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Šiuolaikiniai migracijos
procesai

Karolis ŽIBAS

Migracijos tyrimai socialinėse ir
ekonominėse migracijos teorijose:
		
analitinės prieigos konstravimas
Nagrinėjant tarptautinės migracijos procesus, tikslinga pabrėžti migracijos sąvokos
problemiškumą ir migracijos teorijų įvairovę.
Migracijos procesus aiškinančių teorijų daug,
akademinė literatūra, analizuojanti tarptautinę migraciją, yra plati, ji aprėpia įvairių tipų
migrantus ir analizuoja skirtingas mokslų
šakas, kurioms įtakos turi skirtingos teorinės tradicijos, todėl vienos bendros ir visapusiškos migracijos teorijos nėra1.
Atsižvelgiant į XXI a. modernių visuomenių mobilumo tendencijas (kai migraciją lemia
tiek ekonominiai, tiek socialiniai veiksniai),
migracijos procesų suvokimas visuomeniniu,
akademiniu ir politiniu lygmenimis formuojasi skirtingai. Nors mokslininkai sutaria dėl
migracijos proceso kompleksiškumo, vyraujanti teorinė fragmentacija leidžia apibūdinti
probleminius migracijos sampratos aspektus.
Šių aspektų apibūdinimas tampa neatsiejama
migracijos proceso analizės dalimi, praplečiančia mokslinį žinojimą apie skirtingas visuomenių mobilumo konfigūracijas.
Imigracijos procesus (tikslo šalyje) tirianti literatūra nagrinėja tris pagrindines
problemines migracijos tyrimų kryptis: kas

(kaip) daro įtaką imigrantų populiacijos dydžiui, jų socialinėms ir demografinėms charakteristikoms, kaip imigrantai prisitaiko
priimančiosios šalies visuomenėje ir kokia
imigracijos įtaka priimančiosios šalies ekonomikai, visuomenės etninei ir socialinei
kompozicijai? Iki šiol nėra išplėtota viena
visas tris kryptis apimanti ir aiškinanti migracijos teorija. Vyraujančios skirtingos teorijos siekia paaiškinti vieną iš minėtų migracijos tyrimų krypčių 2. Nepaisant migracijos
teorijų įvairovės, nustatomi pagrindiniai
tarptautinės migracijos procesus skatinantys veiksniai: „traukos“ veiksniai, susiję su
demografine kaita ir darbo rinkos poreikiais
daugumoje industrializuotų ir išsivysčiusių
šalių; „stūmimo“ veiksniai, susiję su populiacija, užimtumu ir krizių padariniais mažiau
išsivysčiusiose šalyse, ir susikūrę migrantų
tinklai, pagrįsti šeima, kultūra ir istorija3.
Nuodugniau pažvelgus į konkrečius
analizės rodiklius matoma, kad migracijos
tyrimai skirstomi į makro, mezo ir mikroanalizę. Pasak Faisto4, politinės, ekonominės, kultūrinės, demografinės ir ekologinės
aplinkybės – tai makroanalizės aspektai;
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individualios vertybės ir siekis pagerinti
(ar išsaugoti) ekonominę gerovę ir socialinį
statusą – mikroanalizės aspektai, o kolektyviniai socialinių ryšių tinklai, sudaromi migrantų, jų draugų, šeimos ir giminių, taip pat
tarpininkų ir potencialių migrantų, esančių
kilmės šalyje – mezoanalizės aspektai. Šiuo
atveju socialinių tinklų rezultatas – pats save
generuojantis migracijos procesas.
Atsižvelgiant į makro, mezo ir mikrosąveiką, išskirtinos tarptautinę migraciją aiškinančios teorijos, kurias apibendrintai būtų
galima skirstyti į ekonomines (migracijos
kilmės aiškinimas) ir socialines (migracijos
tęstinumo aiškinimas)5. Ekonominės teorijos iškelia makroekonominių (stūmimo
ir traukos) veiksnių, o socialinės pabrėžia
transnacionalizmo ir socialinių tinklų svarbą6. Pastebėtina, kad šios teorijos yra viena
su kita susipynusios, todėl, atsižvelgiant į
anksčiau aptartas demografines, ekonomines, socialines ir politines migracijos tyrimų
kryptis, tikslinga įvertinti kompleksišką šių
teorijų taikymą.
Pagrindinių migracijos kilmę ir tęstinumą aiškinančių teorijų apžvalga, apibendrinimas ir struktūravimas leidžia į migracijos
procesą pažvelgti tiek kaip į neišvengiamą
XXI a. modernios visuomenės socialinį, tiek
makroekonominių sąlygų nulemtą ekonominį reiškinį. Galiausiai tai leidžia kompleksiškai paaiškinti migracijos ir migrantų integracijos procesus pateikiant vieną
bendrą migracijos proceso sampratą. Tokiu
atveju integracija gali būti traktuojama (ir
analizuojama) kaip neišvengiamas imigracijos proceso rezultatas, kuriame, nepaisant
skirtingų imigracijos modelių ir imigrantų
kategorijų, galutiniu imigrantų tikslu tampa
integracija į darbo rinką ir kitus visuomenės
socialinius ir ekonominius sektorius. Akivaizdu, kad tokiu atveju migracijos kilmę ir
tęstinumą aiškinantys veiksniai yra vienodai
svarbūs, o ekonominių ir socialinių migracijos teorijų dermė yra būtina7.
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Migracijos proceso kilmė
ekonominėse migracijos
teorijose
Vienas iš ankstyvųjų mokslininkų geografas Ravensteinas, studijavęs šiuolaikinę migraciją, 1880 m. išdėstė empiriniais migracijos duomenimis paremtus migracijos dėsnius,
kurie, nusakydami ekonominį migracijos
priežastingumą, padėjo pagrindą šiuolaikinėms migracijos teorijoms8. Vėliau migracijos
modeliai buvo aiškinami atsižvelgiant į išsivystymo ir demografinius veiksnius. Ši perspektyva, pagal kurią žmonių mobilumas buvo
aiškinamas migracija iš mažiau išsivysčiusių
į išsivysčiusias šalis (regionus) ir iš tankiai
apgyvendintų į mažiau apgyvendintas teritorijas, išliko reikšminga daugelio demografų,
geografų, ekonomistų darbuose ir laikytina
„traukos“ ir „stūmimo“ teorijų pagrindu9.
Viena iš plačiausiai taikomų teorinių koncepcijų migracijos tyrimuose yra „traukos“
ir „stūmimo“ perspektyva, kuri, naudodama
„stūmimo“ veiksnius kilmės šalyje (sprendimas palikti kilmės šalį) ir „traukos“ veiksnius
tikslo šalyje (sprendimas pasirinkti tikslo
šalį), siekia paaiškinti ekonominės migracijos priežastis, motyvus ir modelius10. Pagal
neoklasikinę ekonomikos teoriją stūmimo
veiksniai (demografinė kaita, žemas pragyvenimo lygis, atlyginimų skirtumai, nedarbo
lygio augimas) skatina žmones palikti savo
kilmės šalį; traukos veiksniai (darbo pasiūla
ir didesnės pajamos, geresnė gyvenimo kokybė ir ekonominės galimybės, politinės laisvės) pritraukia migrantus į priimančiąsias
šalis11. Makrolygmeniu tiriami tokie struktūriniai veiksniai, kaip darbo jėgos paklausos
ir pasiūlos skirtumai tarptautinėse rinkose
(kartu ir skirtingas valstybių ar regionų ekonominis išsivystymas); mikrolygmeniu vertinami migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimais pagrįsti individualaus mobilumo
veiksniai12. Atsižvelgiant į analizės lygmenis
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(makro ir mikro), neoklasikinė ekonomikos teorija skirstoma į makroekonominį ir mikroekonominį modelius. Makroekonominis modelis nagrinėja atlyginimų skirtumus, kurie
stimuliuoja migraciją iš šalių su žemesniais
į šalis su aukštesniais darbo užmokesčiais
siekiant padidinti (ar maksimizuoti) asmens
pajamas. Taip migracija skatina darbo užmokesčio skirtumų mažėjimą. Galiausiai,
anot Massey et al.13, įsivyrauja pusiausvyra, kurioje atlyginimų skirtumai atspindi
tik materialias ir nematerialias mobilumo
sąnaudas. Šiame makroekonominiame modelyje atlyginimų skirtumai yra matuojami
atsižvelgiant į kilmės ir tikslo šalių ekonominę situaciją. Tai pagrindinis analizės kintamasis14. Mikroekonomikos modelis taip pat
pabrėžia darbo rinkos vaidmenį migracijos
procesuose, tačiau drauge pripažįsta, kad
individai savarankiškai gali apskaičiuoti
migracijos naudos ir sąnaudų santykį ne tik
priimdami sprendimą migruoti, bet taip pat
apsvarstydami kitas alternatyvias galimybes.
Individas atsižvelgia ne tik į atlyginimų skirtumus ir užimtumo lygį, o ir į tokias mobilumo sąnaudas, kaip kelionės išlaidos, darbo
užmokesčio „praradimas“ ieškant darbo, pastangos pritapti priimančiojoje šalyje (kalbos
mokymasis, kultūra, socialiniai ryšiai ir kt.)
ir psichologiniai ištekliai paliekant šeimą ir
draugus kilmės šalyje. Galiausiai individualios charakteristikos (įskaitant individualius
mobilumo veiksnius) paaiškina, kodėl asmeninis naudos ir sąnaudų apskaičiavimas daro
skirtingą įtaką apsisprendimui migruoti.
Neoklasikinė ekonomikos teorija aiškina
ekonominę migracijos kilmę, todėl analizuojant migracijos procesus tikslinga atsižvelgti tiek į makroekonominius tikslo ir
kilmės šalių rodiklius (nedarbo lygis, atlyginimų skirtumai, darbo rinkos struktūra),
tiek į individualius (potencialių) imigrantų
mobilumo veiksnius ir jų ekonomines bei socialines pozicijas (išsilavinimas, šeiminė padėtis ir kt.) kilmės šalyse. Lygiagrečiai šiems

veiksniams migracijos potencialas taip pat
tampa svarbiu analizės rodikliu. Makroekonominius rodiklius (o kartu ir vyraujančias
migracijos tendencijas) nustatyti ir palyginti
nėra sudėtinga naudojant dokumentų ir/ar
statistikos analizės metodus, o individualių
mobilumo veiksnių ir imigrantų ekonominių
bei socialinių pozicijų kilmės ir tikslo šalyse
apibūdinimas reikalauja atlikti kiekybinius
ir/ar kokybinius tyrimus.
Priešingai neoklasikinei ekonomikos teorijai, nauja ekonominė migracijos teorija pabrėžia darbo rinkos ir namų ūkio santykį kaip
pagrindinį migracijos veiksnį. Migracija – tai
namų ūkio strategija, siekianti ne tik maksimizuoti šeimos pajamas (tai teigia neoklasikinė migracijos teorija), tačiau ir minimizuoti
šeimos pajamų riziką dalį darbo jėgos perkeliant į užsienio šalių darbo rinkas15. Ši teorija
apima platesnį vyraujančių rinkų spektrą (ne
tik darbo, bet ir kreditų ar socialinio draudimo rinkas) ir teigia, kad ekonominis išsivystymas nebūtinai sumažina tarptautinės
migracijos potencialą, nes didelės finansinės
perlaidos ir migrantų kilmės šalies ekonomikos kilimas gali tapti papildomu migracijos
„stūmimo“ veiksniu dėl sėkmingų (pvz., finansinių perlaidų) investicijų16.
Nagrinėjant migracijos procesus naujos
ekonominės migracijos teorijos perspektyvos atžvilgiu, nustatyti analizės kintamuosius sudėtinga, nes pagrindiniai tarptautinį
žmonių mobilumą aiškinantys veiksniai yra
individualių ir kolektyvinių namų ūkių strategijų (mobilumo veiksnių) pynimasis, įskaitant individo ir namų ūkio charakteristikas,
produkcijos (pelno) struktūrą ir finansinių
perlaidų investavimo būdus17. Tikėtina, kad
detali šių kintamųjų analizė leistų svarbiau
pažvelgti į esamus ir potencialius migracijos modelių kitimus (pvz., individualių ir
kolektyvinių mobilumo veiksnių sąveikos
identifikavimas leistų apibūdinti šeimos ir/
ar individo migracijos galimybes ir galiausiai
migracijos potencialą).

11

Dviejų darbo rinkų teorija tarptautinės migracijos procesus aiškina darbo rinkos veiksniu ne migrantų kilmės, o priimančiosiose
šalyse18. Ši teorija nurodo migracijos ir darbo
rinkos sąsajas ir siekia paaiškinti šiuo metu
labiausiai paplitusią migracijos rūšį – darbo
migraciją. Darbo jėgos poreikis moderniose
pramoninėse visuomenėse sukuria darbuotojų poreikį pačiame žemiausiame visuomenės
socialinės hierarchijos lygmenyje, kuriame
imigrantai „susitaiko“ su žemu darbo užmokesčiu ir socialinio mobilumo apribojimais19.
Šios teorijos šalininkai migracijos procesus
traktuoja kaip struktūrinės darbo paklausos
gerovės šalyse rezultatą, kai postindustriniai
pokyčiai išsivysčiusiose šalyse padalija darbo
rinką į du sektorius, todėl egzistuoja dvi darbo rinkos: viena skirta aukštąjį išsilavinimą
turintiems „vietiniams“ gyventojams, kita –
mažai apmokamų ir neprestižinių darbų rinka,
kurioje dažniausiai pozicijas užima imigrantai20. Dviejų darbo rinkų ekonomikoje darbo
užmokestis atspindi tiek santykį tarp darbo jėgos paklausos ir pasiūlos, tiek darbo statusą ir
prestižą, todėl, anot Hagen-Zanker21, atsiranda
darbo jėgos trūkumas mažai apmokamų ir neprestižinių darbų rinkoje, o darbo užmokesčio
didinimas neišsprendžia problemos dėl vyraujančio neigiamo darbo įvaizdžio visuomenėje.
Pirmiausia, dviejų darbo rinkų teorija yra
svarbi, nes paaiškina kai kuriuos pokarinius
darbo migracijos srautus Europoje, kita vertus, nagrinėjamas tik vienas traukos veiksnys,
į nuodugnesnę migracijos motyvų analizę
neatsižvelgiama 22. Neabejotina, kad analizuojant imigracijos procesus platesniame socialinės problematikos kontekste (pvz., darbo
santykiai, visuomenės nuostatos darbo imigrantų atžvilgiu, socialinių ryšių formos tarp
„skirtingose rinkose“ dirbančių imigrantų ir
daugumos visuomenės) atsižvelgti į dviejų
darbo rinkų teorijos argumentus yra būtina.
Pasak Massey et al.23, tiek neoklasikinės,
tiek naujos ekonominės migracijos teorijos
atžvilgiu galima daryti skirtingas išvadas
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apie tarptautinės migracijos kilmės aiškinimą. Nors abi teorijos sprendimą migruoti
analizuoja mikro lygmeniu24, pagrindiniai
skirtumai matomi apsibrėžiant objektą (individas ar namų ūkis), pajamas (minimizacija ar maksimizacija), sprendimo priėmimo
prielaidas (individualūs ir/ar kolektyviniai
mobilumo veiksniai) ir ekonominį (gerai
funkcionuojanti ir/ar blogai funkcionuojanti
darbo rinka) bei socialinį kontekstą, kuriame
priimamas sprendimas migruoti. Šalia šių racionalaus pasirinkimo modelių dviejų darbo
rinkų teorija atsižvelgia ne į individualių
sprendimų svarbą, bet į modernių pramoninių visuomenių darbo rinkos poreikius, kurie skatina tarptautinės migracijos procesus.
Nors analizuojant migracijos procesus
„traukos“ ir „stūmimo“ teorijos yra svarbios,
norint suprasti ir paaiškinti tarptautinės
migracijos reiškinio priežastingumą ir tęstinumą jų nepakanka25 pirmiausia dėl to, kad
migracijos procesas gali būti traktuojamas
ne tik kaip racionalus individo pasirinkimas
siekiant pagerinti savo ekonominį ir/ar socialinį statusą, bet ir kaip tarptautinės kapitalistinės sistemos dinamikos nulemtas žmonių judėjimas. Todėl natūralu, kad 1960 m.
visiškai kitokia migracijos proceso interpretacija buvo pateikta istorinės struktūralistinės
paradigmos, kuri turėjo gilias marksistinės
politinės ekonomikos ir pasaulio sistemų teorijos šaknis. Šiuolaikinė istorinė struktūralistinė teorija atsirado kaip priešprieša
funkcionalistiniam (arba neoklasikiniam
ekonominiam) požiūriui į migraciją26. Ši paradigma neišplėtojo konkrečios migracijos
teorijos, tačiau migracijos procesus tapatino
su natūraliais kapitalistinės santvarkos ir
didėjančių nelygių prekybos sąlygų tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių padariniais27.
Kita, priklausomumo (angl. Dependancy),
teorija praplečia ir papildo istorinės struktūralistinės paradigmos argumentus apie ryšį
tarp kapitalistinės santvarkos ir migracijos,
tačiau šalių vystymo(si) kontekste migracijos
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procesui suteikia neigiamą vaidmenį: teigiama, kad globalinis kapitalizmas (ir migracija
kaip viena iš kapitalizmo apraiškų) prisidėjo
prie valstybių neišsivystymo, o tiksliau – prie
„neišsivystymo vystymosi“. Priklausomumo
teorijoje migracija traktuojama ne tik kaip
žalingas neišsivysčiusių šalių procesas, bet
ir kaip viena iš neišsivystymo priežasčių, kai
migracija griauna stabilias visuomenes, kenkia ekonomikai ir ardo populiacijas28.
Pasaulio sistemų teorija klasifikuoja šalis pagal anksčiau aptartą „priklausomumo laipsnį“.
Šalys skirstomos į kapitalistines, pusiau periferines, periferines ir izoliuotas, kurios dar nėra
įtrauktos į kapitalistinę sistemą. Periferijų inkorporacija į kapitalistinę ekonomiką siejama
su emigracijos nuostoliais. Priešingai nei neoklasikinei migracijos teorijai (darbo jėga juda
į priešingą pusę negu kapitalas), pasaulio sistemų teorijos perspektyvoje darbo jėga „seka“
kapitalui iš paskos29. Apibendrinant galima
teigti, kad pasaulio sistemų teorija migracijos
procesą (tiek vidinį, tiek tarptautinį) aiškina
darbo jėgos judėjimu iš periferijos į centrą. Periferija – tai besivystantys regionai, centras –
kapitalistinės, postindustrinės valstybės30. Ši
teorija tarptautinės migracijos procesus sieja
ne su konkrečios valstybės ekonomika, darbo rinka ar jos segmentacija (kaip tai daro
neoklasikinė ekonomikos, nauja ekonominė
migracijos ir dviejų darbo rinkų teorijos), o
su pasaulinės darbo rinkos struktūra, kurioje kapitalistinės ekonomikos skverbimasis į
periferijas ar nekapitalistines visuomenes sukuria mobilią populiaciją, o verslo sektoriaus
siekis padidinti pelnus skatina verslininkus
ieškoti pigios darbo jėgos, žaliavos ir vartojimo rinkos besivystančiose šalyse31.
Nagrinėjant pasaulio sistemų teorijos
pateiktus migracijos procesą skatinančius
veiksnius galima teigti, kad migracijos proceso analizė nėra susijusi tik su migrantus
siunčiančių ar priimančių šalių makroekonominiais rodikliais ir/ar individualiais
mobilumo veiksniais. Šiuo atveju svarbi pa-

saulinė darbo rinkos struktūra, kur viena
konkreti valstybė (kilmės, tranzito ar tikslo)
nevaidina lemiamo vaidmens migracijos procesuose, todėl analizuojant migraciją svarbu
atsižvelgti tiek į imigracijos politikos įgyvendinimo infrastruktūrą ir valstybės vaidmenį
tarptautinės migracijos procesuose (taip pat
vaidmens kaitą integracijos (pvz., ES) procesų
atžvilgiu), tiek į verslo sektoriaus dalyvavimo
ypatumus kuriant ir įgyvendinant imigracijos politiką bei imigrantų (organizacijų) verslumo galimybes tikslo šalyje. Lygiagrečiai su
šiais analizės aspektais tikslinga analizuoti ir
kitus egzistuojančius veikėjus (pvz., profesines sąjungas, nevyriausybines organizacijas),
galinčius daryti įtaką galimiems migracijos
procesams ir integracijos scenarijams.
Ekonominių migracijos teorijų apibūdinimas leidžia daryti apibendrinimus apie
konkrečių migracijos analizės rodiklių taikymo ypatumus migracijos tyrimuose. Pirma, nors anksčiau aptartos teorijos pabrėžia
ekonominę migracijos prigimtį, kartu jos pateikia aiškių argumentų apie socialinių (pvz.,
individualių ir/ar kolektyvinių mobilumo)
veiksnių svarbą. Taigi atsiranda poreikis
apibūdinti socialinių ir ekonominių migracijos procesą aiškinančių veiksnių sąveiką.
Antra, ekonominės migracijos teorijos įvardija darbo rinkos vaidmenį, todėl integracija
(tiek į darbo rinką, tiek į kitus visuomenės
gyvenimo sektorius) tampa neišvengiamu
imigracijos proceso rezultatu. Šiuo atveju
ekonominių migracijos veiksnių, individualių migracijos motyvų (ikiimigracinės
situacijos) ir integracijos procesų (postimigracinės situacijos) sąveikos apibūdinimas
leidžia detaliau atskleisti imigracijos proceso
kilmės ir tęstinumo ypatumus. Trečia, konkrečių migracijos ir integracijos modelių paaiškinimas reikalauja bendros ekonominius
ir socialinius migracijos teorijų veiksnius
apimančios schemos, o kartu ir aiškių integracijos proceso analizės rodiklių socialinių
migracijos teorijų kontekste identifikavimo.
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Migracija kaip socialinis
procesas: migrantų integracijos
analizės aspektai socialinėse
migracijos teorijose
Nors migracijos kilmę aiškinančios ekonominės migracijos teorijos pateikia platų
procesą apibūdinančių veiksnių spektrą, vis
dėlto šios teorijos nepaaiškina, kodėl žmonės konkrečioje šalyje ar regione migruoja
(ar nusprendžia migruoti), o kiti – ne32 ir kodėl žmonės dažniausiai linkę migruoti neatsitiktiniu būdu ir struktūrinės migracijos
priežastys tampa nesvarbios. Atsakant į šį
klausimą tikslinga pažvelgti į teorijas, kurios
migracijos procesus aiškina kompleksiškai,
įtraukdamos erdvės ir laiko veiksnius33.
Nuo 1970 m. migracijos tyrėjai pradėjo
nagrinėti ne tik ekonominius migracijos
veiksnius (aiškinančius migracijos kilmę),
bet ir giminystės bei migrantų (pvz., draugų,
šeimos, tarpininkų) socialinius ryšius (aiškinančius migracijos tęstinumą), kurie palaiko migracijos procesus ir keičia tarptautinės
ir vidinės migracijos modelius. Socialinėse
migracijos teorijose tokio pobūdžio tarpasmeniniai santykiai sujungia migrantus, ne
migrantus ir potencialius migrantus tikslo,
tranzito ir kilmės šalyse, sumažina migracijos rizikos galimybę34 ir migracijai suteikia
save generuojančio proceso savybių.
Šie ir kiti veiksniai, aiškinantys migracijos proceso tęstinumą ir modelių kaitą, pamažu buvo inkorporuoti į migracijos teorijų
struktūrą. Socialiniai migracijos proceso aiškinimai turi stiprų ekonominį aspektą (taip
ir ekonominiai – socialinį), tačiau tuo pačiu
metu socialinės migracijos teorijos gali paaiškinti, kodėl migracija tęsiasi ir didėja nepaisant struktūrinių aplinkybių: didelio nedarbo lygio priimančiosiose šalyse, griežtesnės
imigracijos politikos ir didėjančių neigiamų
nuostatų imigrantų (imigracijos) atžvilgiu35.
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Šie argumentai pateikiami socialinėse – akumuliacinio priežastingumo, migracijos tinklo
ir migracijos sistemų teorijose36.
Akumuliacinio priežastingumo teorija teigia, kad migracijos procesas keičia struktūrines mobilumo aplinkybes tikslo ir kilmės
šalyse. Akumuliaciniu priežastingumu pavadintas reiškinys dažnai didina migracijos
tikimybę37. Teorija teigia, kad, priklausomai
nuo migracijos lygio, migracija daro įtaką
socialinėms ir ekonominėms kilmės šalies
struktūroms ir pajamų pasiskirstymui. Prieš
tai, kai migrantų kilmės šalies periferija įsitraukia į migracijos procesus, pajamų skirtumai ir nepritekliaus jausmas visuomenėje gali
būti nedidelis, tačiau prasidėjus migracijai
pirmos migrantų kartos finansinės perlaidos
sukuria (ar padidina) nelygybę, todėl padidinamas nepritekliaus jausmas tarp tų asmenų,
kurie nėra (ar nebuvo) įsitraukę į migracijos
procesus. Kai didžioji bendruomenės dalis
įsitraukia į migracijos ekonomiką (pvz., finansines perlaidas), pajamų nelygybė vėl sumažėja. Galiausiai tikslo šalyse įgyta migrantų patirtis gali keisti visuomenės motyvaciją
ir pomėgius sukurdama „migracijos kultūrą“
(jei migracija tampa bendruomenine vertybinės sistemos dalimi)38, kuri apima ekonominius (pvz., didesnį uždarbį ar finansines
perlaidas) ir socialinius (pvz., socialinių ryšių
plėtrą, tikslo šalyje įgytos patirties pritaikymą kilmės šalyje ir kt.) migracijos aspektus.
Migracijos tinklo, institucinė migracijos ir
migracijos sistemų teorijos praplečia akumuliacinio priežastingumo teorijoje plėtojamą
migracijos kultūros aspektą orientuodamosi į
socialinių ryšių vaidmenį migracijos ir integracijos procesuose. Šios teorijos migracijos procesų tęstinumą aiškina atsižvelgdamos į pačių
migrantų kuriamus institutus ir patirtis.
Migracijos tinklo teorija apima tarpasmeninius migrantų, jų šeimų, giminių, draugų ir
kitų migracijos procese dalyvaujančių veikėjų (pavyzdžiui, tarpininkų) socialinius ryšius,
kurie sujungia individus tikslo, tranzito ir
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kilmės šalyse. Socialinių ryšių analizė leidžia
tyrinėti sudėtingus migracijos procesus kaip
mezo (t. y. šeimos, giminės, draugų socialinių
ryšių aspektas) ir mikro (individualaus mobilumo veiksnių aspektas) lygmenų sąveiką.
Socialiniai ryšių tinklai gali palengvinti potencialaus migranto apsisprendimą migruoti
dėl galimos pagalbos integracijos procesuose
(pvz., suteikiant informaciją ir/ar paslaugas
įsidarbinimo, būsto, švietimo, socialinių
paslaugų teikimo klausimais). Migrantų kuriami tinklai plečiasi tiek kilmės, tiek tikslo
šalyse, todėl susidaro sąlygos naujiems tarptautinės migracijos39 ir migrantų integracijos
modeliams atsirasti. Migracijos tinklai taip
pat gali padėti apeiti griežtą imigracijos politiką ir palengvinti integracijos procesą.
Kita vertus, į ilgalaikius gyventojus nukreipta migrantų integracijos politika nepriklausomai gali pritraukti naujus imigrantus, tačiau
taip pat gali paskatinti jau esamus migrantus
padėti naujai atvykstantiems integruotis (susirasti darbą, būstą, mokyklas vaikams ir kt.).
Apibendrinant galima pasakyti, kad migracijos tinklai turi tendenciją plėtotis mažindami
migracijos sąnaudas ir riziką bei skatindami
migracijos procesų tęstinumą, todėl, kaip teigia Massey et al.40, migracija gali būti traktuojama kaip pats save generuojantis ir savaime
plintantis procesas. Kita vertus, silpnėjantys
ryšiai tarp kilmės ir tikslo šalių ir kartu didėjanti migrantų bendruomenė tikslo šalyje,
didėjantis potencialių migrantų skaičius gali
sumažinti migracijos tinklo41, taip pat integracijos infrastruktūros veiksmingumą, nes didėjantis spaudimas migracijos tinklui gali turėti
neigiamos įtakos socialinių ryšių plėtrai, beje,
ir teikiamų integracijos paslaugų kokybei.
Analizuojant tarptautinės migracijos procesus ir socialinių ryšių sąsajas svarbu paminėti institucinį aspektą, kurį aiškina institucinė migracijos teorija. Ši teorija aiškina
migracijos procesų tęstinumą įvairių institucijų dalyvavimo kontekste, kai yra sukuriami glaudūs ryšiai tarp migrantų, darbdavių,

tarpininkų ir kitų organizacijų. Prasidėjus
migracijos procesams, susikuria privačios
institucijos, nevyriausybinės ir savanoriškos
organizacijos, siekiančios patenkinti poreikį,
kuris dažniausiai susikuria dėl disbalanso
tarp didelio skaičiaus žmonių, siekiančių atvykti į aukštą gyvenimo lygį pasiekusias šalis, ir griežtos imigracijos politikos bei riboto
vizų skaičiaus, kurį paprastai priimančioji
šalis gali „pasiūlyti“. Šis disbalansas (kaip ir
kiti (ne)formalūs barjerai, neleidžiantys laisvai migrantams atvykti į šalį) sukuria pelningą ekonominę nišą, kuri skatina tarptautinį
žmonių mobilumą. Taip sukuriama pelninga šešėlinė migracijos rinka sudaro sąlygas
migrantų pažeidžiamumui ir išnaudojimui
atsirasti. Galiausiai individai, įmonės ir organizacijos tampa migrantams (ar potencialiems migrantams) gerai žinomos. Kadangi
tokio pobūdžio organizacijos yra instituciškai stabilios, jos turi instrumentų, galinčių
migrantams padėti prieiti prie darbo rinkos42
ir kitų visuomenės sektorių. Taip kuriasi nuo
valstybės vykdomos politikos nepriklausoma
neformali migrantų integracijos infrastruktūra, susidedanti iš įvairių institucijų ir individų socialinių ryšių tinklų 43.
Migracijos sistemų teorija apima daugelį
anksčiau aptartų migracijos procesus aiškinančių veiksnių, todėl gali būti laikytina
migracijos teorijų sintezės pavyzdžiu44. Teorija teigia, kad migracijos srautai įgyja stabilumą ir struktūrą laiko ir erdvės atžvilgiu, o
tai leidžia identifikuoti stabilias tarptautinės
migracijos sistemas. Migracijos sistema gali
būti traktuojama kaip grupė geografinių erdvių, sujungta žmonių, prekių, paslaugų ir
informacijos srautų45. Traktuojant migraciją
kaip sistemingai vykstantį dinamišką, o ne
statišką procesą (kuriame šalys ir regionai
yra sujungti skirtingų tipų ryšių), migracijos
proceso analizė reikalauja integruoti makro ir
mikrolygmenis46, todėl migracijos sistemų teorija migracijos procesą aiškina dviejų teritorijų
(tikslo ir kilmės šalių) makro ir mikrostruktū-
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rų sąveika. Makrostruktūros – tai instituciniai
veiksniai (migracijos reguliavimo mechanizmai ir integracijos politika), mikro – pačių
migrantų individualūs mobilumo veiksniai,
patirtys ir kuriami socialiniai ryšiai47.
Sujungdama anksčiau aptartas teorijas,
migracijos sistemų teorija aprašo tų šalių, kuriose vyrauja vienodi (ar panašūs) migracijos
modeliai, migracijos sistemas. Dinamiškoje
sistemoje migracijos procesas yra įsitvirtinęs besitęsiančioje istorinių, ekonominių,
kultūrinių ir politinių ryšių sąveikoje makro ir mikrolygmenimis, todėl populiacijos
mobilumas tampa tolesnių ryšių sąveikos
priežastimi ir drauge rezultatu 48. Tačiau,
kaip teigia Bijak 49, nepaisant plataus analizuojamos problematikos lauko ir aiškių migracijos sistemų teorijos privalumų, ją taikyti
migracijos tyrimuose sudėtinga, ypač jei atsižvelgsime į migracijos statistikos rinkimo
problematiką ir galimybę duomenis lyginti
tarptautiniu mastu50.
Apibendrinant migracijos tęstinumo ypatumus galima teigti, kad socialinės migracijos teorijos migracijos procesą traktuoja kaip
besitęsiančią modernių visuomenių integralią gyvenimo dalį, kai migracija (migracijos
elgsena) yra įsitvirtinusi migracijos tinkle:
socialinėse visuomenės taisyklėse ir normose
kilmės, tranzito ir tikslo šalyse. Šios teorijos
migracijos procesus siekia paaiškinti pabrėždamos proceso tęstinumą, todėl analizuojant
imigracijos procesus svarbu atsižvelgti į faktą, kad tarptautinės migracijos procesai vienu metu gali būti traktuojami tiek kaip makroekonominių rodiklių rezultatas, tiek kaip
sudėtingas kilmės, tranzito ir tikslo šalis bei
visuomenes apimantis socialinis procesas.

