
Prof G.Subačiaus knyga ir paskilita apie U.Sinclair garsųjį romaną "Džiunglis" 

1904 metų rudeni jaunuo lis 
il ėkė i Čikagos laikraščio "The 
Independent" redakciją. "Sveiki, 
- pasveikino redaktorių Ernest 
Poole . - Aš Upton Sinelair. At
vykau rašyti romano ( ... ) apie 
darbininkų judėjimą". 1906 me
tais išspausdinta U .Sinelair kny
ga pavadinimu "The Jungles" 
(Džiunglės) ne tik tapo klasikiniu 
amerikiečių grožinės literatūros 
kuriniu bei daugelio vidurinių 
bei aukštųjų Amerikos mokyklų 
programų dalimi. Ji tiesiogiai pri
sidėjo prie socialinio ir ekonomi
nio perversmo Amerikoje - prie 
naujo Maisto ir vaistų istatymo 
priėmimo. Taip pristatoma kovo 
25 dieną, šeštadieni, Newberry 
Library Cikagoje vyksianti prof. 
Giedriaus Subačiaus paskaita. 
Kadangi ji yra naujos Subačiaus 
knygos "Upton Sinclair: T he 
Lithuanian Jungle" (Upton Sinc
lair: li etuviškos "Džiunglės"), 
žadamos dar šiais metais išleisti 
Rodopi leidyklos Amsterdame, 
dalis, pokalbyje su prof. G. Suba
čiumi daugiausiai ir buvo kalba
ma apie knygą. 

- Papasakokite apie pačią kllygą. 
Kokios ji apimties, kiek ir kokios 
dalysją sI/daro? 

- Tai šiek tiek daugiau nei šim
to pus l apių knyga . Ji susideda 

I iš keturių dalių. Pirmojoje daly
je klausiu, kodėl Sinelair savo I knygos pagrindiniais veikėjais 
pasirinko lietuvius. Antrojoje daI lyje bandau išsiaiškinti lietuviškų 
žodžių kilmę, t. y. iš kur Sinelair 

, ėmė lietuviškus žodžius, tarp jų 
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ir lietuviškas pavardes. Pats Sinc
lair nebuvo čikagieti s, neturėjo 
j is ir lietuvių draugų , tad pirmoji 
hipotezė buvo ta, kad greičiau
siai jis rėmėsi tuo metu leistais 
laikraščiais. Romane yra trylika 
li etuviškų pavardžių ir visos jos 
gana retos. Stai, pavyzdžiui, pavar
dė Gra ičiūnas - Lietuvoje tėra aš
tuonios šeimos su tokia pavarde. 
Sinelair buvo tikras žurnalistas 
- jis ėjo, vaikšči ojo, k l ausinėjo, 
domėjosi, septynias savaites pra
leido tarp skerdyklos darbininkų. 
Vieną dieną jis netikėtai pateko i 
lietuviškas vestuves. Tai, atrodo, 
ir buvo lemtingas ivykis, apspren
dęs busimosios autoriaus knygos 
likimą. Pasak Sinclair užrašų, 
deja, neišlikusių iki šių dienų, pa
tekti i vestuves buvo tikra Dievo 
dovana. Autorius prisimena, jog 
jis, vestuvėms įsisiūbavus, ėmė 
drauge su visais dainuoti - lie-
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tuviškai. Tačiau tai jau nebuvo 
svarbu - ten jis pamatė visus savo 
knygos herojus, ten jis ir parašė 
savo garsųji romaną· 

- Na, o apie ką trečioji ir ketvirtoji 
kllygos dalys? . 

-Trečiojoje dalyje imuosi kai ku-
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rių Sinelair knygOje pamIlletų vIe-
tovių rekonstravimo (takių , kaip 
salūnas, kuriame vyko jaunųjų 
vestuvės, ar bažnyčios, kurioje jie 
susituokė) . Thi darydamas, ieško
jau lietuviškų aspektų. V:ažiavau i 
buvusias skerdyklas, vaikščiojau, 
tikrinau, lyginau, klausillėjau ten 
gyve nusių žmonių. R~dau net 
vieną Sinclair padarytą klaidą· 
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Paskutinė - ketvirtoji - dalis yra 
mano atliktų tyrimų api bendri-

• mmas. 
- Kodėl ėmėtės kaip tik šito auto

riaus, kaip tik šios jo knygos? 
- Visų pirma dėl kalbinių daly

kų. Dėl lietuviškų žodžių Sinclair 
tekste. Man parupo sužinoti, iš kur 
jie paimti, kokiu budu atsirado jo 
tekste. Vėliau kalbinis interesas 
nuvedė mane dar toliau - ėmiau 
ieškoti kulturinių sąsajų. Ties 
knyga pradėjau dirbti apie 2001 
metus, nors šią knygą - 1948 metų 
leidimą - pirmą syki pamačiau dar 
savo tėvų bibliotekoje. Deja, tada 
aš jos nepaėmiau ir neperskaičiau. 
Jau kai pradėjau dirbti ties šiuo 
projektu, pastebėjau, kad knygose 
ar straipsniuose, parašytuose apie 
Sindair "Džiunglef', lietuvišku
mas nebuvo kvestionuojamas. 
Suradau nišą ir ją užpildžiau. 

