÷jimo bei rašting÷jimo procesus, o tai yra esmin÷s modern÷jimo charakteristikos.  

16. Pirmųjų laikraščių atsiradimas vis d÷lto buvo labai susijęs su „bendruomen÷s“ išoriniame pasaulyje 

vykstančiais pokyčiais. Aplink lietuvius daugelyje šalių vyko tautiniai jud÷jimai, kurių vienu iš 

pagrindinių įrankių buvo laikraščio medija. Besiformuojanti ir tautiškai sąmon÷janti inteligentija 

÷m÷si „reklamuoti“ Lietuvą, tam labai tiko „istorinis pasakojimas“. Kita vertus, reik÷jo tarsi 

„sukurti“ lietuviškumo „autoritetą“ ir sau, ir kitiems. Šia prasme, kalendoriai – bene labiausiai susiję 

su praktine sfera, tačiau svarbūs homogeniško tuščio laiko suformavimo aspektu. „Aušra“ – 

reklamavo tautiškumą (kaip standartinę formą) - lietuviškumą (kaip unikalų rašting÷jančios 

visuomen÷s bruožą/ryšį). Šiuo požiūriu labiau „kūr÷“ savo pasakojimą (nors turinys tai tos pačios 

pasakos, tautosakos, perdirbti personažai, istorin÷s asmenyb÷s kaip „herojai“). „Varpo“ – 

„pasakojimai“ jau nebepatenkino. Kita vertus jis savo tematika v÷l grįžo prie tikrov÷s, bet ne tiek 

derindamasis prie jos „kalb÷jimo/buvimo“ būdo, kiek įvesdamas savo kritiškumo principus. 
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PRIEDAI: 
 
Nr.: 1. 
 

Pirmojo L. Ivinskio kalendoriaus titulinis puslapis. 
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Nr.: 2. 
 
1846 metų kalendoriaus astronominiai ženklai ir pavadinimai.  
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Nr.: 3. 
 

1846 m. metams spausdinamo kalendoriaus „Atsitikimų garsesniųjų“ sąrašo fragmentas. 
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Nr.: 4. 
 
1855 metams skirto kalendoriaus kalendariumo dalis 
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Nr.: 5. 
 

1850 metams skirto kalendoriaus atlaidų, mugių ir turgų sąrašas. 
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Nr.: 6. 
 

1855m. saul÷s tek÷jimo/nusileidimo rodykl÷. 
 

 



 83

Nr.: 7. 
 
1852 metų kalendoriaus titulinis puslapis, kuriame kaip pagrindinis dominuoja “Kalendoriaus“ terminas. Nuo 

šių metų „Metskaitlaus“ terminas tapo nuolatiniu ir L.Ivinskio kalendoriuose dominavo iki paskutiniojo jo rengiamo 
numerio. 
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Nr.: 8.  
 

Kalendoriai išspausdinti transkribuota lietuvių kalba kirilicos ab÷c÷le. Iš viso L. Ivinskis pareg÷ tris tokio 
tipo kalendorių numerius (1865-1867 metams). 
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Nr.: 9. 
 
Titulinis puslapis vieno iš Tilž÷je išspausdintų kalendorių, kuriuose n÷ra nurodomas leidinio autorius arba 

redaktorius ir kurių autoryst÷ palyginti ilgą laiką nebuvo aiški. Vis d÷lto D.Petkevičait÷ savo analiz÷je lygindama 
Tilž÷je leistus anoniminius kalendorius su ankstesniais, L. Ivinskio rengtais kalendoriais iki spaudos lotyniškais 
rašmenimis uždraudimo, išskyr÷ 7 nuo 1869 iki 1879 metų išleistus kalendorius, kuriuose nebuvo nurodomas autorius, 
tačiau dabar aišku, kad tai buvo L.Ivinskio parengti leidiniai. 
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Nr.: 10.  
A. Einaro redaguojamas lietuviškas laikraštis „Keleivis“ spausdintas Mažojoje Lietuvoje gotišku šriftu. 
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Nr.: 11. 
 

„Aušros“ laikraščio pirmojo numerio pirmasis ir 5 puslapiai. 
 

  
 

„Potam, ar į pusmetį, gavau Nr.: 1 „Aušros“. Žiūrau, ant pirmutinio puslapio stovi Basanavyčius. „Pranašas“ – 
pamislyjau tada apie Basanavyčių jau lietuviškai. ömiau skubiai vartyti Aušrą ir ...... neprimenu jau visko, kas su 
manim paskui dar÷si... Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą nedrysdamas pakelti akių ant sienų mano 
kambar÷lio...... rodos gird÷jau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykių ir atleidžiantį: „O tu, paklyd÷li, kur ikšiol 
buvai?“178 

                                                 
178 Cituojama pagal - T÷vyn÷s Varpai // Varpas, 1983 Nr.: 3. P. 34 



 88

Nr.: 12. 
 

Antrojo „Aušros“ numerio pirmasis puslapis. 
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Nr.: 13. 
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Nr.: 14. 
 
Pirmojo „Varpo“ numerio pirmasis puslapis. 
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Nr.: 15. 
„Varpas“, 1889, nr.: 5. „Apgarsinimai“ arba reklama. 
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Nr.: 16. 
 

Nuo 1886 metų Amerikoje lietuvių bendruomen÷s leidžiamo savaitraščio „Vienyb÷ Lietuvininkų“ pirmasis 
puslapis. 
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