Imigracijos procesų analizė
migracijos teorijų sintezės
kontekste
Aptartos socialinės ir ekonominės migracijos teorijos apima įvairius migracijai įtaką
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darančius veiksnius: demografinius (populiacijos kaita), socialinius ir kultūrinius (migracijos istorija, tradicijos ir „kultūra“, kalba, užimtumas, būstas ir kiti integracijos barjerai),
politinius (imigracijos ir integracijos politika),
ekonominius (darbo užmokesčio skirtumai,
regioninis ir/ar valstybinis išsivystymas, užimtumo rodikliai), psichologinius (individualūs mobilumo veiksniai ir integracijos lūkesčiai), saugumo (kariniai konfliktai, politinės
represijos), geografinius (atstumas, klimato
sąlygos). Aptartų migracijos procesus skatinančių veiksnių gausa liudija apie migracijos
proceso kompleksiškumą, todėl analizuojant
tarptautinės migracijos modelius (jų kaitą)
ar konkrečios migrantų grupės imigracijos ir
integracijos ypatumus svarbu atsižvelgti į šių
veiksnių sąveiką, rasti bendrus ekonomines
ir socialines migracijos teorijas apimančius
analizės rodiklius. Vienos analitinės prieigos pasirinkimas neleidžia atskleisti plataus
analizuojamos problematikos lauko.
Nepaisant migracijos procesus aiškinančių veiksnių gausos, migracijos teorijų
apibūdinimas liudija vyraujančius bendrus
vardiklius, o tai leidžia kalbėti apie bendrus
analizės aspektus. Kaip jau minėta, socialinėse teorijose vyrauja migracijos tinklo, o
ekonominėse – makroekonominių rodiklių
ir individualaus mobilumo veiksnių aspektas.
Šios teorijos buvo plėtojamos atsižvelgiant į
pasaulyje vyraujančias migracijos tendencijas,
susijusias su regioniniais integracijos procesais, sparčia technologijų plėtra, (ne)kariniais
konfliktais, klimato kaita ir kitais procesais.
Tačiau XXI a. vyraujančių migracijos tendencijų ir besikeičiančios migracijos sampratos
kontekste detaliam šiuolaikinės migracijos
ypatumų apibūdinimui vienos konkrečios
teorijos nepakanka. Kadangi šiuolaikinę migraciją skatinantys veikiniai (ekonominiai,
socialiniai, politiniai ir psichologiniai) yra
susipynę, tikslinga į migracijos proceso analizę pažvelgti kompleksiškai, taikant bendrą
migracijos kilmę ir tęstinumą aiškinančių
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veiksnių schemą, kuri apimtų tris pagrindinius migracijos analizės aspektus (struktūrą, migrantų ryšius ir veiksmą) kaip makro,
mezo ir mikrosąveiką (žr. 1 lentelę).
Analizuojant imigracijos procesus aptartų migracijos teorijų kontekste pabrėžtina tai,
kad migracijos kilmės ir/ar tęstinumo galimybės gali kisti skirtingų migracijos modelių atžvilgiu. Tai susiję tiek su migrantų integracijos procesais ir vykdoma integracijos
politika, tiek su imigracijos tendencijomis
(konkrečiais imigracijos tipais). Pavyzdžiui,
daugumoje imigracijos tikslo šalių šeimos
migracija laikytina darbo migracijos proceso rezultatu. Dažniausiai šeimos migracija
„sukuria“ didesnius imigracijos srautus negu
darbo imigracija, o migracijos procesus padaro ne tokius selektyvius51. Priešingai darbo
migracijai, šeimos migracijos ir migracijos
teisėtos veiklos pagrindu procesai negali būti
nuspėjami atsižvelgiant į ekonominius pokyčius ir imigracijos politikos griežtėjimo ar liberalizacijos tendencijas, todėl šie migracijos
tipai (jų kilmė ir tęstinumo ypatumai) negali
būti aiškinami pasitelkus tik struktūrinius
veiksnius ar makroekonominius rodiklius
(ir priešingai, socialinių ryšių aspektą).
Atsižvelgiant į šiuos argumentus, bendra
migracijos kilmę ir tęstinumą aiškinančių
veiksnių schema tampa aktuali, nes, nepaisant imigrantų atvykimo pagrindų (darbo
imigracija, šeimos imigracija, prieglobstis,
teisėta veikla ir kt.), pagrindiniu migrantų
tikslu tampa integracija į darbo rinką, būsto, švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinių
paslaugų teikimo sektorius. Kitaip tariant,
socialiniai migracijos procesus skatinantys
veiksniai ir makroekonominiai rodikliai
vienu metu gali būti laikytini ir integracijos
procesus sąlygojančiais veiksniais. Šis argumentas liudija poreikį integracijos procesus
analizuoti bendrame imigracijos kontekste,
o analizei atlikti panaudoti migracijos kilmę
ir tęstinumą aiškinančius veiksnius apimančią duomenų analizės schemą (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Imigracijos analizė migracijos teo
rijų sintezėje
STRUKTŪRA
Makroekonominiai ir struktūriniai
migracijos veiksniai
(ekonominė šalių situacija, imigracijos
ir integracijos politika)
Makrolygmuo

MIGRACIJOS TINKLAS
Migrantų organizacijų kūrimosi
prielaidos, socialiniai ryšiai, individualios ir/ar kolektyvinės migracijos ir
integracijos patirtys
Mezolygmuo

VEIKSMAS
Migrantai (individualūs mobilumo
veiksniai ir integracijos patirtys)
Mikrolygmuo

Šaltinis: sudaryta autoriaus

1 lentelėje kiekvienas iš pateiktų analizės
lygmenų yra vienodai svarbus: struktūra
(imigracijos politika ir tikslo šalyje taikomos
integracijos priemonės, makroekonominiai
migracijos veiksniai), veiksmas (migracijos
motyvai) ir migracijos tinklas (įvairios socialinių ryšių formos tarp migrantų, potencialių
migrantų, šeimos narių, draugų ir tarpininkų) skatina tarptautinės migracijos procesus,
daro įtaką naujiems migracijos modeliams
atsirasti ir sukuria erdvę integracijos procesams vykti. Abiem (imigracijos ir integracijos) atvejais dalyvauja kilmės, tranzito ir
tikslo šalyse veikiantys aktoriai, todėl tikslo
šalyje vykstantys integracijos procesai gali
daryti poveikį potencialių imigrantų individualiems ir/ar kolektyviniams mobilumo
veiksniams52 kilmės šalyje (ir atvirkščiai –
mobilumo veiksniai gali daryti poveikį inte-
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gracijos procesams53). Šį abipusį poveikį geriausiai apibūdina migracijos tinklo sąvoka.
Socialinių migracijos teorijų kontekste
aptarta migracijos tinklo sąvoka apima platų migracijos konteksto spektrą: pradedant
migracijos motyvais ir tikslo šalies pasirinkimo aplinkybėmis, baigiant įvairaus pobūdžio socialiniais ryšiais, migrantų ekonomine, socialine ir politine veikla ir galiausiai
konkrečios migracijos elgsenos (kultūros)
formavimu(si) kilmės, tranzito ir tikslo šalyse. Nors migracijos tinklo sąvoka apima
socialines (tai pabrėžia pati tinklo sąvoka)
ir ekonomines (apsisprendimas migruoti
dėl įvairių priežasčių, įskaitant struktūrines aplinkybes) migracijos teorijas54, tyrimo
modelyje analizės aspektai išskiriami į tris
lygius, liudijančius platų socialines ir ekonomines migracijos teorijas apimančios makro,
mezo ir mikrosąveikos kontekstą.
Struktūros, migracijos tinklo ir veiksmo
sąveiką apimanti schema leidžia analizuoti
migracijos ir integracijos procesus migracijos teorijų kontekste, kartu pagrindžia migracijos teorijų sintezės poreikį. Ši schema
leidžia apibūdinti platų analizuojamos problematikos lauką, kita vertus, teikia galimybių paaiškinti sąveiką tarp skirtingų analizės
lygmenų: t. y. kaip analizuojamos migrantų
grupės viduje ir/ar išorėje veikiantis migracijos tinklas daro įtaką tikslo šalies pasirinkimui, vėliau – bendrai migracijos elgsenai
(potencialiai) mobilioms visuomenėms bei
integracijos procesams tikslo šalyje ir galiausiai „migracijos grandinėje“ dalyvaujančių šalių demografinei situacijai. Pabrėžtina,
kad įtakos formavimas(is) gali būti atvirkštinis, kai demografinė situacija kilmės ir tikslo
šalyse ir/ar integracijos ir imigracijos politika
tikslo šalyje gali daryti įtaką migracijos elgsenai ir/ar migracijos tinklų formavimui(si).
Nors plėtodami migracijos teorijas tyrėjai
teigia, kad visus migracijos veiksnius apimančios teorijos taikymas sunkiai įmanomas, vis dėlto, kalbant apie kokybinių tyri-

18

mų taikymą migracijos tyrimuose (ypač kai
analizuojamos konkrečios imigrantų grupės
ar atskiri migracijos modeliai), migracijos teorijų sintezės privalumai išryškėja, nes tokiu
atveju nėra apeliuojama į bendro migracijos
proceso aiškinimą. Pabrėžtina, kad pateikiama schema (žr. 1 lentelę) siekiama sujungti
ne pačias migracijos teorijas, o konkrečius
migracijos teorijose įsitvirtinusius migracijos proceso kilmę ir tęstinumą aiškinančius
veiksnius, kurių sąveikos apibūdinimas leistų atskleisti konkrečių imigrantų grupių imigracijos ypatumus.

***
Lygiagrečiai su migraciją skatinančiais
makroekonominiais veiksniais, procesui
įtaką daro tikslo šalyje įgyvendinama imigracijos ir integracijos politika, todėl kartu
su vyraujančiais makroekonominiais veiksniais schemoje (struktūroje) aprašomos politikos analizė praplečia tyrimo lauką – parodo, kuris iš individualių ar kolektyvinių
mobilumo veiksnių buvo (yra) lemiamas ar
padarė didesnę įtaką migracijos motyvams
ir/ar integracijos procesams.
Migracijos politikos kūrimas ir įgyvendinimas (kaip ir šio proceso analizė) susideda
iš dviejų vienas su kitu susijusių ir vienas kitą
papildančių etapų: (1) migracijos reguliavimo
ir (2) migrantų integracijos mechanizmų55.
Pirmuoju atveju migracijos politikos analizė
gali būti atliekama makro, antruoju – makro,
mezo ir mikrolygmenyse56. Kadangi schemoje
(žr. 1 lentelę) parodomas migracijos tinklas,
imigracijos ir integracijos politikos analizė
gali būti atliekama atsižvelgiant į pačių imigrantų nuostatas (t. y. siekiant įvertinti, ar
vykdoma imigracijos ir integracijos politika
daro poveikį migracijos motyvams ir imigrantų integracijos procesams; jei taip, tada
kaip). Vienodas dėmesys gali būti skiriamas
tiek imigrantų nuostatų, tiek įgyvendinamų
politikos priemonių analizei57.
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Išvados
Migracijos proceso kilmės ekonominėse
migracijos teorijose apibūdinimas leidžia daryti išvadas apie analitinės prieigos taikymo
ypatumus migracijos tyrimuose: ekonominės migracijos teorijos nagrinėja ekonominę
migracijos prigimtį, tačiau kartu jos pateikia
aiškius argumentus apie socialinių veiksnių
svarbą. Kita vertus, ekonominės migracijos
teorijos aiškina darbo rinkos vaidmenį, todėl
integracija tampa neišvengiamu imigracijos
proceso rezultatu.
Apibendrinant migracijos tęstinumo ypatumus socialinėse migracijos teorijose galima teigti, kad šios teorijos migracijos procesą
traktuoja kaip besitęsiančią modernių visuomenių integralią gyvenimo dalį. Migracija
(kaip ir modernių visuomenių migracijos
elgsena) yra įsitvirtinusi migracijos tinkle:
socialinėse visuomenės taisyklėse ir normose
kilmės, tranzito ir tikslo šalyse. Šios teorijos
migracijos procesus siekia paaiškinti pabrėždamos proceso tęstinumą, todėl analizuojant
imigracijos procesus svarbu atsižvelgti į faktą, kad tarptautinės migracijos procesai vienu metu gali būti traktuojami tiek kaip makroekonominių rodiklių rezultatas, tiek kaip
sudėtingas kilmės, tranzito ir tikslo šalis bei
visuomenes apimantis socialinis procesas.
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Karolis Žibas

Migration research in social and economic theories
of migration: constructing an analytical approach
In the course of reviewing social and economic theories of migration, this article constructs
an analytical approach that allows a comprehensive look at contemporary processes of migration. It discusses the main theories of migration:
the origin of the migration process in the economic theories and the characteristics of migration continuity in the social ones. In analyzing the
sociological conception of migration, the main
aspects of analyzing processes of integrating the
migrants are discussed in the context of the continuity of international migration.
The article offers an analytical approach allowing the joining together of distinct factors explaining the origin and continuity of migration:
in a synthesis of migration theories the process of
migration is treated both as an unavoidable so-
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cial phenomenon of modern 21st century society
and as an economic phenomenon determined
by macroeconomic conditions. A description of
migration theories helps to reveal peculiarities
of the interaction between the concepts of migration and migrants’ integration: the latter is
understood as a phenomenon “accompanying”
the migration process and connected with macro, mezo, and micro factors influencing it. The
article ends by presenting conclusions about the
need to analyze migration processes in a comprehensive manner, applying a general schema
of factors that explain the origin and continuity
of migration, a schema encompassing the principal aspects of migration analysis: its structure,
the network and action of migration in their
macro, mezo, and microrelationships.
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Lietuvių darbo imigracija ir integracija Švedijos
darbo rinkoje ir visuomenėje po 2004 metų
Pagrindinis šio straipsnio tikslas – remiantis įvairiais šaltiniais, istoriografine,
statistine ir interviu medžiaga, pateikti lietuvių paveikslą Švedijos darbo rinkoje. Kad
straipsnio tikslas būtų įgyvendintas, pasirinkti tokie uždaviniai: pirmajame skyriuje
per imigracijos iš Lietuvos į Švediją statistiką
po narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES)
objektyviai bendrame kontekste bandoma
išryškinti tyrimo problematiką; antrajame
skyriuje per lietuvių užimamas vietas darbo
sektoriuje, gaunamą atlyginimą ir išdirbamas valandas, palyginus su bendru Švedijos
darbo rinkos kontekstu, siekiama pateikti
Švedijos darbo rinkos analizę per socialinįekonominį lietuvių atvejo tyrimą. Paskutiniame skyriuje panaudojus interviu būdu
surinktą medžiagą, pateiktas Švedijos lietuvių požiūris į Švedijos integracijos politiką
imigrantų atžvilgiu, galimybes integruotis
švediškoje visuomenėje ir lietuviškojo tapatumo išsaugojimą emigracijoje.
Šis straipsnis aktualus, nes Švedijos darbo
rinkos ir imigrantų atvejo analizės tyrimų yra
mažai arba, galima sakyti, beveik nėra. Kartu yra nauja patirtis nagrinėti svetimos valstybės darbo rinkos politiką ir savų migrantų

gyvenimą. Todėl šiame straipsnyje interviu
metodu surinkta medžiaga yra svarbi, parodanti tam tikras Švedijos lietuvių tendencijas
vienu ar kitu klausimu, o jos papildymas statistine, teisės aktų, dokumentų ir mokslinės
literatūros analizės medžiaga prisideda prie
objektyvesnio darbo imigrantų iš Lietuvos
paveikslo pateikimo Švedijos darbo rinkoje.
Straipsnyje naudojami lyginamasis, atvejo
analizės, aprašomasis statistikos, mokslinės
literatūros ir dokumentų analizės bei interviu metodai. Kokybiniu interviu metodu,
apklausiant 8 Švedijoje gyvenusius lietuvius,
buvo siekiama atskleisti tam tikras lietuvių
integracijos į Švedijos darbo rinką tendencijas, tačiau ne visumą.

Lietuvių imigracijos į Švediją
2004 metų tendencijos
Didesnė darbo imigracija į Švediją prasidėjo 1970 metų pradžioje ir beveik 58 procentai visų imigrantų atvyko per 1970–1992
metus. Daugiausia darbo imigrantų atvyko
iš Šiaurės valstybių, ypač iš Suomijos1. 2004
metų statistiniais duomenimis, Švedijoje gyveno 9 milijonai švedų ir 1,1 milijono (maž-
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daug 12 procentų) gimusių užsienyje asmenų. Imigrantai iš Lietuvos masiškai pradėjo
vykti gyventi ir dirbti į Švediją nuo 1990
metų, kai buvo paskelbta nepriklausomybė2.
Švedijos statistikos departamentas pateikia
duomenis apie imigrantus iš Lietuvos nuo
1973 metų, tačiau realiai pirmieji skaičiai
oficialiose statistikose ima figūruoti tik po
1991 metų3. Taip yra todėl, kad oficiali Švedijos statistika fiksuoja atvykėlius pirmiausia
pagal jų turimą pilietybę, o iki 1991 m. Lietuvos pilietybė Švedijoje nebuvo oficialiai
pripažįstama.
Statistikos departamento duomenimis,
lietuviai imigrantai po 1990 metų į Švediją
migravo negausiai, tačiau nuolat: kasmet atvykdavo po gerą pusšimtį. Padėtis pasikeitė
po 2000 metų, o ypač nuo 2004 metų gegužės 1 dienos, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 4. Imigrantų iš Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių skaičius ima augti. Prie tokio imigracijos augimo prisideda ne tik naujų valstybių narystė ES, o ir tai, kad Švedija buvo
vienintelė šalis, kuri nekėlė jokių tranzitinių

reikalavimų imigrantams, atvykstantiems
po 2004 metų gegužės 1 dienos, tokiu savo
elgesiu parodydama, jog ji vykdo laisvos darbo rinkos politiką5.
Lietuvių imigracijos mastai, padidėję po
narystės ES, ypač išaugo 2005–2006 metų
laikotarpiu, o pastaraisiais metais pasiekė
beveik 7 tūkstančių per metus imigrantų
skaičių. Pažvelgę į bendrą Lietuvos demografinį skaičių pastebėsime, kad iš oficialiai
registruotų 3 329 000 Lietuvos gyventojų
2004–2010 metais 0,8 procento savo imigracijos šalimi, 2010 metų duomenimis, pasirinko Švediją. Tai rodo, kad santykinai didelis
skaičius imigravo būtent čia.
Pasak specialistų, 2005–2006 metais imigrantų padidėjimas Švedijoje nėra tik didesnės registracijos padarinys, tai realus padidėjimas. Vis dėlto imigracija iš naujų valstybių
narių tėra tik nedidelis skaičius bendros imigracijos į Švediją6. Pasak specialistų, nedidelis imigrantų iš Lenkijos ir Baltijos valstybių
skaičius gali būti dėl to, kad naujai atvykusiems imigrantams yra prieinamos dirbti tik

1 pav. Bendras lietuvių imigrantų skaičius 2000–2010 metais
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2010

kelios darbo sritys. Nors Švedijoje nedarbo
lygis yra gana mažas, atliktos apklausos Baltijos šalyse parodė, kad po įstojimo į ES daugelis Baltijos šalių piliečių teikia pirmenybę
Airijai ar Jungtinei Karalystei, kaip savo imigracijos valstybei, o ne Skandinavijos valstybėms, tarp jų ir Švedijai. To priežastimi
buvo įvardytos lengvesnės galimybės patekti
į darbo rinką ir anglų kalbos kaip pagrindinės užsienio kalbos mokėjimas.
Statistikos departamento duomenimis,
1990–2000 metais lietuvių moterų skaičius
Švedijoje buvo didesnis nei vyrų. Nuo 1991
iki 1995 metų moterų skaičius buvo nedaug
didesnis nei vyrų, tačiau nuo 1996 iki 2000
metų moterų buvo užfiksuota beveik dvigubai daugiau nei vyrų. Tačiau nuo 2004 metų
padėtis pasikeitė ir imigrantų vyrų skaičius
pradėjo augti.
2004–2005 metų laikotarpiu moterų skaičius buvo beveik dvigubai didesnis nei vyrų,
tačiau nuo 2006 metų imigrantų vyrų iš Lietuvos skaičius išaugo, o 2010 metais pirmąkart lietuvių vyrų buvo užfiksuota daugiau
nei moterų.
Statistiniais duomenimis, 1990–2000
metais daugiausia imigrantų iš Lietuvos į
Švediją atvyko sulaukę 25–29 metų. Taip pat
nemažai lietuvių imigravo būdami 30–34
metų. Mažiausiai iš Lietuvos atvyko 16–19 ir
55–64 metų imigrantų. Po Lietuvos narystės
ES panašios tendencijos toliau išliko, nes
daugiausia imigrantų atvyko būdami 25–34
metų, o mažiausia – 55–64 metų. 2000–2008
metų Švedijos statistika rodo, kad tarp lietuvių išliko tokia pati populiaraus imigracijai
amžiaus tendencija7.
Jeigu palygintume lietuvių imigraciją į
Švediją su imigracija į kitas Skandinavijos
šalis, kaip antai su Norvegija ar Danija, galėtume įžvelgti kitokius imigracijos mastus.
To priežastimi gali būti įvardijama tai, kad,
kai Švedija nuo 2004 metų atidarė savo sienas laisvai atvykti, kitos Skandinavijos šalys
nusprendė įvesti apribojimus patekti į jų

darbo rinką naujų valstybių narių imigrantams. 2006 metais Suomija ir Islandija pasekė
Švedijos pavyzdžiu ir panaikino apribojimus
atvykti. Danija ir Norvegija išliko vienintelės Skandinavijos valstybės, palikusios apribojimus atvykti, tačiau 2008 metais jie taip
pat buvo panaikinti. Priežastys, paskatinusios taip ilgai neatverti savo sienų imigrantų srautams, buvo tos, kad tiek Norvegijoje,
tiek Danijoje buvo mažas nedarbo lygis ir
nedidelis stygius kvalifikuotos darbo jėgos,
reikalingos iš užsienio8.
Pateiktais 2010 metų Norvegijos statistiniais duomenimis, lietuvių imigrantų skaičius Norvegijoje ėmė smarkiai augti Lietuvai įstojus į ES. 1991–2000 metais lietuvių
kasmet atvykdavo apie 120, o 2001–2009
metais jų skaičius išaugo vidutiniškai iki
11 7009. 2010 metų Danijos statistikos duomenimis, lietuvių imigrantų skaičius ėmė
didėti taip pat nuo 2004 metų gegužės
1 dienos. 1999–2004 metais lietuvių Danijoje
oficialiai užfiksuota 3945, o 2004–2009 metų
laikotarpiu – 18 88410.
Apibendrinus galima sakyti, kad įstojus
į ES 10 naujų valstybių, imigracija ypač padidėjo iš Lenkijos ir Baltijos valstybių (daugiausia iš Lietuvos), o 2003 metus palyginę
su 2007 metais, matytume, kad ji išaugo 5
kartus11. Švedijos statistikos departamento
duomenimis, imigrantų iš Lietuvos skaičius
gerokai padidėjo įstojus į ES, o ypač per pastaruosius kelerius metus. Iki 2004 metų vyravusį moterų imigrančių skaičių iš Lietuvos
pradeda vytis vyrai, o 2010 metais pralenkia.
2004–2010 metais populiariausia imigrantų
amžiaus grupė yra 25–34 metai, o mažiausiai
imigravo lietuvių, sulaukusių 55–64 metų.
Lietuvių imigrantų skaičius į Norvegiją ir
Daniją padidėjo po 2004 metų, o ypač išaugo
nuo 2008 metų, kai buvo panaikinti apribojimai atvykti imigrantams. 2001–2009 metais
Norvegijoje lietuvių vidurkis buvo 11 700, o
2004–2009 metais Danijoje lietuvių skaičius
siekė 18 884.
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Socioekonominis lietuvių
imigrantų paveikslas Švedijos
darbo rinkoje
Pastaraisiais metais imigrantų, atvykstančių dirbti į Švediją, sudėtis keičiasi, jeigu
palyginsime su tais, kurie yra anksčiau atvykę iš tų pačių valstybių. Paskutiniu metu
atvykstantys imigrantai užpildo visus ekonominius sektorius, tačiau jų stygius juntamas kitose darbo vietose. Atlyginimai naujai
atvykstančių imigrantų iš 10 naujų ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvos), priklausomai
nuo išsilavinimo ir amžiaus, yra mažesni nei
gimusiųjų Švedijoje. Pastebėta, jog anksčiau
atvažiavusių iš 10 ES valstybių imigrantų ir
vietinių švedų atlyginimų skirtumai yra mažesni. Taip pat juntamas didelis atlyginimų
skirtumas tarp imigrantų iš 14 senųjų ES
valstybių narių ir Švedijoje gimusių asmenų.
2006 metų Švedijos migracijos tarnybos duomenimis, imigranto atlyginimo dydį lemia jo
amžius, lytis, išsilavinimo lygis, jo gimimo
vieta Švedijoje, vienoje iš 10 naujų ES valstybių narių ar iš 14 senų ES valstybių. Švedijoje
dideli atlyginimų skirtumai priklauso nuo to,
ar imigrantas yra vyras, ar moteris, nes nuo
to keičiasi koeficientų vertinimas: moterims
jis yra neigiamas. Neigiami koeficientai yra
ir tam tikrų šalių imigrantams – Lenkijos,
Vengrijos ir Baltijos šalių, o ypač imigrantams, atvykusiems iš Lietuvos. Neigiamas
atlyginimo koeficientas gali būti dėl kelių
priežasčių: a) darbdavys gali nesamdyti imigranto dėl neigiamo požiūrio į imigrantus, b)
darbdavys gali nesugebėti tinkamai įvertinti imigranto darbo įgūdžių ir dėl to manyti,
kad aukštos kvalifikacijos darbuotojai gali
būti tik švedai12.
2005 metų Švedijos migracijos tarnybos
duomenimis, daugiausia uždirbo Švedijos
piliečiai (23,5 tūkstančio kronų), iš 10 ES
valstybių narių didžiausius atlyginimus
gavo latviai (23,3 tūkstančio kronų), estai
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(23 tūkstančiai kronų), o mažiausiai iš naujų ES narių uždirbo imigrantai iš Lietuvos
(21,4 tūkstančio kronų). 2006 metais daugiausia uždirbo imigrantai iš 14 senųjų ES
valstybių (30,8 tūkstančio kronų), paskui
imigrantai iš 10 naujų ES valstybių narių, iš
jų daugiausia uždirbo lietuviai (24,4 tūkstančio kronų), lenkai (24,3 tūkstančio kronų), o
mažiausius atlyginimus gavo imigrantai iš
Latvijos (24 tūkstančiai kronų). Taigi, Švedijos migracijos tarnybos duomenimis, 2005
metais imigrantų iš 14 ES valstybių narių ir
imigrantų iš naujų ES valstybių atlyginimai
buvo mažesni nei 2006 metais. Pasikeitė ir labiausiai apmokamų imigrantų tautybės: 2005
metais iš Baltijos šalių mažiausiai uždirbo
lietuviai, o 2006 metais jų atlyginimai buvo
vieni didžiausių ne tik tarp imigrantų iš Baltijos valstybių, tačiau ir tarp visų 10 naujų ES
valstybių narių. Pagal statistiką daugiausia
uždirba senųjų ES valstybių narių imigrantai, tačiau nedaug nuo jų atsilieka 10 naujų ES
valstybių narių imigrantai.
Nors vietos gyventojų pajamos yra mažesnės nei 14 senųjų ES valstybių narių, tačiau
vis tiek jų uždirbami atlyginimo koeficientai
esti vieni didžiausių visoje Europoje. Didelius
atlyginimus Švedijoje gauna antrosios kartos
imigrantai (tiek vyrai, tiek ir moterys), kurių
tėvai yra gimę Vakarų arba Rytų Europoje.
Imigrantų, kurių vienas iš tėvų yra gimęs ne
Europos valstybėje, pajamos mažesnės negu
vietos gyventojų13. Švedijos tyrimai rodo, kad
pirmosios kartos imigrantai vidutiniškai uždirba 5 procentais mažiau negu švedai. Pavyzdžiui, imigrantai iš Turkijos, Graikijos,
Vidurio Rytų ir Afrikos vidutiniškai uždirba
20–25 procentais mažiau negu pirmosios kartos gyventojai. Imigrantai iš Baltijos valstybių, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės uždirba panašiai arba net šiek tiek daugiau negu
pirmosios kartos imigrantai Švedijoje14.
Švedijoje juntamas atlyginimo skirtumas tarp imigrančių moterų ir vyrų. Jau
1968 metais skirtumas tarp vyrų ir moterų
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atlyginimo buvo apie 30 procentų. Panašus
skirtumas buvo jaučiamas 1981 ir 1991 metais.
Iki 1981 metų skirtumas tarp vyrų ir moterų
atlyginimo dydžio nuo 30 procentų sumažėjo iki 20 ir panašus išliko iki 1990 metų.
Nuo 1991 metų atlyginimų tarp skirtingų lyčių vidurkis vėl ėmė didėti15. Švedijos darbo
sąjungos duomenimis, imigrantės moterys,
atvykusios iš Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos, priklauso, palyginti su imigrantėmis iš
kitų vietovių, mažiausiai apmokamų darbuotojų grupei. Moterys, atvykusios iš Pietų
ir Rytų Europos valstybių, Afrikos, Azijos ir
Lotynų Amerikos, yra didesnės bedarbės nei
vietiniai vyrai ir moterys. Skurdas ir žemas
atlyginimas yra dažniau pasitaikantis reiškinys tarp moterų imigrančių nei kitų grupių
visuomenėje16. To priežastimi įvardijamas
faktas, jog moterys daug lėčiau asimiliuojasi
Švedijos darbo rinkoje nei vyrai. Ir tik po 20
metų, praleistų Švedijoje, moterys imigrantės ima uždirbti vienodai su vietinėmis darbuotojomis17.
Kitokia atlyginimo sistema taikoma antrosios kartos imigrantams. Moterys, kurių
tėvai yra gimę vienoje iš Pietų Europos ar
Skandinavijos valstybių, uždirba panašiai
kaip vietinės švedės. Panaši padėtis yra su
antrosios kartos imigrantais vyrais, kurių
tėvai atvykę iš Skandinavijos ir Pietų Europos šalių. Itin juntami atlyginimų skirtumai
tarp ne Europoje gimusių imigrantų, kurių
pajamos beveik 20 procentų mažesnės nei
švedų18. Taigi Švedijoje atlyginimo dydį antrosios kartos imigrantams lemia jų tėvų
kilmė. Imigrantai, kurių tėvai yra iš Skandinavijos, Vakarų ar Rytų Europos valstybių,
darbo rinkoje užima panašią vietą kaip ir
vietiniai švedai. Didesnė nedarbo tikimybė
gresia imigrantams, kurių tėvai atvykę iš
Piet ų Europos arba ne Europos valstybių.
Tokia darbo rinkos politika rodo, kad Švedijoje yra ryškus etninis elementas, lemiantis
imigrantų užimamą vietą darbo sektoriuose
ir atlyginimo dydį.