• Kiekyra Sillclnir knygos verlimų 
i lietllvit{ kalbą? 

- Egzistuoja keturi šios knygos 
vertimai. 1908 metais buvo išleis
tos dvi knygos: Kazio Puidos verti
mas "Pelkės" (iš voko k. ) Vilniuje 
ir Naujoko vertimas pavadinimu -"Raistas" Cikagoje. Trečias is lei-
dim!'s 1912 metais taip pat pasiro
dė Cikagoje. Ketvirtasis išleistas 
sovietinėje Lietuvoje 1948 metais 
- SincJair romaną "Džiungl ės" 
parengė E. Viskanta. 

- Kodėl Amerikoje toks populia
rus kūrinys Lietuvoje susilaukė 
tiek mažai dėmesio? Juk iki šiol 
lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje, 
Sinclair romanas "Džiunglės" yra 
nežinomas? 

- Iš tiesų Amerikoje šis SincJair 
romanas yra dėstomas verslo eti
kos, politologijos kursuose. Matyt, 
čia slypi politinės priežastys. Juk 
romanas yra apie socializmą, o 
kadangi jis parašytas amerikiečio, 
greičiausiai sovietai ji laikė ne kuo 
kitu, o diversiniu dalyku, savotiška 
amerikiečių propaganda. Na, o 
dėl lietuvių - juk ne paslaptis, kad 
lietuviai Amerikos lietuvius iki 
šiol laiko išdavikais. Turime ne 
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vieną pavyzdi lietuvių literaturoje, 
pavyzdžiui, Petro Cvirkos "Franką 
Kruką" , kur iš Amerikos lietuvių 
pasišaipoma. SincJair ir knyga yra 
apie skaudžius lietuvių likimus, 
neišsipildžiusius jų gyvenimus 
Amerikoje. Jeigu knyga būtų apie 
milijonierius = tadu kita§ feiK.l.§. 
Lietuviai ne nori blogai atrodyti 
pasaulyje. 

-Kam skiriama Jiisų knyga? Kas 
jos skaitytojas? 

- Kalbininkai klaustų, kodėl taip 
paviršutiniškai parašei? Amerikie
čiui skaitytojui, atvirkščiai, butų 
per daug detalių. Tad mano kny
ga yra kažkur per viduri. Galbūt 
amerikiečiui ar lietuviui istorikui, 
kuris pažista knygą ir nori suži
noti daugiau. Thip pat Amerikos 
lietuviams. 

- Koks smagiausias atradimas? 
- Smagiausias - salūno, kuriame 

vyko Jurgio ir Onos vestuvės, su
radimas. Jo jau nėra, sudegė. Esu 
dėkingas "Amerikos lietuvio" re
dakcijai, atsiuntusiai nuotrauką su 
namu. Dar durys matosi, pro kur 
vestuvininkai ėjo švęsti vestuvių. 
Kadangi toje gatvėje buvo du salū
nai, teko nemažai laiko praleisti, 
bandant išsiaiškinti, kuris jų buvo 
Sinclair pavaizduotas namas. 

-Ar knygoje bus nuotraukų, kitos 
vaizdinės medžiagos? 

- Knygoje tikrai bus nuotraukų 
ir tokių , kurių iki šiol išleistos 

Prof. G.Subačius iteikia paskutini (XX) "lietuvių kalbos žodyno" tomą Prezi-
dentui v'Adamkui Nuotr. iš asmeninio albumo 
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knygos apie Cikagos skerdyklas 
dar nebuvo idėję. Jos dar niekieno 
nematytos. Man labai padėjo Alber
tas Petrulis, kuris iš savo privataus 
stiklo pozityvų archyvo leido pasida
tyti kopijas. Tad savo nauja knyga aš 
parodau, kaip keitėsi Čikaga. Tuo 
pačiu retoriškai savęs ir skaitytojo 
klausiu: ar Čikaga yra tas pats mies
tas, kuriame aš dabar gyvenu? 

- Ar Jusų knyga galėtlĮ sulaukti 
tęsinio? 

Vieta Ashland gatvėje, kur stovėjo U.Sinclair aprašytas sai ūnas 

'" 

- Galėtų buti ir antrasis tomas, 
jeigu kas nors imtųsi toliau tyrinė
ti. Aš pradėjau nuo kalbinių daly
ke/, o baigiau lietuvių emigracijos 
tyrinėjimais. Susipažinau su daug 
idomių žmonių . Nors jie nekalba 
lietuviškai, bet yra išl~ikę lietuvišką 
savimonę. Vieno sutikto žmogaus 
tvirtinimu, jo senelis buvo Sinclair 
pagrindinio veikėjo Jurgio proto
tipas. Jiems "Džiwlglės" - tai jų 
istorija. 

Prof Giedriaus Subačiaus paskaita yra viešųjų paskaitlĮ, organizuo
jamlĮ Newberry bibliotekoje, serijos dalis. Ji ''Jks kovo 25 d., šeštadieni, 
11 val. rytą The Newberry Library, 60 West Walton Street, Chicago, 1L 
60610-7324; www.llewberry.org. 
Įėjimas laisvas, rezervuoti vietų Ilereikia. 
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