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Šiemet minint Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį radijas XFM pristato 

pasakojimų apie krikščioniškos – katalikiškos, protestantiškos – bei bažnytinės 

žiniasklaidos pradžią Lietuvoje ciklą. 

 

1999 metais Lietuvoje pradėtas leisti krikščioniškas žurnalas jauniems „Lux“. Leidinys 

išsiskyrė ne tik pasaulėžiūra, bet ir tuo, kad atsirado padiktuotas bendruomenės poreikio. 

Įdomu ir tai, jog pirmasis žurnalo redaktorius buvo teologijos daktaras Valdas Mackela, 

2017 metais palikęs šį pasaulį. Apie šio leidinio iššūkius bei pirmuosius krikščioniškos 

žiniasklaidos žingsnius XFM radijo laidoje „Horizontai“ (vedėjas Rokas Simanavičius) 

prisiminimais dalijosi „Lux“ redaktorės INESA VAITKŪNAITĖ ir IEVA URBONAITĖ. 

 

Žurnalo pradžia, ieškant savo kelio 

 

„Bendruomenei buvo labai svarbu, kas formuos jų vaikus, todėl pradėjo ieškoti žmonių, 

mėgusių rašyti arba turėjusių žurnalistinį išsilavinimą, ir tiesiog paprašė imtis kurti naują 

žurnalą jaunimui, –Lux atsiradimą prisimena viena pirmųjų leidinio redaktorių Inesa. 

Vaitkūnaitė. 

 

Leidinyje dirbo tik viena profesionali žurnalistė, o redakcijos pagrindą sudarė teologai, 

humanitarai bei filologai. Nuolatinės tapatybės paieškos nuo žurnalo buvo neatsiejamos. 

Metais anksčiau pradėta leisti „Sandora“ tapo tarytum vyresne sese, kuri iš  Lux reikalavo 

kokybės, aiškumo bei kryptingumo. 

„Mes gyvenome šia diena ir planavome tik artimiausią žurnalo numerį ir jo temas“, – 

prisimena I. Vaitkūnaitė. 

 

Redaktorės teigimu, tuo metu kildavo daug klausimų, į kuriuos reikėjo rasti atsakymus 

pagal krikščionišką moralę. Grupės „Skylė“ lyderis Rokas Radzevičius, psichiatras 

Gintautas Vaitoška, kiti Lux bendradarbiai tapo atsvara tuo metu  populiariam 

bulvariniam leidiniui „Panelė“, kuriame itin atvirai buvo aptarinėjamos sekso temos. 

Julius Sasnauskas ir krikščionys baikeriai iš įvairių bažnyčių atstovavo krikščioniškos 

alternatyvos krypčiai. 

 



Pirmaisiais gyvavimo metais leidinys susilaukė daugybės prieštaringų nuomonių. I. 

Vaitkūnaitė pasakoja, kad tuo metu redakcija buvo labai neužtikrinta. Be Lux, praėjusio 

amžiaus paskutiniaisiais metais būrėsi ir daugiau jaunimo judėjimų. Įvairias 

krikščioniškos muzikos grupes suburiantis festivalis „Musica aeternitatis“ bei 2000-aisiais 

Vilniuje per penkis tūkstančius jaunuolių sutraukusios Lietuvos jaunimo dienos parodė, 

kad žurnalo Lux komanda šiame kelyje – ne viena.  
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Laikotarpio novatoriai 

 

„Labai natūralu, kad jis neužsibuvo žurnale jauniems Lux, nes jo užmojis ir patirtis buvo 

didesni, – pirmojo leidinio redaktoriaus V. Mackelos kelią žurnale jauniems prisimena 

Ieva Urbonaitė, kiek vėliau ir pati tapusi jo redaktore. – Jis buvo akademikas, pasinaudojęs 

galimybe savo žinias perteikti vyresnei auditorijai.“ 

Iš komercinės žiniasklaidos atėjusi moteris mano, kad leidinys buvo ne tik kokybiškas, 

tačiau ir tapo puikia starto vieta daugybei jaunų žmonių. Giedrius Surplys, Linas 

Kukuraitis, Gediminas Kajėnas ir daugelis kitų savo pirmuosius karjeros žingsnius žengė 

žurnalo jauniems komandoje, o vėliau nėrė į platesnius vandenis. 

 

I. Urbonaitės teigimu, žvelgiant iš laiko perspektyvos leidinys buvo to laikotarpio 

novatorius. Dabar įprastas temas (emigraciją, ekologiją ar teisingą prekybą) jau tuomet 

buvo galima aptikti Lux numeriuose. XX ir XXI amžių sandūroje leistas žurnalas išsiskyrė 

integralumu, jame buvo nagrinėjamos ne tik dvasingumo, pašaukimo temos, bet ir jauno 