Neigiamas atlyginimo koeficientas yra
pastebimas tarp imigrančių moterų, gimusių vienoje iš 10 ES valstybių ir atvykusių po
2004 metų. Tai aiškinama tuo, kad moterys,
atvykusios iš buvusios Sovietų Sąjungos, nėra
tokios pat kvalifikacijos ir išsilavinimo kaip
vietinės švedės ar imigrantės, atvykusios iš
kitų regionų. Tačiau jokio atlyginimų skirtumo nepastebima tarp moterų, gimusių Švedijoje, ir tų, kurios atvažiavo 2006 metais, taip
pat ir vyrų nepriklausomai nuo jų imigravimo laiko – 2004, 2005 ar 2006 metų. Stebėtina tai, kad vyrai imigrantai, gimę vienoje
iš 14 senųjų ES valstybių, gauna aukštesnius
atlyginimus nei tie, kurie yra gimę Švedijoje,
priklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo19.
Imigrantų iš 14 ES valstybių narių atlyginimai didžiausi iš visų grupių, o taip yra
dėl to, kad jie laikomi geresniais medicinos,
taikomųjų mokslų ir verslo administravimo
vietų specialistais. Jeigu palyginsime Švedijos piliečio ir imigranto atlyginimą skirtingose darbo vietose, galėsime įžvelgti tokias
tendencijas: – vidutiniškai 548 kronų per mėnesį skirtumas pradinės mokyklos mokytojo,
4081 kronos – daktaro ir 9000 kronų – inžinieriaus specialybės. Didelių atlyginimų
skirtumų nėra tarp atvykusių į Švediją imigrantų, ne vyresnių kaip 19 metų, nepaisant
srities, kurioje jie dirba. Svarbus veiksnys,
lemiantis atlyginimo dydį Švedijoje, yra šalis, iš kurios imigrantas atvyko. Atvykstantys iš valstybių, kuriose žemas pragyvenimo
lygis, sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą
nei tie, kurie yra atvykę iš aukštą gyvenimo
lygį pasiekusių valstybių. Galima teigti, kad
Švedijoje atlyginimo dydis priklauso nuo to,
ar asmuo yra pirmosios, ar antrosios kartos
imigrantas, taip pat iš kokios valstybės yra
atvykęs. Pastebima tam tikra diskriminacija
moterų atžvilgiu, pabrėžianti egzistuojantį
stiprų etninį elementą darbo rinkoje. Svarbiausi veiksniai, turintys įtakos imigranto
atlyginimui, yra jo praleisti metai Švedijoje,
išsilavinimas, amžius ir tautybė. Statistiniais
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duomenimis, imigrantai, nesantys ES piliečiai, uždirba mažiausiai.
2005 metų Švedijos darbo sąjungos duomenimis, didžiausias imigrantų skaičius
dirba tokiuose darbo sektoriuose: 36 procentai dirba valytojais, 34 procentai – viešbučių
ir restoranų tinklo sektoriuje, 22 procentai –
maisto ruošos srityje, 21 procentas dirba pramoniniame sektoriuje, 16 procentų – Švedijos metalurgijos darbuose20. Statistiniais
duomenimis, 9 iš 10 švedų (90 procentų) turi
darbus, o tik 3 ketvirčiai imigrantų (beveik
76 procentai) yra aktyvūs Švedijos darbo
rinkoje21. Švedijos piliečiai dažniausiai dirba statybų ir viešojo administravimo sektoriuose, o imigrantai darbuojasi sveikatos
priežiūros srityje22.
2007 metų Švedijos statistikos apie lietuvius, dirbančius tam tikruose darbo sek-

toriuose, duomenimis, daugiausia lietuvių
dirba sveikatos priežiūros, žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos bei finansų srityse.
Nemažai lietuvių užima švietimo, gamybos
ir kasybos darbo sektorius. Mažiausiai lietuvių dirba paslaugų ir viešojo administravimo
srityse.
Švedijos integracijos tarnybos duomenimis, privatūs verslai yra labiau paplitę tarp
imigrantų nei tarp švedų, nes kas dešimtas
privataus verslo savininkas yra gimęs ne
Švedijoje. 11,8 ir 5,4 procento privataus verslo
priklauso imigrantams vyrams ir moterims,
o tik 9,9 procento švedų vyrų ir 4,5 procento
švedžių užsiima privačia veikla. Populiariausi privatūs verslai yra tarp imigrantų vyrų iš
Azijos: kas penktas tokio verslo savininkas
yra azijietis. Pastebėta, kad tokio verslo savininkai, gimę ne Skandinavijos šalyse, turi

2 pav. 2007 metų statistiniai duomenys apie lietuvius, dirbančius įvairiuose darbo sekto
riuose.
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Šaltinis. Sudaryta remiantis Švedijos statistikos departamento duomenimis.
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mažiau darbuotojų, dirbančių jų privačiame
versle, nei švedai ar skandinavai. Tik apie 15
procentų imigrantų, atvykusių ne iš Skandinavijos šalių ir turinčių savo privatų verslą,
yra įdarbinę kitų darbuotojų. Tačiau priežastys, kodėl imigrantai verslininkai nenori
samdyti darbuotojų, nėra ištirtos. Galima tik
daryti prielaidą, kad tai yra verslai, nereikalaujantys didelio darbuotojų kolektyvo, o į
tokį verslą paprastai įtraukiami šeimos nariai
ar kiti vien giminaičiai. Taip imigrantai sukuria darbo vietas sau arba artimiems giminaičiams, kitų darbuotojų neįdarbindami.
Pagal išsilavinimo lygį pastebima, kad
daugiau imigrantų iš 10 naujų ES valstybių
narių nei švedų turi universitetinį išsilavinimą23. Privataus verslo savininkai imigrantai
(45–64 metų) turi aukštesnį išsilavinimo
laipsnį negu Švedijoje gimę vyrai ir moterys. 28 procentai imigrantų vyrų (45–64
metų) turi universitetinį išsilavinimą, o apie
20 procentų švedų yra baigę universitetą.
Panaši statistika vyrauja ir tarp moterų: čia
34 procentai imigrančių, turinčių aukštąjį
išsilavinimą, 7 procentais lenkia švedes.
2005–2006 metų duomenys apie išdirbtas
darbo valandas tarp gimusiųjų Švedijoje ir
imigrantų rodo, kad didelių skirtumų nematyti. 2005 metais daugiausia valandų per mėnesį dirbo švedai, po jų estai, lenkai, latviai
ir mažiausiai – lietuviai. Vis dėlto užimtumo
lygis naujų ES valstybių piliečiams yra gerokai mažesnis nei žmonių, gimusių Švedijoje
(bet didesnis nei, pavyzdžiui, pabėgėlių imigrantų). 2006 metų Europos Bendruomenių Komisijos duomenimis, imigrantų iš 10
naujų ES valstybių darbo norma buvo apie
62 procentai. 2006 metais daugiausia valandų per mėnesį išdirbo 14 senųjų ES valstybių
imigrantai, po jų švedų kilmės asmenys ir
lenkai. Mažiausias mėnesinis darbo valandų
vidurkis yra tarp imigrantų iš Baltijos valstybių (ypač iš Lietuvos). Iš imigrantų, atvykusių po 2004 metų gegužės 1 dienos, didesnis
darbo valandų vidurkio skirtumas juntamas

tarp vyrų, gimusių vienoje iš 14 senųjų ES
valstybių narių, ir tarp 10 naujų ES narių.
2004–2006 metais didžiausias nuolatinio
gyvenimo leidimų skaičius buvo išduotas 10
naujų ES valstybių narių piliečiams24. Ypač
padidėjo darbdavių ir asmenų, ieškančių
darbo Švedijoje, skaičius, – tai prisidėjo prie
išaugusio samdomų darbuotojų, ypač statybų sektoriuje, skaičiaus. Taip pat pastebėta,
kad 2004–2006 metų laikotarpiu išaugo
studentų iš naujų valstybių narių skaičius.
2007 metais daugiausia lietuvių, atvykusių
ir užsiregistravusių Švedijoje, buvo darbininkai, ieškantys darbo bet kokiame darbo
sektoriuje. Antras pagal gausumą lietuvių
skaičius Švedijoje yra giminaičių, atvykusių
pas jau gyvenančius lietuvius. Mažiausiai į
Švediją atvyko lietuvių darbdavių, vadinasi,
mažai privataus verslo atstovų investavo ar
įkūrė savo verslus Švedijoje.
Apibendrinant lieka pridurti, kad imigrantų, atvykusių po 2004 metų narystės
ES, atlyginimai yra mažesni nei švedų ir
14 senųjų ES valstybių narių piliečių. Kartu
pastebima lyčių diskriminacija moterų atžvilgiu, pasireiškianti per mažesnį mokamą
atlyginimą, trumpesnes darbo valandas ir
mažiausiai kvalifikuotas darbo vietas. Švedijoje įprasta, kad imigrantai, atvykę iš ekonomiškai stiprių valstybių (turimi omenyje
imigrantai iš 14 senų ES valstybių narių), uždirba daugiausia, o asmenys, atvykę iš ekonomiškai silpniausių valstybių, gauna mažesnius atlyginimus ir turi prastesnes darbo
vietas. Didžiausias imigrantų iš Lietuvos,
taip pat ir kitų Baltijos valstybių, skaičius
dirba tokiuose darbo sektoriuose, kaip sveikatos priežiūra, žemės ūkis, miškininkystė ir
žvejyba, o mažiausiai – paslaugų ir viešojo
administravimo srityse. Nepaisant to, kad
didesnis procentas imigrantų iš 10 naujų ES
valstybių narių nei švedų turi universitetinį
išsilavinimą, tam tikruose darbo sektoriuose
dirba vien vietos gyventojai (pavyzdžiui, statybų ir viešojo administravimo sektoriuose).
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Švedijos lietuviai:
integravimasis į svetimą
visuomenę ir savosios tapatybės
išsaugojimo pastangos
Iki šiol kas penktas Švedijos gyventojas yra
gimęs ne Švedijoje arba turi vieną iš tėvų, gimusį kitoje šalyje. Tokia statistika rodo, kad
daugiakultūrė Švedijos visuomenė beveik
3 kartus viršija įprastą imigrantų vidurkį
ES25. Oficiali Švedijos migracijos politika yra
nukreipta į imigrantų integraciją, kuria siekiama sulyginti jiems ir vietos gyventojams
teises ir pareigas. Tačiau į klausimą, ar Švedijos integracijos politiką reikia laikyti sėkminga, galima atsakyti nevienareikšmiškai.
Dažnesnis pašalinimas iš darbo rinkos ir didesnis nedarbo lygis tarp imigrantų nei vietos gyventojų, mažesni mokami atlyginimai
ir neretai prasiveržiantys diskriminacijos
atvejai iš darbdavių ar kolegų prisideda prie
neigiamų veiksnių, apsunkinančių sėkmingą integracijos procesą į Švedijos visuomenę.
Skirtingą nuomonę apie Švedijos migracijos
politikos tikslus ir individualų kiekvieno
imigranto santykį su integravimusi į Švedijos visuomenę turėjo interviu metu apklausti
lietuviai.
Iki 1975 metų Švedijoje egzistavusi asimiliacinė imigrantų politika buvo pakeista
visais demokratiniais principais paremta
imigrantų integracijos kryptimi. Tai pasireiškė per Švedijos parlamente išdėstytų
lygybės, bendradarbiavimo ir pasirinkimo
laisvės tikslų siekiamybę. Lygybės principas
Švedijos migracijos politikos atšakos – integracijos atveju – turėjo suteikti tiek vietos
gyventojams, tiek ir imigrantams (taip pat
pabėgėliams) tokias pat gyvenimo sąlygas ir
galimybes darbo rinkoje26. Tyrimai parodė,
kad tam tikros grupės imigrantų, atvykstančių į Švediją, yra linkę asimiliuotis, nors
Švedijos migracijos politikoje pagrindinis
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dėmesys kreipiamas ne į asimiliaciją, bet į
integraciją.
Dauguma apklaustų lietuvių teigė, kad integravimasis į Švedijos visuomenę priklauso
nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Švedijos integracijos politika nėra suinteresuota
imigrantus asimiliuoti, tačiau per įvairias integracines programas, galimybę nemokamai
įgyti išsilavinimą, švedų kalbos pamokas
imigrantai turi galimybę lengviau įsilieti į
Švedijos visuomenės gyvenimą. Iš surinktos
interviu metu medžiagos pastebėta tendencija, kad pašnekovės moterys, ištekėjusios už
švedų kilmės vyrų, jaučiasi visiškai integruotos į Švedijos visuomenę, o savo lietuviškąją
tapatybę konstruoja bendrai su švediškąja.
Mišrioje imigranto (šiuo atveju – lietuvio) ir
švedo šeimoje formuojama dviguba tapatybė: vaikai kasdienėje namų aplinkoje kalba
viena, o oficialioje – kita kalba. Pasak Ritos,
ištekėjusios už švedų kilmės vyro ir turinčios
3 vaikus, vaikai supranta nesantys nei tikri
švedai, nei lietuviai:
Aš manau, kad jie puikiai supranta, kad
nėra visiški švedai, iš kitos pusės, sakyti, kad
jie yra pusė lietuvio, o kita pusė švedo, taip pat
būtų netikslu. Mat kaip būtų gaila, bet jie jau
yra daugiau švedai. Galbūt prie to prisideda
ir tai, kad lietuvių kalba nekalba taip lengvai,
kaip švedų27.
Vienas iš Švedijos integracijos politikos
tikslų yra imigrantų ir jų vaikų sociokultūrinė integracija per švietimą. Vaikams, kurių švedų kalba nėra pagrindinė šnekamoji
kalba, privalu papildomai lankyti švedų kalbos pamokėles. Kad būtų suformuota klasė,
gyvenamajame rajone turi susidaryti pakankamas skaičius mokinių (mažiausiai 5) ir
surastas kompetentingas mokytojas. Gimtosios kalbos pamokėlės dažniausiai vedamos
po pagrindinių pamokų, vakare. Švedijoje
esančioms privačioms mokykloms, vadovaujama etniniu ar religiniu pagrindu, tačiau tik
nedidelis skaičius imigrantų vaikų jas lanko.
Švedijos nacionalinės edukacinės tarnybos
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duomenimis, 2003 metais Švedijoje buvo 66
religinės privačios mokyklos, iš jų 49 katalikiškos, 15 musulmoniškų ir 2 žydų 28.
Švedijoje įprasta mokyti vaikus neišsakyti rasistinių apibūdinimų ir nediskriminuoti imigrantų vaikų. Imigrantų vaikai, atvykstantys gyventi ir mokytis į kitą
valstybę, patenka į sudėtingą situaciją, nes
Švedijos mokyklų sistema neskirsto vaikų į
skirtingas klases pagal tautybę. Todėl vaikai
susiduria su pirmaisiais sunkumais – reikia
įsilieti į visiškai svetimą visuomenę. Pasak
pašnekovės Kristinos29, atvykus į Švediją 12
metų ir mokantis bendroje klasėje su švedų
vaikais nebuvo galima justi diskriminacijos
ar neigiamo požiūro iš klasės draugų pusės.
Tačiau staigus gyvenamosios vietos ir draugų pakeitimas bei atvykimas į kitą valstybę,
nemokant jos kalbos, apsunkino ir sulėtino
integravimosi į Švedijos visuomenę procesą.
Galima daryti išvadą, kad tik asmeninės kiekvieno imigranto vertybės, požiūris į lietuviškosios tapatybės išlaikymą ir užsidarymą
ar atsivėrimą kitai kultūrai lemia integravimosi į kitą visuomenę lygmenį. 2005 metų
statistiniais duomenimis, pradinės mokyklos
143 665 mokinių pirmoji kalba nebuvo švedų.
Tai sudarė maždaug 13,6 procento viso mokinių skaičiaus privalomojoje mokykloje30.
Švedijos nacionalinės edukacinės tarnybos
duomenimis, Švedijoje kalbama beveik 130
kalbų. Pagrindinės iš jų yra: arabų, bosnių/
kroatų/serbų, ispanų, suomių, albanų, anglų,
persų, turkų, kurdų, somaliečių. Pagal Švedijos nacionalinės edukacinės tarnybos duomenis, beveik 32 procentai mokinių, besimokančių privalomojoje mokykloje Stokholme,
Geteborge ir Malmėje, yra priskirti mokytis
gimtosios kalbos31.
Nepaisant to, kad Švedijoje gimę ar maži
išvykę iš Lietuvos vaikai netenka dalies savo
lietuviškosios tapatybės, visi pašnekovai teigė
besistengiantys įdiegti lietuviškas tradicijas
ir kultūrą savo vaikams per dalyvavimą Švedijos lietuvių bendruomeniniame gyvenime

ir kitoje visuomenės veikloje. Pašnekovė Rita
prisimena prieš porą metų beveik kiekvieną
savaitgalį veždavusi savo vaikus į Geteborgo
Švedijos lietuvių bendruomenės, esančios
už 200 km nuo gyvenamosios vietos, susitikimus, tačiau ilgainiui supratusi prasmės
praradimą:
Aš beveik kiekvieną savaitgalį veždavau savo
vaikus susitikti su kitais lietuviukais, kol galiausiai pamačiau, jog tiek mano, tiek kitų lietuvių
vaikai, pragyvenę Švedijoje 5–6 metus, jau nebėra tikrais lietuviais. Kas kad namie mokau
kalbėti lietuvių kalba, pasakoju apie senelius,
likusius gyventi Lietuvoje, ir jų šaknis, tačiau
mano vaikai jau tarpusavyje šnekasi švedų kalba ir save suvokia esant pusiau lietuviais, pusiau švedais. Netgi labiau save laiko švedais32.
Dauguma Švedijos lietuvių save suvokia
emigrantais, gyvenančiais kitoje šalyje, tačiau palaikančiais ryšius su gimtojoje valstybėje likusiais giminaičiais. Dalyvavimas
Švedijos lietuvių bendruomeniniame gyvenime, susitikimai su atvykusiais iš Lietuvos
svečiais ir įvairių Lietuvai svarbių švenčių
minėjimai prisideda prie emigrantų siekio
neužsidaryti naujoje visuomenėje, o išlaikyti
savąją lietuviškąją tapatybę. Švedijos lietuvių bendruomenės (toliau – LBŠ) misija yra
padėti lietuviams išsaugoti savo tapatybę per
kultūrą, tradicijas ir kalbą. Kartu prisidėti
prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo Švedijoje ir
kitose šalyse, padėti lietuviams integruotis
į vietinę visuomenę. Bendruomenės tikslai
įvardijami keli: išsaugoti ir puoselėti lietuvybę ir lietuviškas tradicijas, įtraukti naujus
narius ir išplėsti veiklą visoje Švedijoje, pristatyti Lietuvos įvaizdį Švedijoje, kurti ir organizuoti informacinius, kultūrinius, politinius
renginius33. Bendruomenės veikla telkiasi
Stokholme ir apima šias darbo grupes: Lituanistinė Saulės mokykla, Lituanistinė Gintaro
mokykla, Tautinių šokių kolektyvas Baltija,
Informacinė grupė, leidžianti žinių laikraštį
ir interneto svetainės puslapį, Moterų klubas,
Ryšių su bažnyčia grupė, Jaunimo grupė, nuo

31

2006 metų telkianti jaunuolius, studijuojančius Stokholmo apylinkėse, Projektų rengimo
grupė, įsisteigusi 2007 metais34. Be šių pagrindinių darbo grupių, LBŠ organizuoja nuolatinius metinius renginius, kaip antai Vasario
16-osios minėjimas ir Priešadventinės šventės,
o lituanistinės mokyklos ir šokių kolektyvai
rūpinasi pramoginiais renginiais. Visi Švedijoje gyvenantys lietuviai prisipažino vienokiu
ar kitokiu būdu dalyvaujantys ar anksčiau dalyvavę bendruomeniniame gyvenime. Išvykimas iš Lietuvos ir patekimas į kitą, svetimą,
visuomenę prisideda prie noro burtis su kitais
tautiečiais į vieną veiklą. Pašnekovės Vidos
manymu, išvykę į kitą valstybę lietuviai tampa lietuviškesni, nes tai, ko Lietuvoje galbūt
nebūtų ėmęsi, emigracijos šalyje daro su didžiausiu noru ir užsidegimu. Mokslus baigusiam ir beveik 7 metus Švedijoje gyvenančiam
Tomui su lietuviškosios tapatybės išlaikymu
siejasi lietuviškos spaudos ir knygų skaitymas,
nuolatinis apsipirkimas lietuviškomis maisto
prekėmis prekiaujančioje parduotuvėje35.
Švedijos lietuviai laikosi bendros nuomonės, jog neužsisklendimas tam tikroje erdvėje, o dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime padeda ne tik išlaikyti tautinę tapatybę,
bet ir prisideda prie lengvesnės laipsniškos
integracijos į Švedijos visuomenę. Kad integracija neišvengiama, ypač pragyvenus ilgesnį laiką, visi pašnekovai vieningai pritaria.
Tačiau kartu pabrėžia, kad Švedijos politika
nelinkusi imigrantų asimiliuoti, ji palieka
jiems saviraiškos ir savos tapatybės išlaikymo galimybes. Integracijos lygmuo priklauso
nuo kiekvieno asmens individualiai, nelygu
jo pragyventas laikas, turima vieta visuomenėje, mentaliteto ir kultūros skirtumai, galiausiai ryšys su valstybe, iš kurios atvyko.
Palyginus Švedijos visuomenės požiūrį į
imigrantus su kitų ES valstybių požiūriu ir
66 pasaulio valstybėse atlikus tyrimus paaiškėjo, kad švedai yra viena tolerantiškiausių
visuomenių36. Tačiau Švedijoje irgi susiduriama su integracijos trukdžiais, sukeltais
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aplinkos veiksnių. Nors Švedijos valdžios
vykdoma imigracijos politika imigrantams
atvira, pasižymi palankiomis integracinėmis
programomis, viešai skelbiama tolerancija ir
antidiskriminacija imigrantams, tačiau Švedija susiduria su integracijos problemomis,
diskriminacija ir rasizmu darbo rinkoje. Už
Švedijos piliečio ištekėjusi Agnė teigia, kad
statistika, bylojanti apie Švedijos visuomenės
tolerantiškumą, tik parodo, kad Švedijoje imigrantų niekas viešai neskriaudžia ar nemuša.
Švedijos integracijos politika yra daugiau „pasyviai globėjiška“, siekianti imigrantus priimti, išgelbėti nuo karo, politinio persekiojimo ar
bado, suteikti politinę globą ir būtinas pragyvenimo sąlygas. Tačiau, pašnekovės nuomone,
Švedijos integracijos politikoje buvo padaryta
esminė klaida, nes, nepaisant gausybės integracinių programų ir pagalbos imigrantams
integruojantis, nebuvo pateikta imigrantams
jokių grįžtamojo ryšio reikalavimų, o tai būtų
paties imigranto pastangos integruotis ir asmeninis įnašas į Švedijos visuomenės gerovę.
Agnės nuomone, imigrantų iš ES valstybių
integracija vyksta daug greičiau ir paprasčiau
nei atvykusiųjų ne iš ES valstybių:
Nežinau ar dėl to, kad mūsų yra mažai, ar
kad mes mažiau skiriamės nuo švedų, tačiau
europiečių integracija vyksta daug geriau
ir lengviau nei kitų. Dauguma europiečių į
Švediją imigruoja dėl darbo arba šeimyninių
priežasčių ir gyvena vadovaudamiesi visiškai
kitokia motyvacija ir pareigos jausmu nei neeuropinės kultūros žmonės37.
Pašnekovės Ritos manymu, Švedija susiduria su didele nedarbo ir musulmonų
problema, dėl to pasunkėja sėkminga integracija. Švedijos darbo rinkos tyrimai atskleidė, kad diskriminacija migrantų, ypač
neeuropiečių atžvilgiu, Švedijoje yra gana
didelė. Teigiama, kad taip yra dėl to, jog migrantai neturi specialių švedams būdingų
įgūdžių, kaip, pavyzdžiui, švedų kalbos žinios. Pasak specialistų, Švedijos darbdaviai
pateikia daug griežtesnius kompetencijos

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

ir išsilavinimo reikalavimus imigrantams
nei švedams. Kartu Švedijoje juntamas tam
tikras „kultūrinis atstumas“ tarp migrantų
ir švedų. Anot mokslininkų, darbą siūlantys
agentūrų atstovai, išgirdę migrantų vardus ir
pavardes, ima juos diskriminuoti nepaisydami, kad migrantai laisvai šneka švedų kalba.
Kaip dauguma pareigūnų pripažįsta, Švedijoje paplitusi tendencija migruojantiems
jaunuoliams su „užsieniečių vardais“ sakyti,
kad darbo jau nėra, nors tiesa dažnai būna
visiškai kita. Yra pastebėtas ne vienas atvejis, kada musulmonų mergaitės ir moterys,
dėvinčios šydus ar skareles, sukelia stiprią
diskriminacijos bangą38. Pasak mokslininkų,
didžiausią rasistinę nelygybę Švedijoje jaučia musulmonai imigrantai. To priežastimi
įvardijamas visiškai skirtingas musulmonų
ir švedų gyventojų mentalitetas, paremtas
skirtinga religija, tradicijomis ir papročiais.
Prie neigiamo švedų visuomenės požiūrio
į musulmonus imigrantus prisideda ir tai,
kad dauguma jų gyvena Švedijos rajonuose „getuose“, į kuriuos patekti kitų tautybių
žmonėms yra sunku. Kartu dauguma musulmonų imigrantų nedirba jokio darbo, o gyvena iš valstybės teikiamų socialinių pašalpų.
Daugumos pašnekovų nuomone, imigrantų
iš ES valstybių narių (tarp jų ir iš Baltijos valstybių) integracija, palyginti su neeuropiečių
integracija, yra du visiškai skirtingi dalykai.
Iš Europos valstybių atvykę imigrantai į Švediją daug greičiau ir paprasčiau integruojasi
dėl savo kultūrinių panašumų, o imigrantai,
atvykę ne iš Europos valstybių, sukelia daugybę papildomų problemų.
Švedijos integracijos politika yra apipinta
daugybe įstatymų ir teisės aktų, integracinių
programų bei įvairiapusės pagalbos imigrantams, besiintegruojantiems į visuomenę. Priimti specialūs įstatymai nustatė lengvesnes
imigrantų integravimosi sąlygas. Nuo 2008
metų gruodžio mėnesio įsigalioję liberalesni
Švedijos darbo migracijos įstatymai suteikė
lengvesnes sąlygas atvykti gyventi ir dirbti

Švedijoje39. Nuo 2009 metų sausio 1 dienos
Švedijoje įsigaliojęs naujas įstatymas skirtas
kovoti su diskriminacija. Šis įstatymas pakeitė anksčiau buvusius 7 antidiskriminacinius
aktus ir suteikė dar didesnę apsaugą diskriminuojamiems asmenims. Įstatyme pagrindinis dėmesys skiriamas amžiaus ir lyties
diskriminacijai šalinti40. Švedijos pilietybės
politika, grįsta Jus sanguinis principu, šalia
pilietybės įgijimo prigimtiniu būdu numatė 4 kitus būdus: natūralizaciją, pranešimą,
įvaikinimą ir tėvų santuoką (legitimizaciją)41.
O 2001 metais Švedijos parlamente priimtas
dvigubos pilietybės įstatymas dar labiau prisidėjo prie Švedijos daugiakultūrės įvairovės
išlaikymu paremtos integracijos politikos42.
Visa Švedijos integracijos politika nukreipta į
pagalbą imigrantams kuo lengviau integruotis į švediškąją visuomenę. Tačiau dauguma
pašnekovų teigia, kad, nepaisant palankios
imigrantų integracijai politikos, Švedijoje
nėra taip paprasta pasijusti savam. Miglės
nuomone, beveik neįmanoma jaustis kultūriškai integruotam į Švedijos visuomenę, nes
švedai yra labai uždari ir „džiaugsmingai“
kiekvieno užsieniečio nepriima:
Švedų visuomenė yra skirta tik švedams. Ji
yra suinteresuota integruoti imigrantus tiek,
kiek jie patys to trokšta, kartu suteikiant visas
galimybes dirbti. Tačiau aš išskirčiau tik kultūrinį įsileidimą, nes „moraliai“ švedai įsitikinę, jog jų visuomenė yra skirta tik jiems43.
Dauguma pašnekovų mano, kad Švedija,
kaip ir visos kitos pasaulio šalys, susiduria
su tomis pačiomis problemomis ir trukdžiais
integruojant imigrantus. Pirmiausia daugelis imigrantų gyvena savo „kultūriniame
burbule“, jį susprogdinti yra praktiškai neįmanoma dėl pačių imigrantų nenoro integruotis. Taip pat lietuviai pastebėjo, kad be
galo sunku pralaužti pačių švedų šaltumą
bendraujant ir turimą išankstinę nuomonę
apie imigrantus. Pasak lietuvių, socialiai puikiai veikiantis Švedijos modelis emociškai
daugeliui imigrantų primena šaltą ir svetimą
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aplinką. Todėl praktiškai beveik neįmanoma
įgyvendinti Švedijos politikos siekio padaryti Švediją antraisiais imigrantų namais.
Dauguma imigrantų pripažino, kad penkeri ir daugiau metų, praleistų Švedijoje, turėjo
įtakos lietuviškosios tapatybės kitimui: suvokimas savęs ne tik Lietuvos piliečiu, tačiau ir
imigrantu, gyvenančiu kitoje šalyje. Respondentai teigė, kad dirbdami ir bendraudami
su švedais nejučia įsiliejo į kitos visuomenės
aplinką ir neteko dalies savosios tapatybės
išskirtinumo. Vis dėlto dauguma pašnekovų
savo neužsidarymą tam tikrame gete, o atvirą
požiūrį į Švedijos kultūrą ir visuomenę laiko
normaliu ir neišvengiamu reiškiniu. Paklausti, ar patekimas į kitą visuomenę prisidėjo
prie lietuviškojo identiteto kitimo, dauguma
pašnekovų sutiko, kad gyvendami Švedijoje
pamažu netenka dalies savo lietuviškosios
tapatybės įgydami naują, švediškąją. Kartu
teigdami, jog, nepaisydama siekio išsaugoti
lietuviškąsias vertybes uždarame savo šeimos
rate, naujoji karta, gimusi ir užaugusi Švedijoje, turi jau visiškai kitokį savosios tapatybės
supratimą, nei jų tėvai ar seneliai.
Apibendrinant norisi pridurti, kad Švedijos integracijos politika nėra linkusi asimiliuoti imigrantų, suteikdama jiems plačias
saviraiškos galimybes. Pasak Švedijoje gyvenančių lietuvių, integracijos laipsnis priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeninių
savybių ir noro įsilieti į kitos visuomenės gyvenimą. Tyrimo metu buvo pastebėtos tendencijos, jog moterys, ištekėjusios už švedų
kilmės vyrų, jaučiasi labiau nei kiti lietuviai
integravęsi į Švedijos visuomenę. Tačiau tokiose šeimose susiformavusi vaikų tapatybė
esti dvejopa – lietuviškąją po truputį išstumia švediškoji. Visi pašnekovai teigė, kad
dalyvavimas bendruomeniniame Švedijos
lietuvių gyvenime buvo svarbus norint išlaikyti lietuviškumą, pasireiškiantį per bendrų
švenčių ir kitų Lietuvai svarbių įvykių paminėjimą. Kaip priemonę išsaugoti lietuviškąją
tapatybę emigracijoje respondentai įvardijo
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lietuvių kalbos vartojimą ir mokymąsi kasdienėje aplinkoje.

Išvados
Šiame straipsnyje naudojantis Švedijos
statistikos departamento duomenimis apie
imigrantų iš Lietuvos socialinę-ekonominę
padėtį Švedijos darbo rinkoje buvo galima
susidaryti vaizdą apie naujos ES valstybės
narės imigrantų paklausą ir vertingumą kitos šalies darbo rinkoje. Iš pateiktos lietuvių
atvejo analizės išryškėję keletas veiksnių leido
apibūdinti darbo imigrantų iš Lietuvos specifiką. Atkūrus nepriklausomybę prasidėjusi
negausi, tačiau nuolatinė darbo imigracija iš
Lietuvos po truputį didėjo, o nuo 2004 metų
gegužės 1 dienos, Lietuvai kartu su kitomis
Baltijos šalimis ir kaimyne Lenkija tapus
ES valstybe nare, išaugo net iki 7 tūkstančių
imigrantų per metus, 2004–2010 metais tai
sudarė 0,8 procento visų Lietuvos piliečių, išvykusių į Švediją. Toks imigrantų iš Lietuvos
skaičius, nors, palyginti su imigracija į kitas
Europos valstybes, kaip kad, pavyzdžiui, Airiją ar Jungtinę Karalystę, nėra didelis (nuo
2004 metų gegužės 1 dienos Švedijai atvėrus
savo sienas laisvai atvykti imigrantams buvo
tikimasi sulaukti didelio imigrantų antplūdžio, tačiau dėl švedų kalbos nemokėjimo ir
ne visų darbo sričių prieinamumo didžiulių
srautų nebuvo), tačiau sudarantis beveik vieną procentą visų Lietuvos piliečių, imigravusių į užsienį, vertė imtis Švedijos darbo
rinkos ir lietuvių padėties joje tyrimo.
Pažiūrėjus į darbo sektorius, kuriuos užima imigrantai iš 10 naujųjų ES valstybių
narių, pirmiausia iš Lietuvos, paaiškėjo, kad
lietuviai daugiausia dirba sveikatos priežiūros, žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos
bei finansų srities darbo sektoriuose, o mažiausiai – paslaugų ir viešojo administravimo srityse. 2007 metų Švedijos duomenys
pateikė informaciją, kad daugiausia leidimų
apsigyventi paprašė lietuviai darbininkai,
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ieškantys darbo bet kokiame darbo sektoriuje, ir giminaičiai, atvykstantys pas jau
gyvenančius Švedijoje lietuvius. Mažiausias
atvykusių lietuvių darbdavių skaičius rodo,
kad privataus verslo investuotojų Švedijoje iš
Lietuvos yra sąlyginai mažai.
Straipsnyje buvo apžvelgti Švedijos statistikos duomenys apie per mėnesį išdirbtas
valandas. 2006 metų statistika parodė, kad
imigrantai iš Lietuvos dirbo mažiausiai valandų per mėnesį ne tik tarp Baltijos valstybių piliečių, bet ir tarp 10 naujųjų ES valstybių narių. Vis dėlto, vertinant atlyginimo
prasme, imigrantai iš Lietuvos, atvykę dirbti
į Švediją po 2004 metų, uždirbo mažiau nei
14 senųjų ES valstybių narių piliečiai, tačiau
daugiausia iš 10 naujųjų ES valstybių narių ir
beveik vienodai su vietos gyventojais. Tokie
duomenys rodo, kad imigrantai iš Lietuvos
yra viena iš geriausiai apmokamų piliečių
grupių, atvykusių iš naujųjų ES valstybių
narių. Taigi tokį lietuvio imigranto paveikslą
Švedijos darbdavių akimis galima susidaryti
iš pateiktos informacijos.
Kad straipsnis būtų aktualus ir naudingas,
be visos oficialios informacijos apie Švedijos
darbo rinkos atvirumą imigrantams, kurią
pateikia Švedijos valdžios institucijos, buvo
panaudota Švedijoje gyvenančių lietuvių interviu medžiaga. Šalia interviu būdu surinktos medžiagos sėkmingai buvo pritaikyta
transnacionalizmo teorija, išskirianti „čia“
ir „ten“ erdves, kur „čia“ buvo įvardijama
kaip emigracijos vieta, o „ten“ – gimtoji šalis,
Švedijos lietuvių atveju suprantama kaip iš
Lietuvos paveldėtos tapatybės išsaugojimas
per tam tikrą kultūrinį užsidarymą savųjų
rate, kalbos ir tradicijų puoselėjimą gyvenant
emigracijoje. „Ten“ suprantamas naujosios
tapatybės laipsniškas formavimasis, veikiamas kitos valstybės vykdomos integracijos
politikos bei savanoriško siekimo neužsidaryti mažoje bendruomenėje pasekmių.
Imigrantai iš Lietuvos pateikė savo nuomonę apie Švedijos migracijos politikos tiks-

lus ir integraciją darbo rinkoje. Išryškėjo bendra nuomonė, esą integravimosi į Švedijos
darbo rinką ir visuomenę lygmuo priklauso
nuo kiekvieno žmogaus asmeninių savybių
ir individualaus noro integruotis. Dauguma
pašnekovų pripažino, kad Švedijos valstybės
laikysena imigrantų atžvilgiu siekiama ne
asimiliuoti, tačiau integruoti imigrantus: tam
tarnauja integracinių programų, socialinių
paramų ir priimtų apsaugos įstatymų prieš
rasizmą etniniu, religiniu, lytiniu pagrindu
gausybė Švedijos migracijos politikoje. Ilgiau
pragyvenus Švedijoje, pašnekovų nuomone,
lietuviškumo samprata pakinta, ypač jeigu
vienas iš tėvų (o taip buvo daugumos pašnekovių, gyvenančių Švedijoje, atveju) yra švedų kilmės.
Dauguma pašnekovų prisipažino negyvenantys uždaro visuomeninio gyvenimo, o atvirai žiūrintys į integravimąsi kitoje visuomenėje, kartu bandantys savo vaikams perduoti
lietuviškumą per tradicijas ir kultūrą šeimoje.
Respondentai pripažino esantys savotiški lietuviai transnacionalai, gyvenantys tarp dviejų
visuomenių, siekiantys išsaugoti lietuviškąją
tapatybę, tačiau kartu atviri integravimosi
į Švedijos visuomenę galimybėms. Kadangi
Švedijos integracijos politika palankiai žiūri į
imigrantų saviraišką per įvairių bendruomenių ir organizacijų kūrimą, tai ir Švedijoje veikianti lietuvių bendruomenė (LBŠ) yra gausiai
lankoma ir aktyviai veikia. Atlikti tyrimai
tarp 66 pasaulio valstybių parodė, kad Švedijos visuomenė yra viena tolerantiškiausių
imigrantų atžvilgiu, tačiau neatskleidė tikros
situacijos, su kuria susiduria imigrantai. Nepaisant atviros Švedijos migracijos politikos
imigrantų atžvilgiu, priimtų įstatymų, skirtų
kovoti su bet kokia diskriminacija Švedijos
darbo rinkoje, panašių galimybių įsidarbinti
ir gauti vienodą atlyginimą imigrantams, kaip
ir vietos gyventojams, dalis apklaustų pašnekovų teigė, jog Švedijos visuomenė, iš išorės
atrodanti atvira ir imigrantams palanki, iš vidaus esanti šalta ir „kultūriškai svetima“.
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Karolina Presniakovaitė

The integration of Lithuanian labor immigrants in
Sweden’s labor market and society after 2004
Not so long ago a one-nation state, Sweden in a very short time turned into a multiethnic and multicultural society. Having
become multicultural, Sweden encountered
new problems related to the formation of
migration policy and the reception and employment of immigrants. In 1997 the Swedish
parliament decided on the main directions
of integration, emphasizing the formation of
migration policy and the preservation of ethnic and cultural diversity in Swedish society.
Since its beginnings in 1970 labor migration
to Sweden increased notably after 1990 with
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the demise of the Soviet Union. When in that
year the possibility of freely leaving the country became real, the citizens of Baltic and
other formerly Soviet countries began emigrating to Sweden. On May 1, 2004 Sweden
fully opened its borders to immigrants. This
paper presents the results of interviewing
eight Lithuanians living in Sweden who presented their opinions regarding the possibility of integration into Swedish society and
the preservation of a Lithuanian identity in
the emigration.
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Šiuolaikinė tarpdalykinė daikto teorija ir
jos taikymas analizuojant lietuvių etninę
		
tapatybę literatūriniuose tekstuose
Daikto ar dalyko teorija (angliškai object
theory, thing theory) – aptinkamas ir vienas,
ir kitas pavadinimas – yra labai įvairiapusė,
taip pat pasižymi dideliu tarpdalykiškumu.
Pavyzdžiui, 2009 m. išleistas Fiona’os Candlin ir Raiford’o Guins’o straipsnių rinkinys The Object Reader jungia filosofų, antropologų, sociologų, istorikų, menininkų
ir kitų mokslų šakų specialistų mintis apie
įvairiausius dalykus: nuo akmenuko, rasto
Kalifornijos jūros pakrantėje, iki vieno iš
pirmųjų asmeninių kompiuterių modelių ar
XIX a. viešųjų moterų tualetų Anglijoje. Iš
esmės kalbama ne apie vientisą teoriją, o apie
panašias pastangas naujai aptarti žmonių ir
daiktų santykius, patiems daiktams skiriant
svarbesnę vietą negu įprasta.
Nesunku pritaikyti kai kuriuos daikto
teorijos principus ir metodus literatūrinio
teksto analizei, ypač kai tokiuose tekstuose
daiktai labai dažnai minimi. Tačiau reikia
prisiminti, kad literatūrinis tekstas, pavyzdžiui, romanas, yra autoriaus kūrinys, kuriame įjungdami vaizduotę skaitytojai žengia į
fiktyvų pasaulį. Kasdieniame gyvenime net
menkiausias daiktelis, kad ir suplyšęs plasti-

kinis maišelis, turi savybę ir praeitį. O fiktyviuose naratyvuose ne kiekvienas išvardytas
daiktas yra ypatingas. Taigi taikant daikto
teoriją literatūriniam tekstui reikia atkreipti
dėmesį tik į tuos daiktus, kuriems autorius
suteikia išskirtinę reikšmę. Taip pat reikia
prisiminti, kad daikto teorija kalba apie tikrus daiktus, o ne apie daiktus, naudojamus
metaforine ar simboline prasme.
Šiame straipsnyje pirmiausia apžvelgtas daikto teorijos, kaip mokslinio tyrimo
metodo, atsiradimas ir dalis jo pagrindinių
principų. Siekiant aiškumo, pateikiama vieno tikro daikto istorija, susijusi su lietuvių
išeivių tapatybės samprata. Tačiau daugiausia dėmesio šiame straipsnyje skiriama
bandymams taikyti daikto teorijos metodus
analizuojant dviejų lietuvių išeivijos autorių
literatūrinius kūrinius. Pasirinkti žanriniu
požiūriu labai skirtingi Šiaurės Amerikos
lietuvių diasporos autorių kūriniai: JAV lietuvės Jo Dereske’s detektyvinė serija „Miss
Zukas“ ir Kanados lietuvės Irenos Mačiulytės-Guilford romanas „The Embrace“, į lietuvių kalbą išverstas ir išleistas Amerikoje
pavadinimu „Prisilietimas,“ o Lietuvoje –
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„Glėbys“. Abiejų autorių kūriniuose kai kurie paprasti daiktai siejami su prieštaringais
pagrindinių personažų jausmais apie lietuvišką etninę tapatybę.

Daikto/dalyko teorija
Anglų kalba daiktavardžiai object ir thing
daugeliu atvejų vartojami kaip sinonimai,
nors turi šiek tiek skirtingą semantinį lauką, panašiai kaip lietuvių kalba daiktas ir
dalykas.
Naujausias mokslinis dėmesys daiktams
buvo skirtas konferencijose, kurios vyko 1983
ir 1984 metais JAV, Pensilvanijos universitete.
Jų metu antropologai ir kultūros istorikai vėl
svarstė prekių (angliškai commodities) reikšmę žmonių visuomenėse. Didelį susidomėjimą sukėlė 1986 m. išleistas konferencijos
rinkinys The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective („Socialinis daiktų gyvenimas: prekių reikšmė iš kultūrinės
perspektyvos“). Ypač Arjun’o Appadurai’o
įvadinis straipsnis patraukė skirtingų disciplinų mokslininkų dėmesį. Po trylikos
metų buvo nutarta Amsterdame surengti
tarptautinę konferenciją, kurioje būtų aptariamos temos, išryškėjusios 1986 m. leidinyje.
Po šios konferencijos 2005 m. buvo išleistas
dar vienas svarbus rinkinys Commodification: Things, Agency and Identities (The Social
Life of Things Revisited) („Prekybos procesas:
daiktai, veikėjai ir tapatybės (Grįžtant prie
socialinio daiktų gyvenimo)“). 2001 metais
Billo Browno redaguotas specialaus žurnalo
Critical Inquiry numeris apie daiktų teoriją
dar labiau paskatino mokslininkus atidžiau
ir naujoviškiau svarstyti žmogaus ir daikto
santykių reikšmes. Pats Brownas 2004 metais išleido monografiją A Sense of Things:
The Object of Matter in American Literature,
kurioje daiktų teorija taikoma analizuojant
literatūrinius amerikiečių tekstus.
Atsižvelgiant į konkrečią temą ir mokslininko kryptį, būdai, kuriais analizuojami
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daiktai, gali gerokai skirtis. Tačiau visuose
naujuose šios teorijos tyrimuose atsisakoma
seniau paplitusios tendencijos apibūdinti
daikto vietą žmogaus ir daikto santykiuose
kaip pasyvią. Pavyzdžiui, Appadurai’us tvirtina, kad, nors teoriškai žmonės daiktuose
įrašo ar „koduoja reikšmes“ metodologiniu
požiūriu, patys daiktai „paaiškina žmogišką
ir socialinį kontekstą“1. Panašiai sociologas
Bruno’as Latour’as kaltina kolegas sociologus, kad šie neužtektinai vertina daiktų
reikšmes visuomenėje: „Kad išlaikytume
pusiausvyrą analizuojant visuomenę, mums
tik reikia neberodyti išskirtinio dėmesio
žmonėms, o pažvelgti ir į nežmogiškas butybės.“2 Iki šiol, kaip aiškina Latour’as, sociologai buvo linkę smerkti tokius reiškinius
kaip, pavyzdžiui, kai žmogus aprėkia savo
mašiną ar kompiuterį, tokį elgesį laikydami
neracionaliu ir antromorfologiniu reiškiniu.
Latour’as, atvirkščiai, tvirtina, kad santykiuose tarp žmonių ir daiktų „visi yra lygiai
tokie patys veikėjai, tai yra būtybės, kurios
ką nors daro“3.
Stengdamiesi išsiaiškinti, kodėl taip ilgai į daiktus, kurie iš tiesų supa kiekvieną
žmogų nuo gimimo, mokslininkai priprato
žiūrėti iš aukšto, Candlin ir Guins’as pastebi, kad pagal Vakarų filosofinį racionalizmą
daiktai laikomi negyvais: „į juos žvelgiama,
bet jie negali pažvelgti, jie ką nors patiria,
bet patys nedaro poveikio“4. Kai žmogus
laikomas pasaulio centru, objektai nuvertinami.
Dabar, atvirkščiai, sociologas Timas
Dant’as pastebi, kad tyrėjai nurodo, jog „tarp
žmogaus ir daikto vyksta dialogas, panašus į
kalbą“5. Kaip ir kiti daikto teoretikai, jis pabrėžia, kad daiktų judėjimas visuomenėje yra
svarbi šios savotiškos kalbos dalis6. Šią mintį
padeda lengviau suvokti Igorio Kopytoffo
koncepcija apie daikto „kultūrinę biografiją“,
kuri yra lyg jo gyvenimas, kurio metu daikto vertė, funkcijos ir socialinė reikšmė gali
vystytis ir keistis7.
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Vieno ąsočio gyvenimo istorija:
daikto teorijos taikymo realiam
objektui pavyzdys
Kad pati daikto teorija būtų aiškesnė, pateikiu vieną pavyzdį, nurodydama teorijos
naudą tyrinėjant lietuvių tapatybę diasporoje. Pasirinkau šeimos objektą, nedidelį
(14 cm aukščio) baltos ir mėlynos spalvos
keraminį ąsotį. Jis pagamintas ne Lietuvoje,
bet man augant padėjo suvokti Lietuvos ir jos
istorinių išgyvenimų reikšmingumą.
Kiek žinoma, šis ąsotis pradėjo gyvenimą
Vokietijoje, buvo atvežtas į Lietuvą ir 1940 m.
nupirktas Kaune vieno iš mano tėvo universiteto kolegų kaip vestuvinė dovana mano
motinai. Taigi daikto pradžia – tarsi pramonės ir prekybos rinkos dalis, bet motinai jis
greitai įgijo kitą prasmę. Vestuvės vyko 1940
metais Kalėdų dieną pirmos sovietų okupacijos metu, tad šventė buvo kukli, dovanų nedaug ir kiekviena iš jų didžiai vertinama.
Kelerius metus Kaune jis buvo naudojamas kaip ąsotis ir indas gėlėms pamerkti.
Tada atėjo tėvams lemiama 1944 metų liepa,
kai vokiečių kariuomenė traukėsi ir sovietų
tankai artėjo prie Kauno. Tėvai su beveik visais artimais giminėmis turėjo būti išvežti
pagal vadinamąjį antrą deportacijos sąrašą,
taigi vidury dienos ruošėsi trauktis iš miesto
su būtiniausiais daiktais. Motina nutarė, kad
tarp jų yra šeimos fotoalbumas ir ąsotis.
Tada prasidėjusios nesibaigiančios kelionės ąsočiui buvo gana pavojingos, nes ąsotis
keraminis. Iš Kauno jis iškeliavo lagamine
ant atviro anglių vagono, o nuo Marijampolės giminės tęsė kelionę pėsčiomis, dažnai
patirdami rusų lėktuvų šaudymus. Po kelių
savaičių perėjo sieną į Vokietiją, vargais negalais su įvairiais nuotykiais pasiekė Vieną,
bet, sąjungininkams pradėjus miestą smarkiai bombarduoti, visi grįžo atgal į Bavarijos
kaimus Vokietijoje. Šiuo metu per bombardavimus pražuvo kai kurie šeimos daiktai,

kiti dabar ir vėliau buvo iškeisti į maistą, bet
ąsotis buvo saugomas ir pagaliau nuo 1945
metų vasaros rado palyginti ramų prieglobstį
Augsburgo DP stovykloje.
Vėliau, 1949 metų vasario mėnesį, jam
teko su kita tėvų manta emigruoti į Kanadą. Monrealyje prasidėjo daugiau negu dešimtmetį trukę kraustymaisi iš prastesnių
butų į geresnius, vėliau iš Monrealio į kitus
Kanados miestus, pagaliau nuo 1959 metų ilgam apsigyveno name Otavos priemiestyje.
Čia ąsotis pelnė lengvą gyvenimą: buvo pastatytas į naujai nupirktą bufetą stiklinėmis
durelėmis. Vaikystėje aš niekada nemačiau,
kad jis būtų tarnavęs kaip ąsotis ar vaza.
Kartkarčiais motina man pasakodavo jo istorijos dalį. Kiti kristaliniai ar porcelianiniai
daiktai, esantys šiame bufete, buvo išimami
ir naudojami, kai kurie patyrė avarijas ir virto bevertėmis šiukšlėmis, o nuo ąsočio tik
kartais buvo atsargiai nušluostomos dulkės.
Kaip aiškina Igoris Kopytoffas, tai – procesas,
kurio metu išskirtiniai daiktai tampa „sakralūs“, unikalūs, ir daiktas niekad negrįžta
į prekės statusą8.
Prieš pusantrų metų motinai, gyvenančiai Otavoje, prireikė daugiau priežiūros, ir
jai pritrūko vietos laikyti dūžtamus daiktus.
Tada aš paprašiau ąsotį padovanoti man, kad
galėčiau jį grąžinti į Kauną. Dabar jis mano
namuose toliau turi sakralią prasmę ir dar
įžengė į naujausią biografijos etapą, tapdamas mokslo tyrimo objektu.
Ąsočio biografija glaudžiai susijusi su dviejų
žmonių tapatybėmis: pirmiausia su motinos,
kuriai jis visada priminė jaunos ištekėjusios
moters svajones apie šeimininkės gyvenimą
Lietuvoje, vėliau lydėjo ją per beveik penkerius metus trukusius sunkius išgyvenimus
Vokietijoje. O man, kaip antros kartos išeivei,
ąsotis visą laiką buvo daiktas, kuris tam tikra
prasme įkūnija Lietuvą, tą miglotai suvokiamą šalį. Laikydama šį kuklų fizinį daiktą rankose, jaučiau stiprų ryšį su Lietuva, kuri tapo
nebe tokia mitinė, realesnė.
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Daikto teorijos taikymas
analizuojant lietuvių etninę
tapatybę Jo Dereske’s
detektyviniame romane
Final Notice
Etninės tapatybės problemika ir jos ryšiai su kai kuriais romanuose vaizduojamais
daiktais yra abiejų pasirinktų Šiaurės Amerikos lietuvių diasporos rašytojų kūrinių tema,
nors Guilford tapatybės temai skiria pagrindinę vietą, o Dereske’s romane pagal detektyvinio žanro reikalavimus pagrindinės veikėjos
tapatybės problema yra mažiau reikšminga
negu įtartinų mirčių išaiškinimas.
Trečiosios kartos Amerikos lietuvė Jo Dereske yra patyrusi detektyvinių romanų rašytoja, nuo 1994 m. ji išleido dvylika romanų vadinamąja „Miss Zukas“ (Panelė Zukas) serija.
Nors daugumai J. Dereske’s anglakalbių skaitytojų pavardė „Zukas“ atrodo svetima, visai
ne anglosaksiška, lietuviai skaitytojai lengvai
ją atpažįsta kaip amerikonizuotą pavardės
„Žukas“ variantą. Tačiau pirmuose penkiuose
serijos romanuose rasime tik retų užuominų
į lietuvišką detektyvės kilmę. Skaitytojams
anglų kalba įdomiau, kad panelė Helma Zukas įkūnija anglų bibliotekininkės stereotipą:
moteris, kuri yra labai rimta, pernelyg racionali ir per daug linkusi laikytis taisyklių. Iš
tikrųjų panelė Zukas su daiktais tiek darbe,
tiek asmeniniame gyvenime elgiasi labai
pedantiškai: ji negali pakęsti menkiausios
netvarkos, amžinai valo butą ir turi enciklopedinių žinių apie visokiausias normas ir
įstatymus. Iš esmės ji vengia sentimentalumo
ir emocionalumo. Nors šios savybės apsunkina lėtai besiplėtojančią meilę su miesto policijos viršininku, jos jai labai padeda išnarplioti
sudėtingiausius nusikaltimus.
Detektyviniuose romanuose, kuriuose
vyrauja veiksmas, veikėjai dažniausiai nėra
sudėtingi realistiniai asmenys. Tačiau labai
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populiari šiuolaikinė praktika rašyti ilgas
serijas su tuo pačiu detektyvu leidžia rašytojams iš dalies labiau prasiskverbti į detektyvų
asmenybę ir kurti ne stereotipinį, o artimesnį realistiniam psichologiniam portretui
personažą. Taip Dereske’s šeštame serijos romane Final Notice („Paskutinis įspėjimas“),
išleistame 1998 metais, pagaliau gvildenama
Helmos Zukas lietuviška kilmė ir nurodoma,
kad bibliotekininkės stereotipą galima interpretuoti kaip gynimąsi nuo stiprių emocijų,
siejamų su lietuviška tapatybe. Romane visas
veiksmas sukasi aplink detektyvės mylimą
tetą Emą (angliškai „Em“ – vardo „Emily“
santrumpa). 200 puslapių romane randama
net 40 tiesioginių užuominų į lietuvišką kultūrą ir kalbą, kurios leidžia lengviau suprasti
pagrindinės veikėjos Helmos Zukas dviprasmiškus jausmus apie savo etninę tapatybę.
Galima suskirstyti šio romano dalykus,
susijusius su lietuvių etnine tapatybe, į dvi
bendras kategorijas: lietuvių kalba, ypač
vardai, ir diasporoje išlikę populiarūs lietuvių kultūros elementai. Kalbos kategoriją
Dereske’s romane Final Notice daugiausia
sudaro trumpi pasisveikinimai ir atskiri žodžiai bei frazės9. Visi šie lietuviški žodžiai
angliškame tekste paženklinti kaip svetimžodžiai kursyvu ir paaiškinti tiesiogiai arba
kontekste.
Anglakalbiams skaitytojams, kurie nemoka lietuvių kalbos, daugiau į akis kristų
lietuviški vardai, ypač gausūs tarp romano
Final Notice veikėjų : tetos vyras Juozas, tetos
draugai Lukas ir Petras, panelės Zukas tėvas
Jonukas, jo pirmoji meilė Danutė, trečiosios
kartos Amerikos lietuvis Bronus (taip parašytas vardas)10.
Daikto teorijai kalbos elementai netinkami kaip analizės objektas, tačiau juos verta
paminėti, nes romane jie kuria lietuvių diasporos gyvenimo atmosferą. Iš populiariosios
kultūros dažnai minima lietuviškas maistas, pavyzdžiui, sūris, ir ypač kugelis, kurio
ruošimas smulkiai atpasakojamas, taip pat
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pabrėžiama, kad jis labai skanus nelietuvių
kilmės amerikiečiams11.
Bet lietuviškas daiktas, kuris geriausiai
tinka daikto teorijos analizei, yra tas, kuris
vaidina lemiamą vaidmenį pačioje detektyvo intrigoje, tai tetos Emos gintarinių karolių vėrinys. Jo sudėtinga gyvenimo istorija po
truputį išaiškinta ir, kaip paaiškėja, lemia ne
vieną žmogžudystę. Gintarai buvo atvežti iš
Lietuvos tetos motinos ir vėliau padovanoti
Emai. Kad juos pasiėmė su savimi, kai tarpukariu, Amerikos didžiosios ekonominės
krizės metu, pabėgo iš namų, rodo, jog jie jai
brangūs. Čikagoje graži mergina įsitraukė
į nusikaltėlių pasaulį, labai įsimylėjo jauną
gangsterį, gyveno vargingai ir pagaliau turėjo gintarus įkeisti lombarde. Tada kitas
gangsteris, jos draugas, irgi ją įsimylėjęs,
išpirko gintarinius karolius ir grąžino jai,
tačiau nepasakė, kad didžiausiuose gintaro gabalėliuose paslėpė pavogtus briliantus.
Paskui, Emos mylimajam žuvus, ši grįžo
namo, ir tik po keleto dešimtmečių jos gintariniai karoliai tapo lobiu, dėl kurio vyksta
mirtina kova. Taip Dereske gana sumaniai
sukuria neįprastą senos lietuvių imigrantų
kartos istoriją, kurioje jų gyvenimas susipina
su istoriniais Amerikos įvykiais.
Koks ryšys tarp minėtų lietuviškų daiktų
ir pagrindinės veikėjos bibliotekininkės detektyvės Helmos Zukas lietuviškos tapatybės? Pirmieji Dereske romanai sudaro įspūdį,
kad panelė Zukas, kuri namie neturi nė vieno daikto, primenančio jos etninę kilmę, tėra
išsaugojusi lietuvišką pavardę, yra atsisakiusi
etninių šaknų. Tačiau, kaip primena etninių
mažumų adaptacijos specialistas Wsevoldas
Isajiwas, toks pabrėžtas atsiribojimas nuo
etninių šaknų yra savotiška etninės tapatybės rūšis12.
Bet iš tikrųjų romanas Final Notice parodo, kad panelė Zukas niekada neužmiršta
esanti lietuvė: ji palaiko ryšius su giminėmis,
dažnai prisimena jų šiltus santykius vaikystėje. Be to, faktas, kad jaučiasi artimesnė

labai lietuviškai tetai Emai negu labiau asimiliuotai motinai, rodo giliai paslėptus jausmus. Tačiau, kaip jau buvo minėta, išreikšti
savo jausmus Helmai Zukas labai sunku.
Skaitant daug Dereske’s romanų, pastebima,
kad apskritai perdėtas Helmos racionalumas
ir nenoras rodyti stiprius jausmus net policininkui, kurį yra akivaizdžiai įsimylėjusi,
kažkaip susijęs su apsisprendimu laikytis toliau nuo daugumos giminaičių. Vėlesniuose
romanuose ji prisimena artimuosius gimtojoje Mičigano valstijoje kaip „tą per didelę,
per triukšmingą šeimą“13, apibūdina tėvą ir
dėdes kaip „jaudinančias, ekstremalias asmenybes“, kuriuos tik mirtis daro nepavojingus „paveikti dabartį ir ateitį“14.
Apskritai panelė Zukas vaizduojama besilaikanti kuo toliau nuo dalykų, jai primenančių lietuviškumą. Pavyzdžiui, Helmos
ryšys su lietuvių kalba jai kelia stresą: jai
nepatogu bibliotekoje atsakyti „labas“ kitam
trečiosios kartos Amerikos lietuviui. Kad jai
tikrai nesmagu, rodo jos pasiteisinimas: „Ji
vartojo lietuvių kalbą pasisveikindama tik
su artimiausiais žmonėmis – kaip teta Ema.
Kitaip kalba jautėsi per artima, kaip vokiečių
kalboje vartoti du vietoj sie sveikinantis su
nepažįstamu.“15 Kai teta Ema apsistoja pas ją
ir pusryčiams gamina labai sočių patiekalų,
pirma Helmos reakcija yra neigiama: „Čia du
kartus daugiau maisto negu ji paprastai valgo, daugiau riebalų negu suvalgo per savaitę“
ir susieja tokius valgius su lietuviška šeima:
„ji nevalgiusi keptų bulvių nuo paskutinio
apsilankymo Mičigane prieš tėvo mirtį“16.
Panašiai, kai teta Ema gamina kugelį, pats
kvapas grąžina panelę Zukas į vaikystės namus taip stipriai, kad ji net įsivaizduoja, jog
„seniai išėjusių tetų ir dėdžių bei senelių dvasios turėtų staigiai įlįsti pro uždaras duris“,
nors ji vėl stengiasi nevisiškai pasiduoti etninės praeities kerams: valgo tik patį kugelį, bet
ne spirgučius, svogūnus ar grietinę17.
Toks pat ambivalentiškumas pasireiškia
dėl svarbiausio lietuviško daikto romane –
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gintaro. Nors Helma tvirtina, kad gintaro
karoliai gražūs, jų neturi ir neketina nešioti,
aiškindama sau, kad jai patinka papuošalai,
kurie yra „subtilesni“18. Ji susieja didelius tetos Emos gintaro karolius su priklausomybe
tam tikrai etninei grupei. Sutikusi tetą oro
uoste, ji pastebi, kad moteris „kaip visada įsisegusi gintarinius auskarus, o, be abejo, po
palaidinukės apykakle yra jos gintaro vėrinys – papuošalai, artimiausi lietuvės moters
širdžiai“19. Vėliau, padėdama tetai nusiimti
karolius, Helma grįžta mintyse prie ypatingo
gintaro ryšio su lietuviškumu: „Visos lietuvės, kurias Helma pažinojo, turėjo gintaro:
pakabukų ir auskarų, ir vėrinių. Atvykdavo
į pobūvius apsikrovusios gintaru, besivaržydamos tarpusavy dėl gintaro dydžio ir
spalvos tyrumo. Ne todėl, kad gintaras toks
vertingas, bet todėl, kad išmetamas Baltijos
jūros pakrantėse, vietose, kurias daugybė iš
jų tvirtai laikė tėvyne, net jeigu niekad nebuvo išvydę jos smėlėtų krantų.“20
Taigi gintaras lietuvių kilmės amerikiečiams dar yra išsaugojęs ilgą savo gyvenimo
kelionės istoriją ir jau minėtą daikto teorijoje „sakralinę“ prasmę21. Romane Dereske
nurodo skirtingus etapus gintaro gyvenimo
istorijoje: nuo jo atsiradimo Baltijos pakrantėse, apdorojimo papuošalams Lietuvoje ir
tolesnio jo gyvenimo Amerikoje. Helma pati
pabrėžia, kad tetos Emos karoliai atkeliavo iš
Lietuvos su močiute imigrante ir pagal išeivių sukurtą tradiciją vėliau buvo perduoti
dukrai Emai22.
Tačiau romane tetos Emos gintarai, įtraukti į Amerikoje žinomų Čikagos gangsterių
kultūrą, įgyja netikėtą prasmę. Šioje istorijos dalyje Emos karoliai susiję su romantiška
meile ir dėl to jie tampa tokie brangūs tetai
Emai. Per visą detektyvą ji bando įtikinti
pernelyg rimtą dukterėčią, kad gyvenimas ir
žmonių santykiai negali būti tvarkingai katalogizuoti kaip bibliotekos knygos. Vieno pokalbio metu, kai Helma aiškina norinti viską
planuoti iš anksto, teta Ema atkerta: „Nema-
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nau, kad gyvenimas būtinai turi būti labai
efektyvus (…) Jis netvarkingas, sultingas.“23
Gintaro vėrinys tampa veikėju labai pavojinguose, romantiškuose įvykiuose – stiprių
jausmų pasaulyje, kurio egzistavimas kelia
Helmai stiprų nerimą, kad jie negalės visiškai
kontroliuoti savo gyvenimo. Atrodo, pernelyg artimi santykiai su lietuviškais daiktais
reikštų grįžimą į triukšmingos ir valingos
lietuviškos šeimos glėbį, į tokią padėtį, kurią
ji sieja su nepakenčiama netvarka ir savitvardos praradimu.
Helma bando pateisinti savo atsiribojimą
nuo lietuviškos tapatybės viename pokalbyje
su teta, sakydama: „Mūsų šaknys nėra tokios
svarbios po kelių kartų, teta Ema […] Mes
susiliejame į vieną.“ „Niekada, – atkirto teta
Ema, kilstelėdama smakrą. – Mes nieko kita
neturime, išskyrus savo šaknis, kai esame
sumesti į vieną krūvą, kaip atsitinka Amerikoje.“ Ir ji skatina dukterėčią ieškoti „gerų
skirtumų“24. Įdomu, kad šiuo atveju Helma
Zukas, kuri nemėgsta pasiduoti argumentams, tetai nieko neatsako. Vėliau pasirodo,
kad Helmos ryšiai su tetos gintaro karoliais ją paveikia: romano pabaigoje ji pirmą
kartą tetai Emai pasako myliu tave25 ir, kai
žmogžudys yra sulaikomas, vėl susitaiko su
ją mylinčiu policininku, taip atverdama širdį
pavojingiems meilės jausmams.