žmogaus laisvalaikis, kultūrinis išprusimas, problemos. Pasak I. Urbonaitės, tai rodė 

principą kalbėti ne apie, bet su jaunimu. Nepaisant to, leidinys, kaip ir dabartinės jaunimo 

veiklos ar renginiai, susidūrė su apibrėžtumo klausimu. Žurnalo redaktorė teigia, kad 

iššūkis buvo, kaip išlikti aktualiems ir penkiolikmečiui, ir dvidešimt aštuonerių metų 

jaunuoliui. Radijo XFM kalbintos redaktorės sutinka, jog nuolatiniai pokyčiai yra jaunimo 

žurnalo kelias: „Seni išeina, nauji ateina, o siekis lieka tas pats – kad jį skaitytų ir 

krikščionys, ir ieškantieji, ir netikintieji.“ 

 

Viena pirmųjų žurnalo jauniems Lux redaktorių I. Vaitkūnaitė pamena, kad visada palaikė 

evangelizacinę leidinio kryptį, tačiau atsirasdavo kolegų, kurie remdavo ir pasaulietinį 

požiūrį, stengdamiesi aprėpti kuo daugiau ir plačiau. 

„Tai buvo puiki terpė diskusijai, juolab kad tuo metu dar nebuvo socialinės medijos, o 

žurnalo formatas tam labai tiko“, – kolegei antrina I. Urbonaitė. 

 

Krikščioniška žiniasklaida tada ir dabar 



Redaktorės teigia pirmaisiais leidinio metais supratusios, jog reikia surasti savo skaitytoją. 

I. Vaitkūnaitė prisimena, kad vyko į bažnyčias, keliavo į festivalius, ieškojo būdų, kaip 

pristatyti žurnalą. I. Urbonaitės teigimu, pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį leidinių 

platinimo sąlygos kioskuose buvo drakoniškos: „Vien tai, kad žurnalas patenka į kioską, 

jo net neeksponuojant, tekdavo mokėti krūvas pinigų.“ 

Jos teigimu, tai tik įrodo, kad nekomercinė žiniasklaida turi turėti paramą iš šalies. Buvusi 

krikščioniško jaunimo žurnalo redaktorė sako, kad tiek prieš daugiau nei du dešimtmečius, 

tiek dabar laikomasi nuomonės, jog, jei žurnalas neperkamas, jis ir nereikalingas. 

Pašnekovių nuomone, šiuolaikinė krikščioniška žiniasklaida yra banguota. Vis dėlto kai 

kurios jos priemonės kaip internetinis dienraštis „Bernardinai.lt“ ar žurnalas „Kelionė“ 

sugebėjo atrasti savo veidą, kurio nesupainiosi su niekuo kitu. I. Urbonaitė išskiria, kad ir 

komercinėje žiniasklaidoje yra krikščioniško kalbėjimo, stiprėja turinys. Pasak 

pašnekovės, tai – natūralu, nes visuotinė žiniasklaida nori turėti viską, o tuomet kyla 

klausimas, ar būtina labai stipri selekcija. 

„Vis dėlto smagu nusipirkti žurnalą arba atsidaryti portalą ir žinoti, ką jame rasi“, – sako, 

I. Urbonaitė. Kalbėdamos apie visuomenės alkį dvasinėms vertybėms laidos pašnekovės 

tiki, kad šiuo metu žmonės labiau ieško jų. I. Urbonaitė prisimena, jog pirmaisiais 

Nepriklausomybės metais buvo labai stiprus išgyvenimo laikas tiesiogine prasme. 

Visuomenė per kelis dešimtmečius tapo labiau finansiškai aprūpinta, tačiau greitai 

suprato, kad materialūs dalykai nepatenkina visų poreikių. 

„Yra daug užkoduotų ženklų, kurie kalba apie dvasinius dalykus. Susidaro įspūdis, kad 

žmonėms reikia padėti juos atpažinti“, – kolegę papildo I. Vaitkūnaitė. 

 

Ir vis dėlto kodėl Lux nebėra? 

 

Prieš penkiolika metų komentuodamas Lux pabaigą ilgametis „Bernardinai.lt“ 

vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas rašė, kad tai – dar vienas krikščioniškas 

projektas, atsidūręs aklavietėje. 

 



I. Urbonaitė teigia, kad jį nuspręsta uždaryti dėl mažo prenumeratorių skaičiaus bei didelių 

leidybos kaštų. Pasak pašnekovės, tokia situacija puikiai žinoma tiek kultūrinei, tiek kitai 

alternatyviai žiniasklaidai: „Aš pasitraukiau iš žurnalo Lux, kai jo prenumerata siekė 

penkis šimtus vienetų. Pamenu, galvojau, nejaugi Lietuvoje yra tik penki šimtai 

sąmoningų tėvų, kurie prenumeruoja žurnalą. Kita vertus, iki šiol per lietuvių kalbos 

egzaminą cituojamas šis žurnalas.“ 

I. Urbonaitei net buvo kilusi mintis leidinį platinti nemokamai, tačiau tokiam sprendimui 

nepritarta: „Viena miršta, kad ateitų nauji dalykai. Ir jei mes dabar manome, kad tai buvo 

gerai, ir jaučiame poreikį, darykime. Ir darykime dar geriau.“ 

 

Parengė Ilona Petrovė ir Rokas Simanavičius 
 