Daikto teorijos taikymas
analizuojant lietuvių etninę
tapatybę Irenos MačiulytėsGuilford literatūriniame
romane The Embrace
Kitaip nei Dereske’s romanas, Guilford
kūrinys The Embrace nepriklauso populiariosios literatūros žanrui. Jo pagrindinė tema
yra tapatybės problematika, tiksliau, vienos
antrosios kartos Kanados lietuvės nerimas
svarstant, kokia vieta jos gyvenime turėtų
tekti lietuviškajai tapatybei.
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Net vaikystėje romano veikėja Aldona nesijaučia jaukiai gimtojoje anglosaksų Toronto visuomenėje, bet tuo pačiu metu nepriima
tėvo griežtai peršamos lietuviškos tapatybės.
Ji tikrai jaučiasi savimi ir mylima tik su močiute, motinos mama, kurios lietuviškumas
nėra agresyvus kaip tėvo. Romane galima
rasti labai daug daiktų, susijusių su Aldonos, jos šeimos ir giminių Lietuvoje jausmais apie lietuvišką tapatybę, nors centrinė
veikėja visada lieka Aldona. Jos tapatybės
krizė pristatyta romano triptiko struktūroje,
išskirtos trys atskiros naratyvo dalys: pirmasis Aldonos apsilankymas Lietuvoje 1985 metais, Aldonos vaikystė ir paauglystė Toronte,
pradedant 1965 metais, ir giminių iš Lietuvos
apsilankymas Kanadoje 1990 metais.
Guilford romanas yra stilistiškai daugiasluoksnis, ir daiktai tekste dažnai pereina iš
realaus buvimo į metaforinę reikšmę. Šioje
studijoje apsiribojama tik „tikrais“ daiktais,
nes tik tokie tinka daikto teorijai. Labai apibendrinant, naudojant daikto teoriją tapatybės klausimų analizei, visus „tikrus“ romano
daiktus galima suskirstyti į dvi kategorijas:
žmonių buvimo vietos, pavyzdžiui, mašinos,
traukiniai, kambariai su atitinkamais baldais, ir daiktai, kuriuos žmonės pasirenka
nešioti ant kūno, pavyzdžiui, drabužiai ir
papuošalai.
Pirmame knygos skyriuje veiksmas vyksta 1985 metais, kai Aldona patiria stiprų šoką
pirmą kartą susipažinusi su tėvyne. Skyrius
prasideda ironišku epigrafu – ištrauka iš gerai
žinomos dainelės: „Pučia vėjas, / neša laivą, /
nuneš mane į Lietuvą./ Tai bus linksma, / tai
bus linksma, / tai bus linksma Lietuvoj.“26 Tai
gal pirmas ir paskutinis kartas naratyve, kai
su Lietuva susiję kas nors linksma, nes pirma Aldonos vieta Lietuvoje, traukinys, kuris
neša ją su tėvu į Vilnių, kaip ir šalies vaizdai,
daugiausia kelia šleikštulį. Traukinys apibūdintas kaip „skurdus“; jame „apatiškai sėdi
kresnos moterys (… ) Mėšlo spalvos uniformomis (…) drybso sovietų kareiviai. Tamsios

jų akys stebi mane stebinčią.( …) Juntu purvą
ten, kur jų delnai liečia atramas.“27 Traukinio
kupė suvokiama kaip pirmas Kanados lietuvės susitikimas su šalimi; kiti keleiviai, jų apranga, laikysena, traukinio suolai – visa yra
daiktai, į kuriuos žiūri Aldona ir kurie žiūri į
ją. Net traukinio orą galima paliesti pirštais –
jis „glitus“28. Iš kupė Aldona nueina į traukinio tualetą, kur viskas, net „nedidelė kriauklė kampe aptaškyti šlapimu“; čia keliautoja
mato tris skirtingus vaizdus: tikras tualetas,
prisiminti vadovėlių paveikslėliai, kuriuose
gražios vaidilutės „geltonomis kasomis… visos malonaus būdo“, ir pro langą skriejantis
dabartinis Lietuvos peizažas, įskaitant „medines trobas, nedažytas ir pasvirusias į vieną
pusę“29. Aldonos akimis traukinys yra lietuviška vieta, kurioje susirinkę svetimi; fizinis
artumas tik pabrėžia jų svetimumą, o lietuviški daiktai atstumia.
Lygiai taip pat pavaizduotos kitos susibūrimo vietos Lietuvoje pirmame romano
skyriuje. Vaizdai traukinyje Aldoną nuvilia,
tačiau dar blogiau pasidaro giminėms susirinkus jos viešbučio kambaryje, Vilniuje, kai
tradiciškai išdalijamos dovanos išeivių iš Vakarų apsilankymo metu. Dvidešimt septyni
giminaičiai susigrūda į kambarį, atsisėda kur
tik galima, o Aldona stengiasi išsielgetauti jų
palankumą: „Priklaupiu prie dviejų išsipūtusių lagaminų kambario viduryje“; kaip turguje bando įsiūlyti atvežtas dovanas, tačiau
nei dėkingumo, nei meilės nesulaukia30.
Romane įdomiausios vietos tos, kurios išreiškia privatumą ir kuriose bendraujama su
artimaisiais. Guilford tekste vienintelės vietos, kuriose Aldona atsipalaiduoja nuo dvigubos tapatybės prieštaravimų, yra jos mylimos močiutės namelis ir jos vyro anglosakso
glėbys: su viena ji jaučiasi, kad gali būti tokia
lietuvė, kokia yra iš tiesų, o su antru, – kad
vyras ją priima ir myli kaip kanadietę. Abiem
atvejais lova yra tas daiktas, kuris tampa tarsi
veikėju Aldonai bendraujant su močiute ir su
vyru. Pavyzdžiui, dar per pirmą susitikimą
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su giminaičiais Aldona Vilniuje prisimena
vyrą, vaizduodama jį lovoje: „Mano kanadietis vyras liko namie, Toronte, glausdamas
mane nesančią mūsų didelėje, plačioje lovoje
(…) Tai, kad kiekvieną rytą nubudus randu
jį šalia, man vis dar yra maloniausia gyvenimo staigmena.“31 Romano pabaigoje, kai
jai reikia nuspręsti, kaip elgtis, kai pusseserė
iš Lietuvos nutaria prieš įstatymus pasilikti
dirbti Kanadoje, ji vartosi lovoje, negalėdama užmigti: „Martinas prie manęs prisiglaudžia, padeda savo šiltą ranką ant juosmens.
Laikausi jo stipriai, įsikibusi iš paskutiniųjų.“32 Romane močiutės lova taip pat yra vieta,
kurioje Aldona gali išreikšti emocinį artumą.
Pateikiama trumpa šio daikto gyvenimo istorija, – kaip būdami imigrantai ir sunkiai
uždirbdami sau pragyvenimui: „Ji ir senelis
pirkosi baldus sendaikčių krautuvėse (…)
geležinė lova, čiužinys, įdumbantis per giliai,
kad būtų patogu sėdėti, tačiau ant kurio jaukiai miegodavau po pūkine antklode, prisiglaudusi prie didelio jos kūno.“33 Taip pat močiutės lova yra vieta, kurioje senelė ir anūkė
reguliariai peržiūri paštą (močiutė nemoka
skaityti): „Sėdim (…) ant įdubusios lovos, rūšiuojam, dėliojam (…) Galiausiai atplėšiam
voką su jos pensija. „Kokia nuostabi šalis“, –
atsidūsta. – Veltui duoda seniems pinigų.“34
Lovos kaip daiktai turi išskirtinę savybę: jos
kuria ypatingą intymumą tarp žmonių, taigi
ne atsitiktinumas, kad lova figūruoja kuriant
pagrindinius teigiamus Aldonos ryšius su artimaisiais.
Dar vienas daiktas iš baldų kategorijos, kuris vaidina svarbų vaidmenį Aldonai apmąstant tapatybę, yra sofa, irgi turinti paskirtį
priartinti draugus ir šeimos narius. Pasakodama apie draugystę su močiute, Aldona pabrėžia jų pasirinkimą glaustis arti viena kitos
tuo metu, kai užsiima lietuviška veikla: „Atsirėmusios viena į kitą sėdim su močiute ant
sofos su lietuvišku laikraščiu. Skaitom apie
apsilankiusius vyskupus ir krepšinio rungtynes, parapijos muges ir koncertus.“35 Nors
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kitur Aldona paaiškina, kad jaučiasi netikra
lietuvė, kai yra priversta dalyvauti diasporos
lietuviškose veiklose, sofa, močiutė ir išeivijos laikraštis jai sukuria jaukią aplinką: „man
patinka riedėti per skiemenis kiekvienam
žodžiui suteikiant svorį ir reikšmę, plukdant
sakinius drauge su garsu, vientisus ir tikrus.
Tai mano pirmoji kalba, turtinga ir tankaus
rašto.“36 Didžiavimasis lietuvių kalba – vienas iš labai retų atvejų romane, kai Aldona
teigiamai vertina savo lietuvišką tapatybę.
Sofa taip pat sukuria sąlygas mergaitei
tikrai įsivaizduoti tėvynę, nes čia močiutė
jai papasakoja apie nuotraukas iš Lietuvos:
„Sėdim su močiute susiglaudusios ant sofos,
ant kelių atverstas fotografijų albumas. Kalbėdama močiutė smiliumi švelniai baksnoja
senas juodai baltas fotografijas iš tėviškės (…)
Klausausi jos pakerėta (…)“37. Senelė irgi jai
piešia visus sodybos pastatus, daržus, vaismedžius. Taip sofa kuria reikalingą atmosferą, per kurią močiutės atmintis ir anūkės
vaizduotė gali atkurti tėviškės sodybą, „namą,
kurio nebėra“38.
Bet kituose romano epizoduose sofa tampa daiktu, kuris net pabrėžia dviprasmiškus
Aldonos jausmus apie savo lietuvišką tapatybę. 1990 metais, kai pusbrolis Jurgis atvyksta
į Kanadą, jis bando pažadinti jos patriotizmą
kalbėdamas apie Lietuvos gamtos grožį, gyventojų ištvermingumą, sovietinės valdžios
padarytą žalą: „Ant sofos vienas šalia kito
sėdim Jurgis ir aš, mūsų kojos beveik liečiasi.
Kartu sklaidom jo atsivežtą albumą. (…) Jis
kalba švelniai. Palenkiu galvą ir klausausi.
(…) Jo balsas liūliuoja, traukia artyn.“39 Bet
Aldona atmeta šią peršamą tapatybę: „Suvirpu, nusipurtau, atsikeliu ir nueinu. Apsikabinu pati save.“40 Šiuo atveju sofa tik labai trumpai sujungia taip seniai atskirtus gimines.
Kita daiktų kategorija, dažnai pasitaikanti Guilford romane, yra, kaip minėta, apranga ir papuošalai. Jų daug nuo pirmų romano
sakinių, kai Aldona žiūri į tėvą, kartu su juo
važiuodama į Vilnių: „Skurdžiame trau-
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kinio kupė mano tėvas sėdi tiesiai, rankas
pasidėjęs ant kelių. Jis vilki tamsiai mėlyną
kostiumą, segi auksinę apyrankę ir Rolex laikrodį.“41 Tėvas, jau antrą kartą aplankantis
tėvynę, – tobulas seno „amerikono“ stereotipas lietuvių kultūroje nuo XX a. pradžios, kai
taip pasipuošę lietuviai imigrantai grįždavo
iš JAV. Regis, jis nori parodyti, kad išvykimas iš Lietuvos buvo tinkamas sprendimas,
jam suteikęs pranašumo prieš brolį ir kitus
gimines, kurie liko tėvynėje. Taip pat, kai
giminės nerodo jokio entuziazmo drabužiams ir papuošalams, kuriuos Aldona jiems
dovanoja, jis jaučiasi nejaukiai ir galiausiai
tvirtina: „Jie pritrenkti (…) Taip. Pritrenkti.
Jie nėra matę tokių laikrodžių, tokių batų.“42
Tačiau vėliau, apsilankymo metu, tėvas apstulbina dukrą tvirtindamas, kad jeigu vėl
turėtų apsispręsti, jis nebūtų išvažiavęs iš
Lietuvos, būtų net įstojęs į komunistų partiją.
Tada jis atsiima savo žodžius, tačiau skaitytojai vis tiek supranta, kokia prieštaringa gali
būti išeivio tapatybė.
Tokie tapatybės prieštaravimai romane labai vaizdingai parodomi abiejų šalių bergždžiomis pastangomis sukurti gyvą ryšį apdovanojant dovanomis, kurios, deja, neteikia
malonumo. Tokiems mainams labai lengvai
galima taikyti daikto teoriją, nes kiekvienas
dovanotas daiktas turi savitą priešistorę ir
vaizduojamas kaip veikėjas, Vakarų kultūros
ar Lietuvos atstovas, vienos ar kitos tapatybės agentas.
Tačiau šiame straipsnyje dėmesys atkreipiamas į vieną itin įdomų pavyzdį iš centrinės romano dalies: į jaunos paauglės Aldonos
nepavykusį bandymą dovanoti pusseserei
Daivai iš Lietuvos ką nors, kas tikrai užmegztų tarp jų stipresnį ryšį. Šis daiktas lieka hipotetinis, nes dovanojimas neįvyksta. Kaip
sako Candlin ir Guinsas, daiktai turi daug
„socialinės reikšmės“ ir naudojami „sujungti ar nutolinti mus nuo draugų“43. Guilford
romane svarbiausias hipotetinis daiktas yra
paprastas megztinis, kuris lemia Aldonos pa-

sitraukimą nuo beprasidedančios draugystės
su pussesere Lietuvoje.
Iš pradžių Aldona priešinasi bet kokiam
sutapatinimui su giminėmis Lietuvoje. Antras romano skyrius „Torontas, 1965 metai“
staiga prasideda nuo objekto, atkeliavusio iš
Lietuvos, – tėvo brolio Prano laiško. Kad laišką daikto teorijos prasme galima vadinti veikėju, akivaizdu iš detalaus aprašymo: „Ant
mūsų šaldytuvo Montrose Court gatvėje guli
laiškas iš Lietuvos (…) Laiškas atremtas į baltą vazelę, pastatytą ant krakmolytos servetėles banguotais kraštais. Jis laukia ir laukia.“44
Tėvas įsako dukrai rašyti Prano vaikams, ir
naratyvas tada paaiškina, kaip Aldonos tėvas
primygtinai reikalauja, kad ji jaustųsi lietuvė.
Tada ji pasiduoda spaudimui ir rašo pusseserei, kurios amžius panašus. Nors Daiva labai
šiltai reaguoja į Aldonos laišką, jos prielankumas verčia kanadietę jaustis dar nepatogiau. Daiva į ją kreipiasi „Mieliausioji sesute“; tėvas aiškina, kad čia tiesiog tradicinis
kreipinys, bet Aldona jaučiasi „tarsi kažkas
svetimas būtų (…) prisispaudęs savo kūnu
taip arti, kad tarp mūsų nelieka jokio tarpo
(…), kažkodėl jaučiuosi pagauta, pasisavinta“45. Nors mergaitės tęsia korespondenciją,
Aldonai kyla vis naujų bėdų. Daiva atvirai
pasakoja, kad jos tėvas dažnai grįžta namo
girtas ir ją muša, bet Aldona neaiškina, jog
jos tėvas irgi linkęs per daug gerti, jog jis
motinos akivaizdoje flirtuoja su kitomis moterimis. O kai pusseserė pradeda ją raginti
aplankyti Lietuvą ar net atvažiuoti ten nuolat
gyventi, tarp jų kyla ginčų apie sovietinę valdžią, kurios Aldona paniškai bijo. Taip susirašinėjimas kelia Aldonai abejonių dėl savo
tapatybės, aštrina kaltės jausmą, kad gyvena
laisvoje ir turtingoje šalyje.
Gana paprastai atsiranda būdas Aldonai
priartėti prie pusseserės. Po to, kai Aldonos
tėvas parašo broliui, kad Daiva gali paprašyti
kokio nors daikto iš Kanados, lietuvė sugalvoja, kad pageidautų gauti megztinį. Tačiau
žodis „megztinis“, kuris atrodo savaime su-
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prantamas lietuvei paauglei, nėra toks aiškus
Aldonai. Kanadietė gyvena turtingos šalies
didmiestyje, kuriame skirtingų spalvų, modelių ir medžiagų megztiniai šimtais kabo
parduotuvėse. Taigi Aldona prašo daugiau
duomenų, bet Daivai, skurdžiai gyvenančiai sovietinės Lietuvos kolūkyje 20 amžiaus
septintajame dešimtmetyje, kanadietės klausimai skamba lyg pasityčiojimas: „Jos atsakyme nėra jokių išmatavimų, laiško tonas irzlus
ir sudirgęs nuo tokių klausimų. Man reikia
megztinio kaip tau. Labai norėčiau žieminio.
Mano oda šviesi, todėl labiausiai tiktų tamsi
spalva … Per visą užsagstomą.“46
Laiškas pirmiausia kelia Aldonai jau
įprastą gėdos jausmą, nes primena, kokiomis skirtingomis ekonominėmis sąlygomis
jie gyvena. Bet greitai pradeda džiaugtis,
kad pagaliau prasidės tikrų daiktų siuntimas.
Taip jos šeima prisijungs prie didelės dalies
išeivijos kaip jos močiutė, kuri per agentūrą
Toronte nuolat „siunčia maisto paketus (…)
Kartas nuo karto nusiunčia ir padėvėtų drabužių, prieš tai susiuvusi pamestas sagas ir
sutvarkiusi iširusias siūles, išplovusi ir išlyginusi, apėjusi lygintuvo galiuku net ir mažiausius apykaklių kampučius.“47 Kruopščiai
sutvarkyti daiktai pavirsta veikėjais, meilės
nešėjais giminaičiams, taip pat išeiviams
suteikia įsitikinimą, kad iš tikrųjų nėra atsiskyrę nuo tėvynės. Aldona suvokia radusi
būdą sujungti kanadietiškos ir lietuviškos
tapatybės puses: „Tiek tai aš galiu padaryti.
Dabar viskas bus kitaip. Dabar ir mes pradėsime siųsti. Galbūt kartais net ir įkišim į
laišką dolerį, paslėptą tarp sidabrinio popieriaus. Įsivaizduoju, kaip pinigai praslysta pro
cenzorių akis, ir netveriu iš džiaugsmo.“48
Tačiau, kaip anksčiau aptarta, ne tik Aldonos lietuviška tapatybė yra prieštaringa. Tą
patį galima pasakyti apie jos tėvą, kuris nors
ir vertė rašyti pusseserei, pats parašė broliui,
kad gali atsiųsti dovaną, o dabar, kai dukra
ateina su konkrečiu prašymu, vis delsia, kol
Aldona supranta, jog pinigų už megztinį jis
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niekada neduos. Taip megztinis tampa hipotetiniu daiktu, kuris turėjo būti meilės kurjeris, bet lieka niekada nenupirktas, niekada
nenusiųstas. Tada Aldona, negalėdama savęs
priversti išaiškinti tėvo išdavystę, nieko nepaaiškinusi pusseserei, išvis nustoja rašyti
laiškus. Daiva dar ilgai rašo, taip antra romano dalis baigiasi skaudžiai su vis trumpėjančiu Daivos klausimu: „Kodėl neberašai?“49
Šitaip vieno hipotetinio daikto istorija dar
labiau padidina Aldonos kaltės jausmą dėl
lietuviškos tapatybės.
Reikėtų dar pridėti vieną daikto teorijos
sąvoką, kuri romane leidžia analizuoti sudėtingą tapatybės problematiką. Tai neįmanomi
daiktai, apie kuriuos 20 a. pradžioje ginčijosi
filosofai ir kurie šiandien vėl kyla kaip ontologijos klausimas. Neįmanomi daiktai tai
nėra, pavyzdžiui, dinozaurai, kurie kažkada
egzistavo, nei kentaurai, mitologinės būtybės.
Čia turimi galvoje daiktai, apie kuriuos kyla
klausimas, ar galima iš viso apie juos mąstyti, kaip, pavyzdžiui, apvalus kvadratas. Austrų filosofas Alexius Meinong’as (1853–1920),
prie kurio minčių dabar grįžta filosofai, teigia, kad, nors toks daiktas neegzistuoja, jis
vis tiek turi šiokių tokių savybių. Pavyzdžiui,
apvalus kvadratas yra apvalus ir kvadratinis,
bet lieka neįmanomas, nes šios savybės viena
kitai prieštarauja. Taigi apvalus kvadratas neturi esybės. Meinong’as tokius neįmanomus
daiktus vadina „objektais be namų“50.
Problemiškus Aldonos santykius su Lietuva, lietuviais ir jos pačios lietuviška tapatybe
galima vadinti ir vaizduoti kaip apvalų kvadratą. Kai žmogus ilgam išvyksta iš tėvynės
ar, kaip Aldonos atveju, gimsta kitur, etninė
tėvynė virsta daiktu su daugeliu savybių, sudarytu iš mitų, emocionalių šeimos pasakojimų, paties asmens vaizduotės – viskas, kas
negailestingai skiriasi nuo tikrosios šalies.
Lietuva, apie kurią svajojo Aldona, turi savybių, bet ne esybę: ar galima sakyti, kad jos lietuvybė yra apskritimas, o tikra šalis, į kurią ji
rašo laiškus, dėl kurios kančių jaučiasi kalta ir
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kurią pagaliau aplanko, yra kvadratas? Taigi
abi Lietuvos turi savybių, bet abi kartu sudaro
neįmanomą daiktą, objektą be namų, kuris
neegzistuoja ir niekada negalės egzistuoti.

Išvados
Lietuvių išeivių tapatybė yra daug sudėtingesnė negu manoma, ypač iki šiol labai
silpnai ištyrinėta antros ar trečios kartos
tapatybė. Gyvendami toli nuo etninės tėvynės, gal net jos niekada nematę, išeivių
vaikai ir vaikaičiai vis tiek jaučia stebėtinai
stiprų etninį tapatumą. Akivaizdu, kad daug
kas priklauso nuo asmenybės ir istorinių
aplinkybių, ir ne kiekvienas antros kartos
lietuvis išgyvena tapatybės prieštaravimus
taip skausmingai, kaip Aldona romane Prisilietimas. Vis dėlto atsiranda įtampa tarp
imigracijos šalyje vyraujančios nacionalinės
tapatybės ir etninės tapatybės, ypač todėl,
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Milda DANYTĖ

CONTEMPORARY OBJECT THEORY AND ITS USE
IN THE ANALYSIS OF LITHUANIAN ETHNIC IDENTITY IN
LITERARY TEXTS
Object theory, also known as thing theory,
appeared in the past three decades through
inter-disciplinary conferences and publications and have since attracted the attention of
specialists in a wide variety of studies, from
art history, filosophy, anthropology, sociology and cultural studies. This article first
briefly surveys some major publications and
ideas in object theory, providing a cultural
analysis of one object’s life history as an
example. Its main concern is its application
to ethnic identity issues in two novels by second or third-generation Lithuanian North
Americans, Jo Dereske and Irene Guilford.
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The notion that objects are not really passive in their relations with human beings, that
they can be called actors in their own right,
with their own life histories and their own
effects on the people who come in contact
with them was discussed from a number of
academic points of view in an American conference in the early 1980s which resulted in a
major collection of essays The Social Life of
Things: Commodities in Cultural Perspective
(1986). Its introductory essay in particular by
Arjun Appadurai aroused widespread interest, leading thirteen years later to a followup conference in Amsterdam and, in 2005,
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another important collection, Commodification: Things, Agency and Identities (The Social Life of Things Revisted). More recently the
collection of articles edited by Fiona Candlin
and Raiford Guins, The Object Reader (2009)
also stimulates researchers in many disciplines to explore this theory.
To illustrate how a real-life object can have
a life history and impact on human concepts
of identity, the history of small ceramic jug,
taken by the mother of the author of this article from Kaunas through war-torn Germany and refugee camps eventually to Canada
is analysed. This object became a concrete
example of Lithuania for two generations of
Lithuanian-Canadians.
In applying object theory to literary analysis, one should keep in mind that only a small
number of the many objects referred to in a
novel have life stories and become actors in
their own right. It is also important to keep
in mind that object theory is not interested
in objects as images or symbols: the real
concreteness of the object is what makes it
interesting and influential. Jo Dereske’s Final Notice (1998), one of a series of detective novels featuring a librarian Miss Helma
Zukas, explores the complex relationship of
Helma, a third-generation Lithuanian American with her Lithuanian identity. Generally
it seems that she tries to keep her ethnicity
at a distance, along with many other issues
that provoke strong emotion. However, in

this particular novel her still very Lithuanian Aunt Em becomes the centre of a plot
concerning an amber necklace, brought from
Lithuania and handed down from mother to
daughter, and then used by criminals to hide
stolen jewels. Lithuanian words and food
also play an important part in compelling
Miss Zukas to consider her ethnic origins
and indeed the whole question of expressing
strong emotions. In Lithuanian-Canadian
Irene Guilford’s novel The Embrace (1999)
ethnic identity and the pressures it places
on the protagonist Aldona, born in Canada
to an intensely patriotic Lithuanian father
are at the centre of the novel. Despite her
efforts Aldona fails to establish the loving
relationship with her relatives in Lithuania
that she desires. Objects here are often in
the foreground of both successful and failed
relations, including furniture (beds, sofas)
and clothing and ornaments. The most interesting object, however, is one that remains
hypothetical: the sweater that Aldona’s cousin in Lithuania asks for, which she plans to
send but which her father, paradoxically, will
never buy.
In general, diasporan Lithuanian identity is complex: objects in both relations with
both those in Lithuania and personal identity, whether in historical situations or literary
texts, often become actors in very specific
ways, a process which can be illuminated by
object theory.
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Išeiviško gyvenimo patirtys XVIII a. pabaigos–
XIX a. Lietuvoje: kitataučių įvaizdis
		
keliautojų po Lietuvą atsiminimuose
Šio tyrimo tikslas – pristatyti informatyvius, tačiau menkai tyrinėtus XVIII a. pabaigoje – XIX a. po Lietuvą keliavusių ir savo
įspūdžius užrašiusių svetimšalių atsiminimus. Renkant medžiagą, rasta nemažai vertingų žinių apie to meto Lietuvoje gyvenusias
skirtingas etnines grupes: lenkus, vokiečius,
žydus, slavus, karaimus, totorius. Tyrimui
aktuali ir nestereotipiška kitataučių vertinimo perspektyva – apie svetimšalius pasakoja nelietuvių tautybės keliautojai: iš Magdeburgo kilęs vokietis Friedrichas Schulzas,
savo kelionių knygoje Livoniečių kelionė per
Lenkiją (Reise eines Livlanders durch Polen, 1793) pasakojęs apie Lietuvą, baltarusių
kilmės lenkų kalba rašęs poetas ir istorijos
tyrinėtojas Ludwikas Kondratowiczius, pasirašinėjęs Władysławo Syrokomlės slapyvardžiu, išleidęs dvitomį veikalą Kelionės po
Lietuvą iš Vilniaus (Wycieczki po Litwie w
promieniach od Wilna, t. 1 – 1857, t. 2 – 1860),
lenkų rašytojas, gydytojas, lenkų mokslinės
fantastikos pradininkas Teodoras Tripplinas,
dviejų tomų Kelionės po Lietuvą ir Žemaitiją
dienoraščio (Dziennik podróży po Litwie i
Żmudzi, 1858) autorius.
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XVIII  a. pabaigos – XIX a. Lietuva tautiniu atžvilgiu be galo marga ir nevienalytė.
Žydai, lenkai, slavai, totoriai, karaimai, vokiečiai – tokių kitataučių bendruomenės gyveno to meto Lietuvoje. Tyrinėjant tuometes
išeiviško gyvenimo patirtis, nesutariama dėl
terminų vartojimo – tautinės ar etninės mažumos, grupės? Įvertinus skirtingas interpretacijas1, nuspręsta, kad etninės grupės sąvoka
yra tinkamiausia apibrėžti XVIII a. pabaigoje – XIX a. Lietuvoje gyvenusioms kitataučių
bendruomenėms ir universaliausia akademiniame diskurse. Šį sprendimą lėmė etninės
grupės, kaip pakankamai lankstaus, korektiško ir palyginti neutralaus termino, specifika. Pavyzdžiui, tautinės mažumos sąvoka
atsirado tik įsitvirtinus piliečio, pilietybės
sampratai ir šio termino vartosenai: Vakarų
Europoje – po Prancūzijos didžiosios revoliucijos, Lietuvoje – atkūrus Lietuvos valstybę 1918 metais. Be to, vienašakniai žodžiai
tautiškumas, tautybė inspiruoja klausimą,
koks esti santykis su tauta, o tai jau atskira
ir išties plati tema. Kita vertus, ar kiekviena
grupė yra mažuma, ar įtakingą elitą galime
vadinti mažuma (turint galvoje XVIII  a. –
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XIX a. Lietuvos lenkų, žydų bendruomenes)?
Taigi pasirinktas etninės grupės terminas
tinkamas skirtingiems tiriamo laikotarpio
Lietuvos etninės kompozicijos segmentams
įvardyti.
Schulzo, Syrokomlės, Tripplino kelionių
aprašymuose daugiausia dėmesio skiriama
vienai gausiausių XVIII a. pabaigos – XIX a.
Lietuvoje gyvenusiai kitataučių grupei žydams. Skirtingai nei kituose to meto šaltiniuose (pavyzdžiui, lietuvių didaktiniuose
ar tautosakiniuose tekstuose), atsiminimuose nėra vienareikšmiškai neigiamų žydų paveikslų, antisemitinių elementų, tam tikrų
visuomenės sluoksnių (daugiausia kaimo
žmonių) reikštų kaltinimų dėl Kristaus nukryžiavimo ar ritualinio krikščionių žudymo.
Vytautas Kavolis, iškėlęs Igno Končiaus „Žemaičių šnekose“ svarstomą klausimą, kodėl
XIX a. Lietuvos kaime žydas buvo laikomas
ne žmogumi, nurodo, jog tokių vertinimų
pagrindas „buvo ne Origeno įkvėptas ir tik
1965 m. atmestas krikščioniškas tikėjimas,
kad visi žydai, įskaitant ir dar negimusius,
kolektyviai kalti už dievžudybę (Kristaus nukryžiavimą) ir liks kalti, kol paskutinis iš jų
neatsivers į krikščionybę, – bet senoji kaimo
kultūra, kuriai tikrieji žmonės tie, kurie dirba gamtoje. „Negerbiamas amatininko, pirklio darbas, negerbiamas ir tą darbą dirbąs
žmogus.“2 Tradiciniu lietuvių kultūros požiūriu, tiktai žemdirbystė buvo laikoma vertingu užsiėmimu. Pirmasis lietuviškos Lietuvos istorijos autorius Simonas Daukantas
(1793–1864) žydus vadino „piktąja liga“, kuri
apgaudinėja žemaičius ir lietuvius „nieko nedirbdama“. Jis siūlė lietuviams eiti iš kaimų
į miestus, užsiimti prekybine veikla ir taip
mažinti žydų įtaką3. Besipelnantys iš lietuvių
valstiečių žydai palūkininkai, smuklininkai
ar prekiautojai buvo koneveikiami ir XIX a.
lietuvių didaktinės prozos autorių: Juozapo
Silvestro Dovydaičio (1826–1883), Mikalojaus
Akelaičio (1829–1887), Jurgio Pabrėžos (1771–
1849), Antano Tatarės (1805–1889).

Požiūris į žydus kaip į „visuomenei kenksmingus asmenis“ ir siekis nustatyti jiems
administracinę kontrolę lėmė carinės sistemos vykdomą žydų teisių apribojimą. Žydams buvo nustatyti reikalavimai išsikelti
iš kaimų, jiems ten uždrausta vykdyti ekonominę veiklą, neleista samdyti krikščionių.
Rusijos carizmo politika keičiant žydų statusą, t. y. stumiant juos iš kaimo į miestelius
bei į getus miestuose, menkino ir ryšius su
valstiečiais4.
Anot Romualdo Grigo, abi pusės – lietuviai ir žydai – priklausė labai skirtingos dvasinės kultūros, jos organizavimo tradicijoms,
neturėjusioms beveik jokių sąveikos taškų5.
XVIII  a. pabaigoje – XIX a. santykiai tarp
žydų ir lietuvių, ar tiksliau tarp žydų ir nežydų, skleidėsi ekonomikos srityje ir pynėsi
su intensyvėjančia religine netolerancija.
Kaip jau minėta, keliautojų po Lietuvą
tekstuose žydai vaizduojami be ryškesnės
neigiamos konotacijos. Mokytojas Schulzas
savo 1793 m. kelionės įspūdžiuose rašo: „Kadangi žydai Lenkijoje6 susirado antrą tėvynę,
apskritai jie čia atrodo švaresni ir padoresni,
yra labiau nei kur kitur išprusę. Ypač moterys išprususios daugiau, nei įprasta rytuose.
Plaukai juodi, nosys vanagiškos, beveik visų
gražios juodos akys, oda ypatingai, beveik
liguistai švelni, kokios Lietuvoje niekur tarp
krikščionių nepamatysi“7; arba: „Žydai sudaro gyventojų daugumą ir kaip niekur kitur pasaulyje yra pati garbingiausi jų dalis“8.
Tai – po Lietuvą keliavusio ir autentiškas
savo įžvalgas užrašiusio vokiečių tautybės
asmens pasakojimas. Išskirtinio dėmesio
vertas žydų moters apibūdinimas. Moters
išvaizdos ir ypač išprusimo paryškinimą
veikiausiai skatino Apšvietos epocha, be visuotinio švietimo propagavimo, inspiravusi
ženklesnes moterų emancipacijos apraiškas.
Ankstesniais amžiais ir net XVIII  a. pradžioje žiūrėti su panieka į moterį buvo viešai
pripažintas ir negėdingas reiškinys. Apšvietos amžiaus tikėjimas protu ir pažanga
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lėmė naują žmogaus prigimties ir socialinės
bei politinės santvarkos supratimą, grįstą iš
prigimties laisvų individų, turinčių neatimamas teises, susitarimu. Šis poslinkis atskleidė didžiules galimybes iš naujo įvertinti kiekvieno asmens, neišskiriant ir moters, padėtį
tuometėje visuomenėje.
Skaitant Schulzo atsiminimus, matyti, kad
ne tik žydų gyvenamosios vietovės izoliacija
(kaip žinoma, jie gyveno uždaruose štetliuose), bet ir skrupulingai palaikoma tvarka
skiria juos nuo vietos gyventojų: „Namus,
stovinčius aplinkui ir sudarančius tvarkingą
miestą su turgaviete, vadina žydiškais, nes
juose gyvena vien žydai, kurių čia yra apie du
tūkstančius ir kurie turi čia savo tvarkingą
sinagogą“9; ir palyginkime lietuviško kaimo
„fotografiją“: „Lietuvos kaimai nepaprastai
skurdūs. Namai mediniai, šiaudais dengti, o
apie kaminus kalbos nėra. Kiekvienas kaip
pakliūva susirenčia sodybėlę ir negalvoja nieko taisyti, todėl kaimai atrodo kaip netvarkingi laužynai. Supuvusios sienos ir kiauri
stogai – įprastas dalykas. Kai kur mačiau iš
šakų supintas pašiūres, uždengtas menkais
stogais.“10 Tvarkos, kaip tam tikros struktūros, steigimu žydai mėgino išlaikyti savo
tautinį, konfesinį tapatumą ir kurti savotišką
dvasinę valstybę ar minivalstybes, kurių centrais tapdavo kiekviename štetlyje statomos
sinagogos. Sinagogos turėjo savitus siluetus,
pagal juos keliautojai jau iš toli galėdavo spėti vietovės pavadinimą. Kiekvienas žydas
priklausė sinagogai, visas gyvenimas sukosi
apie ją. Sinagoga buvo istorinių dokumentų,
religinių daiktų, folklorinio meno ir knygų
saugykla, pasakojanti žydų bendruomenės
istoriją. Čia eita melstis ir studijuoti Toros11.
Sinagoga atlikdavo ir visuomeninio pastato
funkcijas: jose vykdavo įvairūs susirinkimai,
būdavo sprendžiami asmeniniai klausimai ar
bendruomenės problemos. Prie šių maldos
namų statytos mokyklos, ritualinės pirtys,
vestuvių, iškilmių salės, ritualinės skerdyklos. Šitokiais simboliais, Anthony Coheno
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žodžiais tariant, žmonės konstravo bendruomenę darydami ją reikšmių kaupykla ar saugykla ir savo tapatumo referentu12.
Syrokomlės pasakojime žydų paveikslas
pildomas doros potėpiu: „Įvažiavome į Stakliškių miestelį <…> ir, sužinoję, kad miestelyje geriausia yra Senojo testamento išpažintojo Mordchelio smuklė, pasibeldėme į
dorojo izraelito vartus ir širdį.“13 Tiesioginės
ir perkeltinės prasmės žaisme perteikiama
kone archetipinė semitų tautos atstovo charakteristika, oponuojanti šališkų nuostatų,
religinio nepakantumo ir netolerancijos
samplaikai.
Dalydamasis savo kelionės po Lietuvą
įspūdžiais, apie žydų elgseną, jų moralę kalba lenkų rašytojas Tripplinas. Jo pastaba dėl
žydiškų karčemų paneigia jau stereotipiniu
tapusį žydo, kaip lupikautojo ir apgaviko,
įvaizdį: „Deja, reikia pasakyti, kad iš kaimo
karčemos, kurią laiko žydas, didesnė nauda
ir joje netgi pigiau ir lengviau visko galima
gauti negu nakvynės namuose, kuriuose
žydo nėra.“14
Syrokomlės Kelionėse po Lietuvą iš Vilniaus, perpasakojant pokalbį su lietuvių
tautybės valtininku, iliustruojamas to meto
Lietuvos visuomenėje gana dažnas kitataučių
vertinimo kriterijus, fiksuojantis aiškią skirtį
tarp „mūsų“ – čiabuvių, ir „jų“ – atėjusiųjų:
„Čia, pone, – kalbėjo Skatilėlis, – visai nėra
žmonių, tik vieni vokiečiai ir žydai; miesčionis žemaičius ponas apgyvendino kaimuose.
Čia mūsų bažnyčia, o vokiečiai turi savo kirkę
Žvyruose, už miesto. Tai jau žinia, vokiečiai
nieko žmoniškai nepavadins: mūsų bažnyčia,
jų kirkė, mūsų dešra, jų vurstė, mūsų degtinė,
jų šnapsas, žinia – vokiečiai.“15 Kitataučių priskyrimas nežmonių kategorijai greičiausiai
buvo sąlygotas negalėjimo ar nenoro juos
pažinti, taip pat juntamo nesaugumo ir baimės. Tai, kas nepažinu, yra nepatikima, kelia grėsmę, vertinama pagal binarinę kitas vs
savas priešpriešą. Čia ryškėja paties lietuvio
pozicija kito akivaizdoje: demonstruojamas
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gana agresyvus etnocentrizmas, grįstas savo,
kaip pranašesnės bendruomenės, suvokimo.
Svetimšalių keliautojų po Lietuvos žemes
akiratin dažniausiai patenka tos etninės
grupės, kurios išsiskiria kitoniškumu, nesutapimu su vietiniais. Pasakojimuose juntama
nuostaba, inspiruojanti ne vieną pačių autorių refleksiją ir pastangas vertinti bei daryti
vienokias ar kitokias išvadas. Štai Schulzo
kelionių aprašyme saksų etninė grupė pristatoma kaip tautinį tapatumą išlaikiusi ir jį
pavyzdingai tebesauganti vieninga bendruomenė: „Abiejų minėtų vietovių pašto stotyse
sutikau saksų; tai palikuonys dviejų šeimų,
kurios čia tarnauja nuo Augusto II laikų, ir
dabar jose yra keturiasdešimt keturi žmonės.
Jos gyvena vieningai, siejamos kraujo ryšių,
nes vaikai vedasi tarpusavyje, ir nė vienas
lenkiško kraujo lašelis dar nėra įsimaišęs
(kiek to galima buvo išvengti), išsaugojusios
saksonišką kalbą ir papročius, nors vyrai ir
lenkiškai gali susikalbėti. Jų namai pasižymi švara ir tvarkingumu, todėl šitie žmonės
gražiai išsiskiria iš lietuvių.“16 Šis trumpas,
tačiau informatyvus teksto fragmentas pateikia to meto tautinės tapatybės koncepciją. Be
kita ko, subtiliai nurodoma ir į moters, kaip į
etninių vertybių saugotojos, vaidmenį – būdama pasyvesnė už vyrą, dėl savo moteriškų
ir motiniškų pareigų priversta dažniau likti
namie, ji sėkmingiau geba puoselėti protėvių
papročius ir ypač kalbą. Kalbos jungtis „gražiai išsiskiria“ įvardija vykusiai pasirinktą
svetimšalio poziciją – nesupanašėti, išsaugoti
tai, kas autentiška, tačiau „gražiai“, nepapiktinant čiabuvių, neįžeidžiant, nepaminant jų
tradicijų ir gyvenimo būdo. Ryškėja svarbi
individo ir visuomenės sambūvio prielaida –
ne tik išsaugoti savo tapatumą, bet ir mėginti
jungti tapatybių aplinkas.
„Gražiai išsiskiriantis“ yra ir Tripplino aprašomas kunigaikštienės Vitgenštein pavyzdys. Žvilgsnis į Verkių rūmuose kabantį kilmingos damos portretą inspiruoja atminties
gelmėje glūdėjusią istoriją: „Visas sienas puo-

šia daugybė riterių trofėjų: strėlinių, šalmų,
buožių, iečių, kalavijų, lankų, saidokų, tiktai
vienoje kabo Horacijaus Vernė tapytos gražiosios kunigaikštienės Vitgenštein, kilusios
iš kunigaikščių Bariatinskių namų, raitos ant
žirgo portretas. Ji čia įsteigė valstiečių vaikams mokyklą ir ją labai globojo. Kokį sektiną pavyzdį damoms davė kitatautė!“17
Etninės grupės, dėl skirtingų priežasčių
neįstengusios išsaugoti svarbiausios tautinės
vertybės – gimtosios kalbos, savo išskirtinumą demonstruoja kitokiu elgesiu ir laikysena: „Gyventojai seniai nebemoka vokiškai.
Namai tame kaime didesni, ilgesni, tvarkingiau pastatyti, daržai prie jų geriau išdirbti
ir aptverti, pašiūrių stogai nekiauri, o kaimo
kelias kietas ir be balų. Žmonės elgėsi laisviau,
oriau, nebuvo to vergiško nusižeminimo, kuris būdingas kitiems lietuvių valstiečiams ir
daro labai nemalonų įspūdį. Artindavosi prie
manęs be baimės, o nueidavo nedaug tekreipdami dėmesio. Užsukau į keletą namų, visi jie
buvo tvarkingi ir švarūs.“18
Syrokomlės kelionių atsiminimuose svetimšalių palikti ženklai žymi vietovės nykimą: „Šiandien Merkinėje nebėra nei buvusios
didybės pėdsakų, nei atsiminimų. Ant kalno
lietuvių pilies griuvėsių likučiai, mieste sena
mūro bažnyčia, keistos struktūros rusų cerkvė.“19 Kitataučiai pasakotojo vaizduojami
kaip atitrūkę nuo juos priglaudusio krašto ir
jame gyvenančios tautos tęstinės kultūrinės
tradicijos: „Senasis mūsų čičeronė nebeatsiminė vietos to urvo, apie kurį mums pasakojo. […] Kastuvu darbavosi atkakliai, bet
abejingai, nė kiek nesirūpindamas, kad mus
apvylė. Bet kodėl gi jam, senam mozūrui,
turėtų rūpėti nereikalingos lietuviškos senienos?“20 Pažymima ir tai, jog atvykėliams
svarbesni yra pragmatiniai, materialinę naudą teikiantys dalykai nei dvasinio gyvenimo
simboliai.
Aptariamuose tekstuose yra paliudyta
ir kitokia svetimo krašto recepcija. Ją iliustruotų daktaro Tripplino kelionės po Lietuvą
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fragmentas: „Prieš dvidešimt penkerius metus mačiau tave, senoji Baltija, Skandinavijos okeane, pirmą kartą prie tavo svetingų
krantų mokslingajame Karaliaučiaus mieste
pragyvenau penketą gal geriausių savo gyvenimo metų; paskui tave palikau, Baltija, bet
visada ilgėjausi, net prie puikiųjų Atlanto ir
Viduržemio jūros krantų. Kiek prisvajota ant
gintarinio Baltijos kranto?“21
Tiek Schulzo, Syrokomlės, tiek Tripplino
pasakojimuose pateikiamos žinios apie svetimšalius yra daug išsamesnės ir spalvingesnės nei fragmentiška informacija apie vietos
gyventojus (plg. gana abstraktų lietuvio apibūdinimą: „Nerūpestingumas ir tingėjimas
rodo, kad lietuviai yra apsileidę ir nerangūs,
bet tai būdinga tautoms, kuriose valstiečiai
yra nelaisvi“22). Matyt, domėjimąsi kitų tautybių žmonėmis bus lėmęs pačių autorių juntamas bendrumas su svečion žemėn šaknis
įleidusiais. Štai Syrokomlės kelionių aprašyme žinovo tonu detaliai pasakojama apie
totorių istorinę patirtį, jų gyvenimo būdą:
„Čionykštės žemės dovanojimus totoriams
kelis kartus patvirtino seimų konstitucijos. O
luomo teisėmis jie buvo lygūs su bajorais, jei
nesivertė amatais. Vežikai, odininkai ir kiti
totoriai darbininkai buvo laikomi plebėjais.
Žemdirbystė būdavo garbinga išimtis. <…>
Turtingesni verčiasi valstybine arba karo tarnyba, vargingesni dirba žemę. Tikybos žino
tik formas ir tradicijas, kai kurie moka paskaityti Koraną, bet niekas jo nesupranta, net
mula. Kiekvieną penktadienį lanko medžių
pavėsyje stovinčią mažą mečetę, maždaug
stropiai pasninkauja per ramazaną – tai ir
visa jų religinė praktika. Laikydamiesi Alkorano nuostatų, negeria vyno, beje, mažai
kas įstengtų jo nusipirkti. Tačiau gudrauja su
degtine ir išmaukia nemažai, mat Alkorane
apie ją nėra nė žodžio. Bet vis dėlto reikia pripažinti įgimtą šios tautos dorovingumą, nes,
jau beveik užmiršusi tikybą, ji gana griežtai
laikosi dorovės normų. […] Pridėkime dar
vieną totorių charakterio bruožą: nutolę nuo
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tikybos, jie labai tiki burtais ir prietarais –
vienus gal atsinešė patys arba paėmė iš savo
tikybos, o daugybę kitų pasiskolino iš vietos
gyventojų.“23 Aptariamos ne tik istorinės
priežastys, sąlygojusios kitataučių išeiviško
gyvenimo patirtis, bet ir, pasitelkiant intriguojančią, patrauklią faktinę medžiagą, iš
tragiškų ar komiškų elementų pinami įvairiausi nuotykiniai siužetai: „Tai buvo lenkas, kilęs iš Virbalio; tarnaudamas Prūsijos
kariuomenėje, 1813 m. prie Kiustrino neteko
kojos. Vyriausybė davė invalidui duonos
kąsnį, tai yra iki gyvos galvos paskyrė tris
kaimus, kurie jį maitintų. Savaitę valgo pas
vieną ūkininką, paskui pas kitą ir taip iš eilės.
Atsidėkoja jiems žuvele, o gautus už ją skatikus išleidžia pypkei ir alučiui, kurį gurkšnoja į Frydricho Vilhelmo sveikatą“24; arba:
„[…] sutikau girtą rusų muškietininką su visa
apranga ir ginkluotą. Jis išdrįso nemandagiai,
vos apversdamas liežuvį, paklausti, kas aš esu.
Nenorėdamas leistis į ilgas kalbas, daviau
jam suprasti, kad esu vokietis ir nesuprantu
jo kalbos, bet jis, palaikęs mane lenku, pradėjo spraustis į vietą karietos priekyje. Balos
po neseniai praėjusio lietaus buvo didelės, o
žemė slidi, riteris nelabai stipriai laikėsi ant
kojų, ir, vydamasis karietą, parvirto su visa
savo amunicija veidu į žemę“25.
Į keliautojų akiratį pakliūva ir dar viena
Lietuvos etninė grupė – karaimai. Aprašomas glaudžiai su etniniais papročiais susijęs
karaimų tikėjimas, minimas tolerantiškumas ir pagarba Lietuvai, į kurią jų protėviai
atvyko dar didžiojo kunigaikščio Vytauto
laikais. Iš tam tikrų užuominų galima spręsti
apie XIX a. pradžioje užsimezgusį Trakų karaimų bendruomenės ir žydų konfliktą. Kaip
nurodo Tamara Bairašauskaitė, 1804 m. paskelbus „Žydų nuostatus“, įteisinusius žydų
iškeldinimą iš kaimų ir smuklių, šie ėmė
kurtis Trakuose26. Karaimų bendruomenė
1810 m. Trakų žemės teisme iškėlė bylą, įrodinėdama, kad Lenkijos karalių privilegijos
suteikė teisę šiame mieste gyventi tik karai-
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mams. Žemės teismas pripažino, kad žydus
reikia iškeldinti, ir perdavė bylą Vilniaus vyriausiajam teismui.
Mėginant apibrėžti karaimų tapatybę, aktualizuojamas ne tik religinis, bet ir moralinis dėmuo. Syrokomlė Kelionėse po Lietuvą
iš Vilniaus rašo: „Pakelės karčemoje, kur šeimininkauja doras Trakų karaimas, pirmąsyk
susitinkame su šia izraelitų gentimi. Įstatymas, draudžiantis žydams prekiauti alkoholiniais gėrimais ir laikyti kaimuose karčemas,
neatėmė šios privilegijos iš karaimų, nes nepastebėta, kad jie būtų padarę kokių piktnaudžiavimų.“27 Doros, kaip būtinos sąlygos išlikti bei išsaugoti tautinį tapatumą, motyvas
plėtojamas ir kitų keliautojų po Lietuvą kūriniuose. Apskritai Apšvietos epochoje doros
svarba buvo daugelio autorių iškeliama.
Apibendrinant išsakytas mintis, įmanu
teigti, kad nelietuvių tautybės keliautojų po
Lietuvą atsiminimuose kitataučių paveikslai
yra išties spalvingi, individualizuoti, atve-

riantys naują žiūros ir pažinimo galimybę.
Kita vertus, bandymai aprašyti ir įvertinti
pasirinkto periodo išeiviškas patirtis buvo
inspiruoti pastangos atskirus Lietuvos kultūros istorijos procesus suvokti per konkrečią detalę ar jos kitimą. Tai sietųsi su Kavolio išsakyta mintimi, kad kultūros istorijos
analizę „produktyviau, vaisingiau pradėti
ne nuo visumos aprašymo, ne nuo klausimo,
kas yra lietuvių kultūra ir kas jai būdinga,
arba kas yra lietuvių tautinis charakteris ir
kuo jis skiriasi nuo kitų, bet sukaupti savo
dėmesį į iškalbingą detalę kaip reikšmingą
visumos dalį“28. Kaip neabejotinai reikšmingos detalės, literatūrologijos, istoriografijos
nepelnytai eliminuotos ar tiesiog nepastebėtos, funkcionuoja XVIII a. pabaigoje – XIX a.
po Lietuvą keliavusių svetimšalių naratyvai,
vedantys į menkai pažintą to meto istorinę tikrovę, savitai rekonstruojantys ne tik Lietuvos žemėse gyvenusių kitataučių, bet ir pačių
lietuvių tautinį tapatumą.
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Emigratory experiences in the end of the 18th and 19th
century of Lithuania: the image of immigrants in the
Travel memoirs
The article focuses on the travel memoirs
of non-Lithuanian authors: Friedrich Schulz,
Ludwik Kondratowicz, and Teodor Tripplin,
who at the end of the 18th century and in the
19th toured through Lithuania. Close attention is given to their estimation of, and views
about, the communities of non-Lithuanian
nationalities: Jews, Poles, Slavs, Tartars, Karaites, and Germans. In this research paper,
each of these communities is thought of as
constituting an ethnic group.
In the travel memoirs of these authors,
the most widely discussed topic concerns
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Jews, their life, and their character. In these
narratives about Jews, unlike in folklore or
in didactic texts, no negative connotation is
detected. The travellers judge ethnic groups
according to their abilities to preserve ancestral customs and traditions, to cherish morality, and not to assimilate with the natives.
The position of Lithuanians in the presence
of non-nationals is also indicated: it is often
influenced by the Lithuanians’ recognition
of themselves as an allegedly superior community.
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Vyrų ir moterų patirtys XX amžiaus
antrosios pusės išeivijos rašytojų memuaruose
Savo kilme memuarai yra dokumentinis
žanras, paremtas faktine medžiaga, dalyvių
ir liudytojų atsiminimais. Tačiau rašytojų
memuaruose, apie kuriuos kalbama tyrime,
vaizduotė tampa pagrindiniu žanrą nusakančiu bruožu. Vis dėlto vienuose tekstuose pasikliaujama fantazija ir interpretacijos
galimybe, faktu remiamasi mažiau, kituose į
pirmą planą iškeliama dokumentinė medžiaga, o beletrizacijai lieka nedaug vietos.
Šitokia tendencija nėra chaotiška, ji atskleidžia tam tikrą memuarinių tekstų evoliuciją. Patyrinėjus išeivijos rašytojų memuarus
galima pastebėti jiems būdingą subjektyvėjimą. Memuaruose vyravusią politiką apie
1950–1965 metus išstumia asmens ir laiko,
istorijos santykio problema: vaizduojamas
žmogus karo, tarpukario akivaizdoje, atskleidžiama gyvenimo lageriuose patirtis, o
antrojoje XX a. pusėje (1965–2000) subjektyvumas tampa pagrindine memuarus apibūdinančia savybe. Atsiminimai priartėja prie
literatūros, neretai juos sunku atskirti nuo
grožinio kūrinio arba autobiografijos. Daugelyje memuarinių knygų pasakojama savo
ar kito gyvenimo istorija, perteikiami asmeniniai išgyvenimai, emocijos.

Išsakyta mintis memuarinių tekstų evoliucijai būdingus bruožus leidžia tapatinti su
vyrų ir moterų rašymo skirtimi. Straipsnio
tikslas yra aptarti egzilio rašytojų vyrų (Balio Gaidžiūno, Stasio Ylos, Mykolo Vaitkaus,
Juozo Švaisto) ir moterų (Marijos Aukštaitės,
Janinos Narūnės, Magdalenos MykolaitytėsSlavėnienės ir Eglės Juodvalkės) memuarus,
atskleisti jų tekstų ypatumus, išskiriant vyriškąjį rašymą kaip laiko ir žmogaus refleksiją, o
moteriškąjį – kaip savęs ir kito refleksiją.
Tema ganėtinai nauja ir mažai tyrinėta. Dalis pasirinktų autorių yra Lietuvoje
gerai žinomi rašytojai – St. Yla, J. Švaistas,
M. Vaitkus. Tačiau ne tik apie jų tekstus, bet
ir apie gyvenimą žinių nėra daug. Poetės ir
prozininkės M. Aukštaitės gyvenimo ir kultūrinės veiklos ypatumai, gausūs memuarai
aprašomi jai skirtame straipsnių rinkinyje1.
Tai pirmasis leidinys, kiek plačiau nagrinėjantis išeivės kūrybą. Tik pasirodžiusi E. Juodvalkės memuarinė knyga sulaukė nemažai
aptarimų, bet nuodugnesnę analizę straipsnyje pateikė tik G. Vanagaitė2. Žinoma, šiokių tokių apžvalgų, recenzijų sulaukė ir kitų
autorių memuarai, tačiau detalesnės jų atsiminimų apžvalgos rasti nepavyko. Apie kai
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kuriuos autorius – J. Narūnę, B. Gaidžiūną –
informacijos labai trūksta. Todėl naudinga
praplėsti dar vieną literatūros istorijos polių –
memuarinę literatūrą, atskleidžiant vyriško
ir moteriško rašymo skirtį.

Vyrų memuarai
Daugiausia dėmesio egzilo vyro memuariniame tekste skiriama žmogaus situacijai
karo akivaizdoje. Tokia tendencija išeivijos
memuaristikoje atsiranda apie XX amžiaus
vidurį. Išeivijos poeto Balio Gaidžiūno knygoje Vieneri metai ir viena savaitė3 ši tema
yra pagrindinė. Autorius aprašo vieną iš
skaudžiausių jam ir visai lietuvių tautai įvykių – vienus Antrojo pasaulinio karo metus.
Jo siekis – atskleisti lemtingo istorinio įvykio sūkuryje atsidūrusio žmogaus situaciją,
jo poelgius ir jausenas. Nors B. Gaidžiūnas
nelinkęs gilintis į vidinį personažų pasaulį,
tačiau karo akivaizdoje atsidūrusio žmogaus
drama juntama per aprašomus aplinkos
vaizdus ir paties pasakotojo reakcijas.
B. Gaidžiūno memuaruose veikiantis pasakotojas, gana jaunas 39 metų vyras, dirbantis redaktoriumi ir gyvenantis arti lietuviškų
to meto problemų, bando įprasminti dar šviežius išgyvenimus, netolimą praeitį – vienus
metus ir vieną savaitę. Pasakotojas pateikia
dešimties metų senumo įvykius ir suteikia informacijos apie save – atsiminimų personažą,
jauną tuo metu agronomu Lietuvos miesteliuose ir kaimuose dirbantį vyrą. Kūrinys
pradedamas žinia apie prasidedantį Antrąjį
pasaulinį karą ir baigiamas tokia pat žinia, tik
apie kur kas daugiau vilčių teikiantį Vokietijos
ir SSRS karą. Knygos turinį sudaro tarp dviejų karų atsidūrusio žmogaus situacija. Įvykiai
pateikti žiūrint autoriaus akimis, pabrėžiama
tai, kas buvo aktualu tuo metu agronomu dirbančio žmogaus gyvenime. Autorius fiksuoja
kaimo žmonių grupės gyvenimo karo metais
faktus. Šiek tiek sužinome apie miestuose veikusių valdžios atstovų politinę veiklą. Auto-
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rius pasakoja, kaip gyveno ir dirbo žmonės
Kaune, Vokietijos ir Latvijos pasieniuose,
Vievyje, Trakuose ir t. t. Kelionės iš miesto
į miestą leidžia pasakotojui aprėpti platesnę
okupuotos Lietuvos erdvę, pamatyti daugiau
įvykių ir žmonių reakcijų.
B. Gaidžiūno memuaruose dažnai minimas žodis šiandien nurodo atsiminimų rašymo laiką, autoriaus poziciją. Rašoma šiandien,
gyvenant egzilyje, matant, kaip lietuviai ilgisi tėvynės ir laisvės. Tekstas išduoda ateities
viltį. Autorius vartoja įvardį mes, kalba visos
tautos vardu, nes gyvai prisimena tai, kas
vyko užklupus karui. Toks laiko skirstymas
į tada ir dabar, šiandien knygoje be galo ryškus. Minėdamas vokiečių ir rusų ketinimus
Lietuvos atžvilgiu – pasidalyti ją tarpusavy,
autorius pateikia tam tikrų abejonių: „Tiesa,
tokio susitarimo buvimu daug kas tada abejojo ir nenorėjo tikėti. Tik dabar, paskelbus
slaptuosius <…> dokumentus, paaiškėjo
<…>“4. Žodis tada nurodo Antrojo pasaulinio
karo pradžią, o dabar yra rašymo momentas,
kai autorius jau toli, kai yra išaiškėję daugelis
dalykų ir kai vertinti galima kitokiu žvilgsniu. Rašytojas neslepia savo žinojimo. Jis nori
pasidalyti turima informacija su pasauliu, išsakyti slegiantį skausmą: „Kokiu akiplėšišku
būdu siekiama tikslo, šių eilučių autorius nori
papasakoti.“5 Tekste užčiuopiamas daug platesnis laikas, aprašomi įvykiai, atsitikę Lietuvoje per tą dešimtmetį, kuris skiria rašymo
momentą nuo aprašomojo įvykio laiko: „Kai
rašau šiuos žodžius, jau eina dešimtieji metai.
Per tą laiką vėl daug didelių ir baisių įvykių
skriaudė Lietuvą.“6 Tačiau smulkiai aprašyti
šio laikotarpio autorius nesiima. Pamini jį lyg
motyvaciją, jog apie tokius įvykius verta kalbėti viešai. Pasirinktas rašymo laikas – prabilti po dešimtmečio taip pat motyvuojamas:
veiksmo vykimo laiku tie įvykiai neatrodė
tokie beviltiški ir žalingi, tik po tam tikro
laiko tarpo paaiškėjo, kad trėmimai, smurtas ir skriaudos nesibaigia, jos padarė nepataisomos žalos, ne vieną privertė pasitraukti
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iš gimtojo krašto, palikti tai, kas brangiausia.
Supratimas apie padaryto Lietuvai ir lietuviams nusikaltimo mastą atėjo esant toli nuo
tėvynės ir artimųjų, bet dar vis girdint apie jų
patiriamas kančias ir nelaisvę.
B. Gaidžiūno memuaruose liudijama
lietuvių tautos karo metų situacija, piešiamas skriaudžiamo ir niekinamo žmogaus
paveikslas. Atsiminimai rašomi pagal tam
tikrą sistemą, pasižymi aiškia struktūra.
Knygoje tiksliai apibrėžta pradžia ir pabaiga. Kūrinys pradedamas teksto fragmentu,
kuriame išsakytas knygos moto: „Tada, kai
svetimieji mus pradėjo skaudžiai mindyti, su
ašaromis, maldomis, naujai kylančiu laisvės
ilgesiu ir pasiryžimu gimė š v e n t o j i k o v a.
/ Ji pareikalavo labai daug aukų. Ir šiandien
galime drąsiai teigti, kad tauta, nors ir labai
grubių kančių keliu eidama, nepalūžo ir garbės neprarado. Tai mūsų stiprybė ateičiai ir
įrodymas, kad tikrai esame verti laisvės.“7 Citata yra viso kūrinio santrauka, svarbiausia
mintis. Joje ryški emocinė lietuvio reakcija į
tėvynės okupaciją. Atsiminimuose žala lietuviui atskleidžiama įvairiomis formomis. Juk
ir pati knyga, apimanti konkretų laiko tarpą,
pradedama tada, kai „svetimieji mus pradėjo
mindyti“, t. y. 1939 m. rugsėjo 1 d., kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, kaip nurodyta pirmajame knygos skyriuje. Atsiminimų
pabaiga, pasak V. Kavolio, demonstruoja tam
tikrą rezultatą, įvykių pakeistą personažą. Paskutiniame B. Gaidžiūno memuarų skyriuje
pabrėžiamas laikas: „Kalendorius rodo 1941
metų birželio mėnesio 22 dieną. Praėję lygiai
vieneri metai ir viena savaitė.“8 Tai Vokietijos
ir SSSR karo pradžia, savotiška viltis lietuvių
tautai išsivaduoti iš rusų okupacijos. Susirūpinus klausiama: „Ar greit bus nutiestas kelias į jų laisvę?“9 Autorius vartoja įvardžius
„jie“, „jų“. Taip jis atsitolina nuo kenčiančiųjų,
nepriklauso jiems. Rašytojas stebi ir vertina
iš tolo, iš tam tikro laiko atstumo, būdamas
ateityje, jei lyginsime su aprašomuoju laikotarpiu. Jis rašo gyvendamas toli nuo tėvynės,

būdamas savotiškai laisvas: tremtyje Sibire ir
okupuotoje Lietuvoje.
B. Gaidžiūnas perteikia laiko ir žmogaus
sankirtą, stebėtojo vertinimus. Rašytojas
Juozas Švaistas, patyręs net du karus, memuaruose Dangus debesyse10 karo nuotaikas
vaizduoja iš labai arti. Rašytojas Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo karininku, todėl
knygoje perteikia savo patirtį ir besikuriančios Lietuvos valstybės situacijos vertinimus.
Knygos pradžioje esanti antraštė skelbia, kad tekstas yra „Autoriaus išgyvenimai
1918–1919 metais“. Antraštėje pažymėtas konkretus laikas – vieni metai, o tiksliau – dvidešimties mėnesių laikotarpis. Pasakojimas
retrospektyvus, to iš memuarų reikalaujama.
Knyga pasirodė 1967 m., autoriui sulaukus
76 metų. Tai brandžios asmenybės, žymaus
lietuvių rašytojo, rašymo momentu išeivio,
kaip ir daugelis lietuvių inteligentų pasitraukusio į JAV, kad išvengtų tremties į Sibirą,
atsiminimai. Knygoje aprašyti bene per penkiasdešimtmetį nutolę įvykiai ir išgyvenimai.
Tai turi įtakos praeities vertinimui. Autorius
rašo turėdamas kur kas daugiau patirties,
daug išgyvenęs. Būdamas rašytoju kuria literatūrinius memuarus: naudoja daug dialogų,
smulkiai aprašo vidines ir išorines veikėjų
ypatybes, vaizdingai piešia gamtą. Atsiminti
tokių smulkmenų neįmanoma, todėl akivaizdu, kad memuarai nėra dokumentiniai. Grožinės literatūros elementų gausa tekste rodo,
kad tai beletrizuoti dialoginiai atsiminimai
apie besikuriančią Lietuvos valstybę.
Kaip ir kiekviename memuariniame kūrinyje, taip ir J. Švaisto knygoje Dangus debesyse pusės amžiaus laiko tarpas, skiriantis
1918–1919 metus nuo 1967-ųjų, ir pagyvenusio
žmogaus atmintis natūraliai atrenka faktus.
Norėdamas atskleisti sau kaip karininkui
svarbų gyvenimo tarpsnį, autorius konstruoja memuarus pagal tam tikrą schemą. Vieni
faktai ir įvykiai atmetami, kiti pabrėžiami.
„Kai grįžtu į anuos laikus, daugiau sutemų
nei prošvaisčių pajuntu savo sieloj“11, – rašy-
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mo momentą, kiek nutolusį nuo išgyvenimo
laiko, liudija rašytojas. Tokių laiko nuokrypių galima rasti ne vieną: „Gal kitą kartą apie
tai. Dabar nenoriu per daug nukrypti į šalį.“12
Rašytojas aiškiai nusibrėžęs ribas, apie ką ir
kiek kalbėti, ir jų peržengti nėra linkęs. „Šiandie, kada apgalvoju ir rašau apie tai, beveik
nebetikiu, kad aš ten buvau“13, – iš tolimo
atstumo vertina autorius. Rašymo momentu,
kai pavojus jau nebegresia, rašytojui sunku
patikėti savo poelgių realumu. „Vadinamieji
didieji įvykiai, kuriuos čia prabėgom paliečiau, tuomet visai nežinomi man buvo. Vėliau
apie juos patyriau. Įterpiau dabar dėl logiško
būtinumo“14, – tokiais naracijos intarpais autorius neleidžia užmiršti, kad tai, ką skaitome, yra memuarai, konstruojami rašančiojo
atminties ir išminties. „Po dvejų metų vėl
teko išgirsti tą pačią istoriją“15, – pasakotojas
pasirodo visažiniu. Jo rašančioji sąmonė aprėpia visus tolimos ir artimos praeities įvykius, todėl lengvai jais disponuoja. „Šiandie,
be abejo, visai nuoseklus būtų klausimas: kodėl gi niekas nesiskundė ir nekėlė aikštėn visų
tų niekšybių? Anų laikų akimis žiūrint, visai
kitaip atrodė. Žmonės tiek buvo įbauginti“16, –
regime logišką autoriaus vertinimą, požiūrį
iš dviejų taškų, rašymo momento ir praeities,
jauno karininko ir senyvo žmogaus akimis.
J. Švaisto knygoje atspindimas Pirmąjį
pasaulinį karą patyrusių žmonių gyvenimas,
ypač istorinė ir politinė Lietuvos padėtis.
Autorius kalba pirmuoju asmeniu, fiksuoja
savo išgyvenimus. Kartu tai visos Lietuvos
išgyvenimai, perteikti per vieno žmogaus
sąmonę, savotiška minėto laikotarpio interpretacija. Skaitytojas sužino, kad pasakotojas
jau trejus metus blaškosi po Rusijos plotus,
viską palikęs pabėgo nuo vokiečių. Ilgai ir
sunkiai keliavo, kol sausio 17 dieną pasiekė
Daugpilį. Visame tekste bandant perteikti
situacijos realumą, minimos tikslios datos.
„Frontai sugniužo, subyrėjo, o karas nepasibaigęs dar. Kažkoks nesusipratimas: nei
taika, nei karas“17, – chaoso vaizdus ne tik
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Rusijoje ir Lietuvoje, bet ir pasakotojo sieloje
vaizduoja knyga. Nemažai vietos skiriama
politiniams įvykiams aprašyti. Jie natūraliai
įsilieja į karininko kasdienybę. Pasakotojas
mini bolševikų klastą pasinaudojus lietuviais
kolaborantais Vincu Kapsuku-Mickevičiumi ir Aleksa-Angariečiu. Jų tikslas nuversti Lietuvos vyriausybę ir sudaryti „tikrąją“
liaudies vyriausybę, taip Lietuvą prijungiant
prie Rusijos. Knygoje jaučiamas pasakotojo,
karininko, vertinimas, nuomonė. Jis neigiamai žiūri į tokią veiklą ir nesutinka palaikyti jos šalininkų. Smulkiai autorius aprašo
Kovvoenkom`o (Karinio Kauno komisariato) atsiradimą ir darbus, bolševikų rinktinės
įžengimą į Rokiškį, kur jie visą naktį plėšė,
grobė ir prievartavo moteris: „Birželio 3-iosios dienos vakaras ir naktis į 4-ąją dieną tai
ir buvo siaubingiausia, kas teko pergyventi
Rokiškiui per tą bolševikmetį.“18 Kaip matyti, didžioji jo gyvenimo dalis buvo susieta
su karininko situacija. Iš rusų kariuomenės
laisva valia rašytojas įsitraukė į lietuviškąją –
tarnauti tėvynei. Ne tik atsiminimai, bet ir
daugelis J. Švaisto apysakų bei romanų neapsieina be karo paliesto gyvenimo aprašymų.
Ne be priežasties atsiminimams rašyti pasirinktas šis, „savo turiniu ir įvykiais“ reikšmingas gyvenimo tarpsnis.
J. Švaisto memuarai – tai nelengvas bandymas sudėtingu šaliai laikotarpiu sugrįžti į
paprasto gyvenimo vėžes. Knyga pradedama
Maironio moto: „Kiek atsiminimų-atsitikimų, / Gyvų kitados, / Vienas už kito brėško ir
švito / Anapus ribos!..“19 Citata atskleidžia rašytojo požiūrį į pasirinktą atsiminimų žanrą.
Ji yra tam tikra knygos atsiradimo motyvacija. Žmogaus gyvenimas paremtas atmintimi,
gebėjimu atsiminti. Reikšmingi išgyvenimai
iškyla net po daugelio metų, praslinkus pusei
žmogaus gyvenimo. Kad nepasiklystų išgyvenimų gausoje, autorius nubrėžia ribas ne tik
knygos antraštėje, bet ir pirmoje atsiminimų
dalyje: „Savo atsiminimų pradžią ženklinu
data: 1918-ji metai. Sausio 5 diena. Tai svarbus

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

ir reikšmingas mano gyvenime posūkis.“20
Tuo metu autorius nusprendžia pasitraukti iš
karininko pareigų rusų kariuomenėje ir vėl
tapti civiliu. Knygos pabaigoje tarsi vėl grįžtama į pradžią: „Šią knygą baigiu laikotarpiu,
kada atsipalaidavau iš vienos kariuomenės ir
įsijungiau į antrąją – savąją, Lietuvos.“21 Veikėjas nepasiekia tiesioginio rezultato. Jo planus pakoreguoja istorija – susikūrus Lietuvos
valstybei, jis stoja ginti savo tautos.
Daugelis išeivijos memuaristų siekia paliudyti ateinančioms kartoms viską trypiantį
ir žmoniją naikinantį istorijos faktą. Stasys
Yla aprašo skaudžią XX amžiaus žmogaus patirtį – tremtį ir gyvenimą koncentracijos stovyklose. Autorius – vienas iš tų, kurie drįso
dar kartą išgyventi siaubą keliančius įvykius
atsiminimų knygoje Žmonės ir žvėrys Dievų
miške22 . Tą pačią patirtį knygoje Dievų miškas perteikė lietuvių klasikas Balys Sruoga.
Jo atsiminimai labiau beletrizuoti, remiamasi
ironija, grotesku, geriau jie žinomi ir plačiajai
visuomenei. S. Ylos knyga rašoma ramesniu
stiliumi, daug dėmesio skiriama psichologinei stovyklos atmosferai atskleisti, žmonių ir
„žvėrių“ portretams piešti. Atsiminimai buvo
išleisti 1951 m., praėjus keleriems metams po
kaceto išgyvenimų (S. Yla buvo išvaduotas
1945 m.). Todėl knygoje pavaizduoti įvykiai
atrodo gyvi ir realūs.
Knygos viršelyje yra prierašas: kaceto pergyvenimai. Tekstas, paremtas išgyvenimais,
patirtimi, vadinamas memuarais. Todėl juose galima ieškoti tikrovės atspindžių, vertinti
remiantis memuarinės literatūros kriterijais.
Pasakodamas asmens nužmoginimo istoriją, gilindamasis į žmogaus vidines jausenas
autorius tekste ne kartą kreipiasi tiesiogiai
į skaitytoją. O knygos įžangoje teigia: „<…>
pavedu skaitytojui šiuos užrašus“23.
Bandymas rašyti atsiminimus ir dar kartą išgyventi patirtą siaubą yra tarsi terapija,
siekis palengvinti dvasines kančias išsisakant, išsikalbant, dar kartą išgyvenant praeitį atsiminimuose. Tekste Žmonės ir žvėrys

Dievų miške pasakoja JAV vienuolyne kunigu tarnaujantis, rašymui atsidėjęs S. Yla. Jis
vaizduoja save kiek jaunesnį dvasininką, patekusį į smurtu ir prievarta alsuojančią koncentracijos stovyklą. Būdamas ne tik kunigas,
bet ir rašytojas, autorius nešykšti beletristinių detalių – dialogų, smulkių veikėjų išorinių ir vidinių savybių aprašymo, meninių
priemonių. Rašydamas atsiminimus, S. Yla
rėmėsi ištraukomis, kurias išsinešė iš lagerio.
Jos yra sąsaja tarp autoriaus praeities ir rašymo momento. „Kai dabar sklaidau ištraukas,
išsineštas iš kaceto, darosi suprantama, kodėl
pasirinkau tas, kurios tuomet žmogų stiprino“24, – teigia pasakotojas. Citata atskleidžia
autoriaus išgyvenimus ne tik kacete, bet ir
po šešeto metų bandant rašyti apie tai knygą.
S. Yla išgyvena praeitį dar kartą, bando suprasti save tada ir dabar. Tuo šie atsiminimai
skiriasi nuo kitų memuarų: autorius ne tik
prisimena ir užrašo, pasakoja, jis nagrinėja,
bando suvokti elgesį, jausenas, įvykius. Knygoje atskleidžiamas niekinamo ir žlugdomo
individo tikslas – išlikti žmogumi.
S. Ylos žvilgsnis aprėpia ganėtinai trumpą
laikotarpį – keletą metų (1943–1945). Pasakojimas pradedamas atvykus į stovyklą ir baigiamas visišku išsilaisvinimu – ir fiziniu, ir
dvasiniu – iš nužmogintos būsenos. Tai žymi
autoriaus pasitraukimas į Vakarus. Vaizduojamas erdvės plotas taip pat nėra platus – daugiausia tai vadinamasis Dievų miškas, arba
Štuthofo stovykla ir jos apylinkės, taip pat
keletas Lenkijos miestelių, kuriuose S. Yla
su likimo draugais trumpai apsigyveno išsivadavęs iš lagerio. Šio laikotarpio ir erdvės
pasirinkimas atsiminimams kilo iš negalėjimo tylėti. Kančia ir susidūrimas su nužmoginimu nepalieka individo nepaliesto: kūno
žaizdos užgyja greitai, dvasiai pagyti reikia
kur kas daugiau laiko. Autoriaus pasakojimo
objektas labai platus – tai tūkstančiai įvairių
tautybių, socialinių klasių žmonių: tai lietuviai, lenkai, latviai, estai, rusai, žydai ir kt.,
tai inteligentai ir nusikaltėliai, profesoriai ir
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paprasti darbininkai, moterys ir vaikai, tai
civiliai ir kariai, taip pat kankiniai ir budeliai,
žmonės ir „žvėrys“.
Dažniausiai memuarų autorius knygoje
yra pasakotojas, dalyvis ir liudytojas. S. Yla
atsiminimuose kalba trečiuoju arba pirmuoju asmeniu. Pasakojama mes, mūsų,
mus vardu. Taip autorius liudija lietuvių
inteligentų grupės gyvenimo Štuthofe faktą.
St. Yla lageryje buvo tik vienas iš daugelio,
patyrusių tragediją, todėl susitapatinimas su
likimo broliais – ganėtinai natūralus reiškinys: „KAI MŪSŲ sunkvežimis sustojo prie
Štuthofo, pasijutome pagaliau lyg savo vietoje“25, „Blogiausia, kad mes patys per šią savaitę pradėjom nebetekti žmogaus sąmonės“26,
„Gerai, kad mes negreit sulaukėme riebių
siuntinėlių“27 ir t. t. Trečiasis asmuo vartojamas tada, kai kalbama apie bendrus įvykius,
siejančius kalinius į grupę, juos vienijančius,
tačiau kai prisimenami konkretūs, tik autoriaus pastebėti ar patirti įvykiai, pasakojimas
įgauna asmeniškumo: „Tačiau ir čia jaučiausi
pakankamai savarankus“28, „Mane domino,
kur gi kiti mūsiškiai, kurių jau keliolika buvo
atsidūrusių ligoninėj“29, „Man buvo nelauktas šis jo atsakymas“30 ir t. t. Autorius liudija
ne tik lietuvių inteligentų grupės vieną iš gyvenimo tarpsnių, bet ir istorinės grupės, t. y.
visų tautybių žmonių, istorijos nublokštų į
Štuthofo lagerį, gyvenimo ypatumus.
Patyrimus ir faktus apie pažintus ir brangintus žmones, save, dvasininkų luomą ir
kultūrinį Lietuvos gyvenimą atsiminimuose
perteikia Mykolas Vaitkus. Nors atsiminimai padalyti į atskirus tomus, bet jie susiję –
tai ištisa M. Vaitkaus gyvenimo epopėja. Rašytojas kalba pirmuoju asmeniu ir daugelyje
vietų deklaruoja savo kaip dvasininko vietą
to meto Lietuvos gyvenime ir kūrinio erdvėje. M. Vaitkus rašo, pasakoja prieš akis turėdamas adresatą, kurio konkrečiai neįvardija,
bet vadina tiesiog skaitytoju: „bet skaitytojai
patys supranta, jog, norint čia pateikti apypilnį <…> siluetą, tas pasikartojimas nebus
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nuodėmė“31. Rašytojo požiūrį į skaitytoją
atskleidžia tekste pasitaikantys komentarai,
rašymo momento svarba. Autorius bendrauja su adresatu, paaiškina jam savo rašymo
žingsnius. „O dabar atgal į senąjį mieląjį Kauną ir sunkiai atsistatančiąją Tėvynę“32, – pareiškia autorius vieno skyriaus pabaigoje. „Ir
tam kartui atsisveikinu su mielaisiais Bičiūnais ir einu ieškot naujų įdomių pažinčių“33, –
skaitytojui patikslinimą pateikia M. Vaitkus.
„Bus apie tai gana! Tad atsisveikinu su ta opera ir jos kūrėju, gal visam… O kaip su ponia
Kipriene?“34 – su skaitytoju tariasi rašytojas.
„Ne kaip koks rimtas liudytojas, o vien kaip
paprastas žmogus“35, – skaitytoją apie galimą
knygos ribotumą įspėja autorius. Panašių pavyzdžių yra daugiau.
Atsiminimų knygos randasi iš ilgesio, nostalgijos ir noro sugrįžti. Kitaip nei B. Gaidžiūno ar St. Ylos, M. Vaitkaus atsiminimuose aprašomas daug platesnis laikotarpis.
Memuarai pradedami vaikystės vaizdais, o
baigiami pasirengimu kelionei į Vakarus,
taigi apima 1890–1944 metus. Pagrindinis
knygų veikėjas – pats poetas ir dvasininkas,
memuaruose kalbantis pirmuoju asmeniu.
M. Vaitkaus atsiminimai parašyti maždaug
per dešimtmetį. Įvykiai knygoje yra pusės
amžiaus senumo. Juos užrašė subrendusi, visiškai susiformavusi, savo gyvenimo pabaigą
jaučianti asmenybė (knygų pasirodymo metu
M. Vaitkui buvo 79–89 metai). Bėgdamas nuo
galimo bolševikų teroro 1944 metais autorius
pasitraukia iš Lietuvos. Atsidūrus saugioje
vietoje, kyla noras pasidalyti skaudžia patirtimi, papasakoti tai, ką matė, girdėjo, kur dalyvavo. Gyvenimui pasisukus į antrąją pusę,
daugelį dalykų žmogus vertina kitaip. Be to,
gyvenimas svetimame krašte sukelia ilgesingus jausmus: „<…> štai čia kažkur taip toli
nuo jos… Ir vienas, vienas svetimam krašte,
tarp svetimų žmonių.“36 Apie savo apsisprendimą rašytojas kalba pirmojo tomo įžangoje:
„Tad skrisiu ten atgal į savo praeitį, į pačią jos
aušrą, susirasti to, kas yra man buvę, susisieti
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glaudžiai ir, sugrąžinus laiko tėkmę atgal, vėl
perplaukti gyvenimo upe nuo savo pradžios
iki šiandien…“37 Šie kunigo, rašytojo žodžiai
dar kartą įrodo, kad gyvenimo pabaigoje
žmogui kyla noras įprasminti savo gyvenimo
kelią, nuveiktus darbus, dar kartą išgyventi
tai, kas kelia ilgesį – savo praeitį.
M. Vaitkaus memuarams taip pat būdinga laiko kaita tarp čia ir dabar, ten ir tada.
Įprastą prisimenamų praeities įvykių laiką
knygose dažnai sutrikdo intarpai iš ateities.
„Tačiau dabar, kada jinai iš pasaulio amžių
amžiams išnyko, man, stovint prie atviro
savo kapo, kokia miela jinai jaunystės aušros
spinduliuose!..“38 – savo susižavėjimą gimtojo
miesto bažnyčia perteikia autorius. Akivaizdus M. Vaitkaus nusistatymas laiko atžvilgiu:
tai, kas prisimenama, yra praeitis – tada, o
dabar – tai autoriaus dabartinis gyvenimas
toli už Atlanto. „Veizdėdamas dabar į tą tolimą, jauną, kvailą praeitį, dievaž, kaip aš tau
dėkingas!“39 – nuoširdžiai seseriai už pasiaukojimą dėkoja rašytojas. Toks laiko paskirstymas tarp čia ir dabar – XX a. antroji pusė,
JAV ir ten ir tada – XX a. pradžia Lietuvoje – leidžia atskirti pasakotoją ir veikėją. Veikėjas – tai iš pradžių dar jaunas, nepatyręs,
kartais nelogiškus sprendimus priimantis
žmogus vėliau tampa brandžia asmenybe,
poetu ir kunigu. Pasakotojas – tai jau senyvo
amžiaus, daug patirties turintis, dvasininku
JAV tebetarnaujantis ir didžiulį ilgesį tėvynei
jaučiantis individas. Ta skirtis jaučiama, kai
imami vertinti įvykiai. Vienaip juos pateikia
atmintis, kitaip subrendusi ir patyrusi sąmonė. „Šiandien, po beveik 26 metų, esu linkęs
manyti, jog iš anų dviejų ponų gal ne rusas tą
dieną buvo mūsų reikalui toks kietas, o lietuvis“40, – dar kartą praeities įvykį iš dabarties pozicijų bando vertinti autorius. „Dabar
A. Stulginskis yra paleistas iš tremties ir turi
tarnybą netol Kauno“41, – šiandienos informaciją į praeities įvykius įterpia M. Vaitkus.
„Viešai taręs amžinatilsį keliem brangiesiem,
grįžtu prie gyvųjų. Gyvųjų anuomet. O da-

bar? Dabar jau kai kurie jų yra iškeliavę anapus. Anuomet ir jie buvo mano naujieji pažįstamieji“42, – akivaizdžiai laikų kaitą dar kartą
pademonstruoja rašytojas. „Kai po tiek daug
metų miniu tą įvykį, klausiu save, kokį, bent
išviršinį, įspūdį man anuomet padarė tuodu
poetai?“43 – atminties ribotumą, skirtį tarp
įvykio ir jo užrašymo momento atskleidžia
autorius. Rašytojas tekstu deklaruoja žmogiškos atminties ribotumą, kai spragas papildo
patirtis ir vaizduotė. Daugelyje vietų M. Vaitkus prisipažįsta, kad po pusės amžiaus ne
viską atsimena. „Šiandien nebeatsimenu“44,
„Apie ką anąkart kalbėjovos, nūn nebeatsimenu tiksliai“45, „Ir dar, ir dar apie kažką, ko
dabar visai nebeatsimenu“46, – teigia autorius.
Jis pažymi rašymo, dabarties momentą –
šiandien, dabar, nūn – ir toli likusią praeitį,
kurią dažnai įvardija – prieš penkiasdešimt,
keturias dešimtis metų ir pan.
Kiekvieniems atsiminimams būdinga faktų atranka: atliekama atminties ir atliekama
rašytojo. Jau pirmosios atsiminimų knygos
įžangoje M. Vaitkus pabrėžia: „Tačiau lasysiu ne visus gyvenimo momentus, o daugiau
šviesiuosius krislus, ir iš tų – pirmiausia, kas
gražu, netgi kas labiau ar mažiau meniškai
gražu.“47 Karas, varymas iš namų, tremtis –
tai temos, kurių nepavadintume gražiomis,
tačiau jos yra M. Vaitkaus atsiminimuose.
Tikriausiai todėl, kad tai neišvengiama, nepamirštama ir būtina aprašyti, kaip netikėtai į žmonių gyvenimą įsiveržusį ir visiškai
jį pakeitusį veiksnį. Rašytojas, memuaristas
iš atrinktų faktų dėlioja savo įsivaizduojamo praeities gyvenimo paveikslą. XX amžiaus žmogui be visa aprėpiančių istorinių
kataklizmų tai nėra įmanoma. Daugelyje
memuarų vietų autorius pabrėžia, kad turi
kur kas daugiau pasakyti, tačiau čia tam ne
vieta ir ne laikas. „Ilgą, svarbią, gražią metų
eilę noriu sutalpinti šioj knygoj. Čia smulkiai
nevaizduosiu visos tos laisvosios tėkmės. Tai
padarys jaunesnieji. O aš pasitenkinsiu vien
tom smulkmenom, kur ryškiai įstrigo mano
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dvasioj“48, – faktų atrankos būtinybę dar kartą patvirtina M. Vaitkus. Apskritai iš tokio
pobūdžio beletristinių atsiminimų tikslaus
faktografiškumo tikėtis neverta, o ir pats
autorius, kaip matyti iš citatos, to nesiekia.
Jo tikslas, pasak A. Nykos-Niliūno49, „atkurti istorinę bei psichologinę atmosferą, t. y.
pasakyti, kas iš tikrųjų vyko arba tuo metu
atrodė, kad vyko“.
M. Vaitkaus memuaruose ryškus žiūrėjimas ir vertinimas dvasininko, kartais poeto
akimis. Autorius rašo kaip liudytojas, dalyvis, vertintojas. Būdamas poetas ir kunigas,
jis liudija tam tikrų socialinių ir istorinių
grupių gyvenimo faktus. Tai svarbus atsiminimų momentas. Kaip kunigas jis atstovauja
seminarijai ir bažnyčiai. Kaip poetas pristato
kultūrinį Kauno gyvenimą. Socialinis dvasininkijos luomas nušviestas labai aiškiai.
Pats M. Vaitkus jam priklausė, jame gyveno.
Daug laiko jis praleido seminarijoje, dėstė
studentams, laikė pamaldas. Todėl atsiminimuose minima, o kartais ir plačiai aprašoma
nemažai dvasininkijos luomo atstovų: prelatas Aleksandras Dambrauskas – Adomas
Jakštas, išpranašavęs nepriklausomybės žūtį,
Juozas Tumas-Vaižgantas, Maironis, vyskupas Justinas Staugaitis, metropolitas Juozapas Skvireckas, vyskupas Vincentas Brizgys
ir kiti. Paskutiniame atsiminimų tome daug
pasakojama apie bolševikų okupaciją, kuri
paveikė ir dvasininkijos luomą. Seminarija
buvo užimta rusų karių, o dvasininkai turėjo ieškotis prieglobsčio. Minimas įvykis, kai
visai Lietuvai buvo palikta tik viena Kauno
seminarija, į kurią suvažiavo studentai ir dėstytojai iš visų miestų. Kasdienis ėjimas laikyti mišių, rūpinimasis bažnytiniais reikalais
skaitytoją įtraukia į tam tikrą dvasininkijos
gyvenimo tempą, neleidžia pamiršti fakto,
jog rašantysis, pasakotojas yra kunigas.
M. Vaitkaus aštuonios atsiminimų knygos
yra dar vienas išeivijos rašytojų memuarų
raidos etapas. Jos išties smarkiai beletrizuotos, primena grožinį kūrinį, tačiau išsiski-
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ria savo struktūra. Jau tai, kad visi aštuoni
atsiminimų tomai tarp savęs susieti ir yra
vienos nenutrūkstamos istorijos atskiros
dalys, verčia į juos žiūrėti ypatingai. Kiekviena knyga baigiasi tuo, kuo pradedama
kita, pvz.: „Tačiau gana! Atgal į 1899 metų
Palangą. Jau metas, Onyte, mudviem vykt
į Liepoją.“50 Antrasis tomas pasakoja apie
M. Vaitkaus ir jo sesers gyvenimą ir mokslus
Liepojos gimnazijoje. Arba: „Taip. Bet reikia
tą tomą baigt. Todėl mandagiai paprašysiu
tą malonią, visapusišką damą (Elena Kiprienė – a. p.) grakščiai peržengti ne per platų
tarpą tarp šio ir sekančio tomo. Ten jai paskirsim tinkamą vietą.“51 O šeštasis tomas
pradedamas taip: „Pačiame praeitojo tomo
galiuke rimtai parašiau, kad pakviesiu ponią
Eleną Kiprienę-Žalinkevičiūtę į Nepriklausomybės saulės antrąją dalį.“52. Kaip matyti,
tąsa tarp knygos tomų neabejotinai yra. Taip
pat akivaizdus M. Vaitkaus kaip dvasininkijos luomo atstovo vaidmuo memuaruose. Jo
knygose galima įžvelgti dvejopą polinkį: literatūrinį ir dvasininko. Atsiminimuose gausu
beletristinių elementų. M. Vaitkus buvo ne
tik kunigas, bet ir poetas, todėl net atsiminimus užrašydamas nuo meninės savo prigimties nepasitraukia. Tekste gausu metaforinių
pasakymų, epitetų, sušukimų, retorinių
klausimų, lyrinių nukrypimų, patoso, daugybė dialogų, kruopščiai aprašomi veikėjai.
Būdamas poetas savo gyvenimą M. Vaitkus
praleido inteligentų, rašytojų, menininkų
draugijose, todėl memuaruose ne vieną puslapį skiria Maironiui, Salomėjai Nėriai, Albinui Herbačiauskui, Sofijai Čiurlionienei, Tumui-Vaižgantui, Vincui Mykolaičiui-Putinui,
Kiprui Petrauskui ir kitiems. Būnant toli nuo
pamėgtos ir pamiltos kultūrinės, bažnytinės
aplinkos rašytojui buvo svarbu papasakoti
apie savo gyvenimą, apibendrinti savo profesinę, visuomeninę, kultūrinę patirtį.
Nagrinėjamos vyrų memuaristų knygos
skirtingos tematika ir rašymo pobūdžiu, autoriaus stilistika, tačiau visos jos priklauso
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išeivijos rašytojų memuaristikos subjektyvėjimo etapui: jose gausu grožinės literatūros
elementų, ryškus autoriaus individualumas,
o faktas, dokumentas naudojamas tik kaip
struktūrinė medžiaga. B. Gaidžiūno atsiminimų struktūra ir turinys, vaizduojamų
įvykių pobūdis, pasakotojo jausmai ir vertinimai atskleidžia kiekvieno karą išgyvenusio
lietuvio situaciją, jo skausmą ir nusivylimą,
tikėjimą gražesne ateitimi ir laisvės viltį.
J. Švaisto memuaruose liudijama karą išgyvenančio žmogaus padėtis, pabrėžiama, kad
asmeniniai poreikiai nublanksta prieš istorijos galią. M. Vaitkaus gyvenimo kelias – būti
dvasininku – nulėmė atsiminimų pobūdį: į
praeitį žvelgti kunigo akimis, pasakoti apie
dvasininkų luomo gyvenimo ypatumus, pasaulėjautą. Tačiau meniška rašytojo prigimtis neretai išsiveržia ne tik rašant eilėraštį,
bet ir fiksuojant praeities įvykius. St. Ylos
memuarai išskirtiniai psichologine prigimtimi, bandymu gilintis į ribinėje situacijoje
atsidūrusio žmogaus jausenas.

Moterų memuarai
Memuarų paskirtis yra vaizduoti išorinius
įvykius, tačiau apsieiti be asmens, liudijančio
praeitį, gyvenimo niuansų nėra įmanoma.
M. Vaitkus, St. Yla, B. Gaidžiūnas ir J. Švaistas
memuaruose svarbius istorinius įvykius perteikia per savo asmenybę. Jų tikslas – liudyti
lietuvių tautai svarbius istorinius procesus.
Išeivijos rašytojų M. Aukštaitės, J. Narūnės,
M. Mykolaitytės-Slavėnienės, E. Juodvalkės
atsiminimuose dėmesys skiriamas asmens
gyvenimui, jo tapsmo istorija užgožia net
istorinį vyksmą. Šitokia tendencija išeivijos
memuaristikoje įsivyravo XX amžiaus 7–8
dešimtmečiais, kai skaudžiausios istorinės nelaimės liko toli praeityje, jos nebeatrodė visa
aprėpiančios ir nenugalimos. Pamažu prisitaikoma prie naujos padėties, atsiranda vietos asmeniniams poreikiams: imama kalbėti
apie žmogų, jo emocijas, išgyvenimus, praeitį

ir ateitį. Vyraujantis dėmesys asmeniniam
gyvenimui, detalių gausa ir emocingas įvykių
vertinimas būdingas moteriškam rašymui.
Marija Aukštaitė – viena pirmųjų išeivijos memuarisčių, kurios kūryba pasižymi
šiomis savybėmis. Galbūt lyriška rašytojos
prigimtis lėmė ne tik jos poetinių kūrinių pobūdį, bet ir emocijomis paremtas memuarines knygas. M. Aukštaitės memuarai sudaryti iš keturių tomų ir pavadinti tiesiog Išeivės
memuarai (1962–1993). Šiuos kūrinius galima
vertinti kaip memuarus, kuriuose pabrėžiami išorinio pasaulio įvykiai. Žodžio „išeivė“
pavartojimas antraštėje nusako atsiminimų
tikslą – atskleisti egzilo gyvenimo ypatumus.
Pirmasis tomas Montrealio dienos pasakoja
autorės ir jos šeimos istoriją apie atvykimą
ir gyvenimą Monrealyje. Būdama poetė
M. Aukštaitė ir atsiminimuose vartoja lyrinius intarpus. Memuarai pradedami poezijos posmu: „O, Montreali, gražus, didingas, /
Ar tu man būsi sodas ūksmingas? / Ar tu man
būsi Rojaus salelė, / Kai tapsiu tavo ūksmių
bitelė?!“ Šiose eilutėse išsakyta pagrindinė
atsiminimų tema – skaudus autorės ir jos šeimos gyvenimo įvykis – pasitraukimas iš Lietuvos į nepažintą kraštą. Eilutėse išreikštas
poetės širdies nerimas – ar pavyks pritapti
naujuose namuose, ar galės ten atskleisti save,
gyventi ir dirbti? Memuarai rašomi abejojant. Naujoji buveinė – Monrealis – dar nepažįstama, svetima, graži ir didinga vieta. Kaip
ji priims – svarbiausias klausimas, keliantis
daugybę abejonių autorės širdyje. M. Aukštaitės memuaruose nusakomas tikslus laikas
ir konkreti vieta: „1930-tais metais, lapkričio
6-tos dienos vakare, dešimtą valandą – mes
su taksiu parvažiavom iš traukinių stoties, į
Aniuškos namą.“53 Atsiminimai rašomi praėjus trisdešimtmečiui nuo atvykimo datos, kai
gyvenimas jau nusistovėjęs, prie naujų namų
bent jau oficialiai priprasta. Tačiau memuarų
atsiradimo faktas rodo, kad abejonės dėl išvykimo liko visam gyvenimui ir net praėjus
daugeliui metų iškilo būtinybė papasakoti
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sudėtingą išeivio istoriją. Tiksli data tarsi nubrėžia naujo gyvenimo bruožus: tais metais,
tą dieną ir valandą atvykstama į naują vietą.
Naujuose namuose laukia vyras, draugai. Tačiau nerimas dėl savo šeimos padėties nepalieka autorės širdies: „Ir širdis – su ja verkia:
kad liko tėvynė, liko Jonelis, tėveliai ir visi giminės… Dievuli mano, kur aš atsidūriau?..“54
Lietuviškos dainos sutiktuvių proga sukelia
prisiminimus. Prie tėvynės praradimo skausmo prisideda motinos skausmas dėl palikto
vaiko (dėl lėšų stygiaus vyriausias autorės
sūnus liko Lietuvoje baigti mokslų). Kartu
kyla abejonių dėl tokio pasirinkimo. Ne tik
abejonės, bet ir kiti prieštaringi jausmai lydi
autorę likusiuose memuarų tomuose.
Svarbus M. Aukštaitės kūrybos kontekste
memuarinis pasakojimas Išeivė. Jame autorė
yra ne tik visažinė pasakotoja, bet ir įvykių liudytoja, dalyvė. Ji pasakoja apie kelionės į Ameriką metu laive sutiktus žmones, pateikia jų
gyvenimo ypatumus, išsako savo vertinimus
bei emocijas. Kūrinyje daug poetinių įvaizdžių, lyrizmo, metaforų, nutylėjimų, dialogų.
Autorė perteikia ne tik savo gyvenimo istorijos tarpsnį, ji liudija visuotinį lietuvių tautos
skausmą. Daug kalbama apie asmeninę kančią,
abejones: „Bet kur likimas mus nuneš?.. Kokią
ateitį nulems?.. Tik tiek žinau, kad tolstu nuo
tėvynės, kad su šio laivo įsibėgėjimu – bėga
mano gyvenimas į nežinią, į svetimumą…“55
Gausu tekste patriotizmo, tėvynės meilės. Autorė pasakoja apie šalį ir tautą ištikusias nelaimes: „Stalino despotiškas delnas užspaudė
kankinės Lietuvos burną… <…> Gyveno visa
tauta tragedijoj ir genocido siautėjime…“56 Per
asmeninę tragediją, sūnaus netektį autorė paliudija visos tautos negandą. Jos gyvenimo istorija atspindi daugelio lietuvių situaciją, išeiviškąją būtį. Ji tėra viena iš daugelio, tautos
dalis, ir jos širdgėla, palyginti su niokojamos
tautos skausmu, tėra smiltelė. Nors tarp šių
patriotinių pliūpsnių ir pamąstymų svarbią
vietą užima kiti laivo keleiviai, su kuriais autorė bendrauja, kurių gyvenimo istorijas bando
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perteikti, tačiau pagrindine tema lieka išeivio
jausmai paliekant tėvynę.
Dviejose Janinos Narūnės memuarinėse knygose, pasakojančiose asmens tapsmo
istoriją, randamas prierašas, kad tai autobiografiniai atsiminimai, kreipia į dvejopą
knygų skaitymą: ieškoti knygoje asmens
tapsmo elementų – kaip autobiografijoje, o
kartu prabėgusio gyvenimo įvykių – kaip
memuaruose. Memuarai arba atsiminimai –
tai užrašai apie įvykius, kuriuose dalyvavo
arba kurių liudytojas buvo užrašų autorius.
J. Narūnė rašo kaip liudytoja: ji pasakoja
apie įvykius, kuriuose dalyvavo ne tik ji pati,
bet ir kiti žmonės. Ji mato, veikia ir liudija.
J. Narūnės asmens tapsmo istorija vaizduojama net dviejose autobiografinių atsiminimų
knygose: Vaikystė57 ir Jaunystė58. Juos užrašė
jau subrendusi, į devintą dešimtį įžengusi rašytoja, jaučianti artėjančią gyvenimo pabaigą. Toks pasirinkimas – natūralus memuarų
atsiradimo momentas. Daugelyje memuarų
vietų galima pajusti atstumą tarp prisimenančios ir jaunų dienų įspūdžius užrašančios autorės ir prisimenamo laikotarpio.
Susidaro didelis septynių dešimtmečių laiko
tarpas, ir prisiminti tikslius dialogus, mintis,
emocijas nėra įmanoma, todėl memuaruose
ryškus beletrizacijos laipsnis. Šį įspūdį sustiprina knygų struktūra: tekstas padalytas
į smulkius skirsnelius, tarsi kasdienio gyvenimo nuotrupas. Kiekviena dalis turi atskirą
pavadinimą, nusakantį atitinkamo pasakojimo temą. Tokios savybės primena novelių
rinkinį, tačiau visas jas sieja bendri veikėjai
ir kiekviename pasakojime – prisiminime
bręstanti ir tobulėjanti asmenybė. Memuarus galima pavadinti asmeniniais, nes juose
pagrindinis dėmesys sutelktas į J. Narūnės
gyvenimo raidą: vaikystės įspūdžius, mokinės nuotykius, gimnazistės siekius, studentės
ryžtą. Tačiau asmeninio gyvenimo momentai, persmelkti bendros istorijos, kultūros,
tradicijų, leidžia atsiminimuose įžvelgti visuotinių niuansų.
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J. Narūnės memuaruose miesto ir kaimo
žmonių gyvenimo faktus liudija vaikas. Jo
akimis regime miesto prabangą: „Ilgai ilgai
mudvi keliavome, kol priartėjome prie miesto
aikštės su dideliais dviejų aukštų mediniais
namais, kuriuose gyveno sena generolo našlė
<…> Mus įleido besišypsanti mergina, mezginiuotu baltu gobtuvėliu ant galvos <…>. /
Padaryk reveransą! – išgirdau mamos tylų
paraginimą.“59 Šalia to kaip kontrastas vaizduojamas kaimo gyvenimas: „Mama buvo
pavargusi ir susirūpinusi, kaip reikės čia gyventi, kai nėra reikalingiausių krautuvių, o
ir namie nėra jokių patogumų…“60 Ypač pabrėžiami gyvenimo kaime privalumai: sveikesnis oras, ežerai, nuoširdūs ir dori žmonės. „Tėveliams Balnininkuose buvo tikrai
nuobodu. Bet mano mažutis pasaulis tenai
praplito ir pražydo visais margų margiausiais žiedais“61, – pokyčiais džiaugiasi pasakotoja. Galima teigti, kad autorė, įsiliedama
į kaimo gyventojų socialinę grupę, liudija jos
gyvenimo faktus, t. y. pasakodama apie savo
gyvenimą kaime ji neapsieina be tradicinio
kaimo gyvenimo apibūdinimo. Mergaitė
pristato savo senelę, kuri turėjo didelį vaistažolių darželį, ožkytę, skrynią, pilną senovinių rankdarbių: „Mano senelė buvo labai
pamaldi. Namie kas dieną kalbėdavo rožančių. Kas sekmadienį, kad ir blogiausiam orui
pasitaikius, eidavo į bažnyčią.“62 J. Narūnės
senelės asmenyje atsispindi daugumos kaimo žmonių gyvenimo tradicijos.
Antroji knyga Jaunystė kur kas problemiškesnė. Joje susiduriama su tikruoju pasauliu,
nuo kurio tėvai nebegali apsaugoti savo meile
ir šiluma. Knygoje atsiranda daugiau veikėjų,
įvykių, problemų. Pirmosios knygos veiksmas vyksta kaime, gamtoje, tarp nuoširdžių
ir dorų žmonių, antrojoje veiksmas persikelia į miesto erdvę – Panevėžį, Kauną, Vilnių,
Petrapilį. Autorė liudija Panevėžio gimnazijos, jo kultūrininkų grupės ypatybes, baigusi
gimnaziją persikelia į Petrapilį, kur įsitraukia
į studentų draugijos veiklą, išsamiai pasako-

ja apie M. Yčą, J. Zikarą, P. Rimšą, J. Tūbelį,
K. Petrauską ir kitus. Kadangi J. Narūnė studijavo agronomiją, daug sužinome apie agronomų kuopelės veiklą. Natūralus žmogaus
gyvenimo tempas diktuoja pokyčius – emocinius, fizinius, galiausiai aplinkos. Taip pat
natūraliai aplinka, nuotaika, netgi istorija ir
politika kinta atsiminimuose. Istorinė situacija priverčia žmogų atsidurti karo gniaužtuose, kentėti badą, nepriteklius, trėmimus: „Vis
dėlto neramumai mieste, plėšimai, šaudymai
gatvėse ir didelis badas privertė mane palikti
sostinę.“63 Jos asmeninė patirtis – evakuacija, sužeistų ligonių slaugymas, darbas karo
išsigandusių provincijos vaikų prieglaudoje,
bandymai grįžti į tėvynę patiriant „karantiną“ – liudija daugelio to meto lietuvių gyvenimą, pabrėžia skausmingų istorinių įvykių
pasekmes. Tokios sąlygos keičia žmogaus
asmeninį gyvenimą, jo dvasią: optimizmas
virsta liūdesiu, gyvenimo džiaugsmą ir viltį
užgniaužia ateities grėsmė. Antrojoje knygoje
kartais kalbama ne pirmuoju, o trečiuoju asmeniu, mes vardu, nes ne asmeninis, o visuotinis istorinis gyvenimas tampa svarbiausias:
„Mūsų maisto atsargos baigėsi, su baime žiūrėjome į žemėlapį, ar greit pasieksime sieną?..“64
Ribinė situacija suvienija žmones. Kiekvienas
pasijunta esąs lietuvių tautos atstovas. Mes –
tai tauta, patirianti karo įvykius ir trokštanti
grįžti į tėvynę. Bendros jausenos, istorinių
įvykių griūtis užgožia bet kokias asmenines
problemas, įtraukia kiekvieną žmogų. Jis praranda asmeniškumą ir tampa tautos dalimi.
Dviejų asmenybių – savęs ir kito – gyvenimo istorija virsta dar vienos moters išeivės
Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės knyga Putinas mano atsiminimuose65. Pirmojoje
memuarų dalyje autorė pasakoja remdamasi
kitų pasakojimais, laiškais ir faktais, todėl
tekstas šioje vietoje ganėtinai dokumentiškas,
jame daug aprašymų, interpretacijų, spėjimų.
Autorė stengiasi aprėpti labai daug: ji pasakoja apie tėviškę – kaimo gyventojus, papročius,
darbus ir žaidimus, gamtą, taip pat bando
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aiškinti senelių ir prosenelių kilmę, siekia
pristatyti šeimą. Daugiausia dėmesio skiria
vyriausiam broliui, būsimajam Putinui: aprašo jo gimimą, pirmuosius žingsnius, mokslus, pomėgius, polinkį į poeziją. Šioje dalyje
autorė daugelyje vietų vartoja žodžius, nurodančius spėjimą: „turėdavo pajusti“, „man
rodos“ ir pan. M. Mykolaitytė-Slavėnienė
parašė memuarus, kurių tikslas – atskleisti
nežinomas vyresnio brolio gyvenimo detales, papasakoti, kaip garsų poetą gyvendama
kartu matė ir suprato ji pati. Tačiau rašytojai
nepavyko apsiriboti Putino individualybės
kūrimu. Taip pat detaliai atskleidžiamas
autorės gyvenimas, vidinio pasaulio raiška,
emocijos. Tai didina knygos subjektyvumą.
Memuarai Putinas mano atsiminimuose –
retrospektyvus pasakojimas, kurį užrašė jau
visiškai subrendusi moteris, turinti daug gyvenimo patirties ir žvelgianti į nueitus metus iš tam tikro – laiko ir erdvės suformuoto – atstumo. Knyga pasirodė 1977 metais,
nuo Putino mirties praėjus dešimtmečiui.
Autorei buvo svarbu papasakoti savo šeimos, ypač garsiausio šeimos nario – rašytojo,
profesoriaus Putino istoriją. Daug faktų jau
seniai buvo žinoma, daug apie rašytoją pripasakota ir prirašyta, tačiau šie memuarai
leidžia paskelbti naujus Putino gyvenimo
aspektus. Poeto paveikslas rodomas per jo
sesers asmenybę. Ji dalyvauja jo aplinkoje,
liudija, vertina. Ji pasakoja tai, ko negalėjo
matyti ar girdėti kiti, negyvenusieji taip arti
poeto. Kartu skleidžiasi rašytojos asmuo, jos
gyvenimo detalės.
Pirmojoje knygos apie Putiną dalyje
M. Mykolaitytė-Slavėnienė, liudydama savo
šeimos gyvenimo faktus, kalba trečiuoju
asmeniu, antrosios pagrindą sudaro pačios
autorės matyti, girdėti ir patirti įvykiai, perteikti pirmuoju asmeniu. Knygos antraštė –
Putinas mano atsiminimuose – rodo autorės
svarbą. Skaitytojas regi Putiną per jo sesers
sampratą, susipažįsta su jos nuomone ir vertinimais. Tai atsiminimai apie Putiną ir jo
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paveikslą kuriančią knygos autorę. Naracijos
forma – perėjimas nuo trečiojo prie pirmojo
asmens – demonstruoja pasakotojo ir aprašomo subjekto santykio pokytį. „Tuo pačiu
laiku, tik įsėdus su Putinu į traukinį, persijungė į naujus bėgius ir viso mano gyvenimo
traukinys“66, – rašo autorė. Jos ir vyresnio
brolio gyvenimai suartėjo: atvykusi į Kauną,
ji gyveno pas Putiną arba dažnai jį lankydavo, todėl pasakojimų apie brolį daugiausia
iš šio laikotarpio. Informacija apie mokslus
Kauno Saulės gimnazijoje, pasivaikščiojimai
po Laisvės alėją, Vytauto prospektą, Mickevičiaus gatvę, teatro lankymas atskleidžia autorės naujo gyvenimo spalvas, kartu išduoda
susižavėjimą naująja aplinka.
Memuaristė liudija Kauno visuomenės
veikėjų, inteligentų sluoksnio gyvenimo faktus. Atsidūrusi Kaune, ji patenka į kultūros
veikėjų aplinką. Putinas buvo universiteto
profesorius, įvairių organizacijų įkūrėjas ir
dalyvis (žurnalas „Židinys“, Šatrijos organizacija), prie jo veiklos prisidėjo ir sesuo. Todėl atsiminimuose regime šiandien jau klasikais tapusius rašytojus, filosofus, teatralus,
kitokius menininkus. Naujų niuansų galima
įžvelgti Liudo Giros, Salomėjos Nėries, Petronėlės Orintaitės, prof. Ereto portretuose.
Minimi visiems žinomi vardai: Jonas Grinius,
Juozas Grušas, Juozas Paukštelis, Juozas Keliuotis, Vladas Kulbokas, Vincas Ramonas,
Juozas Ambrazevičius, Gražina Tulauskaitė,
Mykolas Vaitkus ir kt. Visi tie žmonės supo
Putiną ir jo seserį, formavo merginos pasaulėžiūrą ir literatūrinį skonį. Iš memuarų susidaro puikus tarpukario Kauno kultūrinio
gyvenimo vaizdas. Siekdama aprašyti savo
ir brolio gyvenimo peripetijas, autorė pateikia svarbių to meto visuomeninio gyvenimo
momentų, pristato akademinio jaunimo ir
profesūros santykius.
Kaip ir kiekvieną XX amžiaus žmogaus,
taip ir Putino, jo aplinkos žmonių gyvenimą
veikė Antrasis pasaulinis karas, okupacija,
trėmimai ir emigracijos. Parodyti istorijos
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vaidmens svarbą tenka ir M. MykolaityteiSlavėnienei. Autorė aprašo okupuotos Lietuvos laikotarpį, parodo jo įtaką brolio kasdienybei. Prasidėjus šnipinėjimams, trėmimams,
nuolatinei baimei ir nevilčiai (minimas 1941
metų birželio trėmimas į Sibirą, visus inteligentus sukrėtęs prof. B. Sruogos išvežimas
į koncentracijos stovyklą), autorei kyla dilema: „Ką daryti? – Ar pasilikti iš naujo rusų
okupuojamoje savo tėvynėje, ar pasitraukti
Vokietijon, kaip tada atrodė, gal tik laikinai, –
kol pasibaigs karas?“67 Putinas net nesvarstė
tokios galimybės, dėl silpnos sveikatos nepanoro išvažiuoti, tik persikėlė į Vilnių. Rašytoja pasirinko emigraciją. Susirašinėti su
Putinu ėmė po dešimtmečio. Išvykusi autorė
taip ir nesugrįžo į Lietuvą: gyveno Vokietijoje, vėliau Kanadoje, Australijoje. „Mūsų
likimas – klajonė svetimų kraštų nepažįstamuose takuose“68, – emigrantišką savo ir kitų
tautiečių likimą liudija M. Mykolaitytė-Slavėnienė.
Subjektyvių, asmeninių memuarų savybes atitinka Eglės Juodvalkės knyga Cukraus
kalnas. Ganėtinai sudėtingas šių atsiminimų
žanrinis pasirinkimas. „Mano pasirinktas
memuarų žanras lengvesnis, nes rašai apie
save, savo jausmus, išgyvenimus, ir kas gali
ginčytis, kad buvo kitaip. O kurti tikrąją
prozą labai sunku“, – apie žanrų skirtumus
kalba pati E. Juodvalkė69. Yra ir atvirkštinė
nuomonė. R. Pociūtė teigia, kad memuarai
įspraudžia į tam tikrus rėmus. „Beletrizuoti
atsiminimai“, „memuarai“ – tai daugelio tyrinėtojų įvardijimai kalbant apie E. Juodvalkės knygą. Ne tik beletrizacija ar minėtas autorės pasisakymas apie žanrus leidžia teigti,
kad faktografiškumas toli gražu nėra memuarų pagrindas. „Nesistengti pernelyg tiksliai
atkurti tikrovę, o dėl meninės tiesos ją pagražinti“, – taip kūrybos paslaptimis dalijasi
autorė70. Pasak Cukraus kalno recenzentės
G. Vanagaitės71, šiai knygai žanrą suteikė pati
autorė. Literatūrologė teigia: „Eglės Juodvalkės knyga „Cukraus kalnas“ laikytina auto-

biografija dėl šį žanrą nusakančių elementų
sklaidos – retrospekcijos, autoriaus-pasakotojo-personažo tapatybės, koncentracijos į
individualų žmogaus gyvenimą, o ypač asmenybės istoriją.“72 Visos išvardytos savybės
iliustruoja ne tik autobiografiją, bet ir memuarus. Vienintelė asmenybės istorija tinkama
tik autobiografijai. Straipsnio autorei atrodo,
kad labiau čia tiktų paantraštė autobiografija,
o ne memuarai. Šiuos žanrus sunku atskirti, bet autobiografijos centre – pats autorius,
jo individualus gyvenimas, o memuaruose
žvilgsnis krypsta į kitus. Literatūrologė teigia, kad E. Juodvalkės kūrinyje „būtent „aš“,
o ne išorinis pasaulis yra dėmesio centras“73.
Nors knygoje nemažai vietos skiriama išoriniam pasauliui, jis tik padeda suvokti „aš“
specifišką, t. y. prisideda prie autobiografiškumo. Beje, išorinis pasaulis, ypač antroje
knygos pusėje, vyrauja. Autorė daug vietos
skiria darbo, kelionių aprašymams, o išgyvenimai lieka nuošaly. Straipsnyje liksime
prie memuarų žanro, kuris aiškiai nusakytas
knygos antraštėje. O asmeniškumą pateisinsime priskirdami E. Juodvalkės atsiminimus
asmeninių memuarų tipui.
Viena pagrindinių E. Juodvalkės atsiminimų temų – gyvenimo daugiakultūrėje terpėje ypatumai. Autorė – išeivė kiek kitokia
prasme: ji gimė ir augo Amerikoje išeivių iš
Lietuvos šeimoje. Šie žmonės nepatyrė karo
ir okupacijos siaubo, priverstinio bėgimo iš
namų saugant asmeninę laisvę, tėvynės ilgesio. Tačiau juos kankina kitokios, ne mažiau reikšmingos ir skausmingos problemos.
Kaip gyventi daugiakultūrėje terpėje, kaip
susidoroti su dviguba tapatybe, kuo būti –
lietuviu ar amerikiečiu, kodėl turiu būti be
kaltės kaltas? Panašius klausimus memuaruose Cukraus kalnas kelia rašytoja E. Juodvalkė. Šalia pastarosios iškyla dar viena, kur
kas asmeniškesnė tema, išsakyta knygos antraštėje – diabetu sergančio žmogaus istorija.
Tai rodo dar didesnį išeivijos memuaristikos
subjektyvėjimą.
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Nuo mažens neturėdama konkretaus atsiminimų objekto, E. Juodvalkė apie tai, ką
ir kaip matė, pradeda kalbėti sulaukusi penkiasdešimties, t. y. jau gana brandžiame amžiuje, kai gauna galimybę aplankyti Lietuvą.
Knygoje dvi pagrindinės temos: diabetas (liga,
kuria nuo penkerių metų serga rašytoja) ir
lietuvybė. Autorė beveik chronologiškai, papildydama intarpais, pasakoja savo gyvenimo istoriją nuo gimimo iki knygos išleidimo
datos. Be abejo, į pasakojimą įsiterpia tėvų
gyvenimo aprašymas, nes jų situacija turėjo
įtakos Eglės likimui. Kaip sako pati rašytoja,
„pasinaudojau visų savo intelektualinių žaidimų arsenalu: nuotykiu, reportažu, pasaka,
kelionių aprašymu“74. Iš tiesų knygoje gausu
nuotykių, perteiktų humoru ir ironija. Visi
įvykiai tiesiog persmelkti diabeto ir lietuvybės motyvų. Be šių dviejų aspektų rašytojos
gyvenimas būtų neįsivaizduojamas.
E. Juodvalkės memuaruose atskleidžiami
asmeniniai potyriai ir individuali patirtis –
gyvenimas sergant cukralige, buvimas lietuve tarp amerikiečių, tačiau kartu liudijami
tam tikrų socialinių grupių faktai. Autorė yra
viena iš daugelio pasaulio žmonių, sergančių
diabetu, ir savo gyvenimo istorija ji atkartoja visiems tokio likimo žmonėms bendras
problemas, pojūčius. Taip pat ji kalba jaunosios išeivių kartos vardu ir demonstruoja jų
gyvenimo niuansus – tapatybės dvilypumą,
santykius su Lietuvoje likusiais giminėmis,
mokslo ir studijų ypatumus, tėvų gyvenimo
istorijos įtaką. Iš dalies autorė aprašo tikrųjų
išeivių situaciją. E. Juodvalkė visiškai chronologiškai atkartoja istorines ir politines to
meto sąlygas, tik, žinoma, pateikia asmeninę
versiją – knygos pradžioje pasakoja apie savo
tėvus istorijos sūkuryje. Memuaruose istoriniams nukrypimams skirtos ištisos pastraipos. Tekste randame pasakojimų, primenančių istorijos vadovėlio stilių. Apskritai visa
knygos pradžia – tarsi įvadas, skirtas pačios
Eglės kilmės paaiškinimams, o kartu jos tėvų
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gyvenimo Lietuvoje, emigracijos, susipažinimo, santuokos, įsikūrimo užjūryje, darbo
ir vaikų gimimo aprašymams. Tai konkreti
Juodvalkių šeimos istorija, kurią persmelkia
visuotinė politinė ir istorinė to meto situacija. Lygiai taip pat išvadose – epiloge daugybė
tiesioginių istorinių žinių apie išsivadavusią
Lietuvą, jos žmones, gyvenimo sąlygas, kultūrinę aplinką75.
Autobiografija nuo memuarų skiriasi tuo,
kad pirmojoje kuriama asmens, o ne epochos istorija. Galima teigti, kad J. Narūnės,
M. Aukštaitės, E. Juodvalkės, M. Mykolaitytės-Slavėnienės atsiminimų knygose
ryškūs abu – autobiografinis ir memuarinis – momentai. Autorės pasakoja savo gyvenimo istoriją, atskleidžia vienus ar kitus
visuomenės modelius (kaimo tradicijos,
kultūrinė miesto terpė), konstatuoja istorinius įvykius ir faktus. Atsiminimų tikslas,
nusakytas knygų antraštėse, ir teksto struktūros bei turinio pobūdis leidžia teigti, kad
autorės kuria savo asmens tapsmo istoriją.
Išgyvenimai, emocijos ir vidiniai potyriai
išstumia istorinius įvykius ir tampa memuarų pagrindu.

Išvados
Galima daryti išvadą, kad iki 1965 metų
didžioji dalis memuarų autorių yra rašytojai
vyrai. Jų tekstuose aptinkame vyriško rašymo bruožų: mažiau analizuojami išgyvenimai, emocijos, daugiau remiamasi išoriniu
pasauliu – vaizduojamas istorinių įvykių
poveikis žmogui. Jų tikslas – liudyti lietuvių
tautai svarbius istorinius procesus. Nuo 1965
metų egzilio memuaristikoje pastebime moterų rašomų tekstų gausą. Šį memuarų formavimosi etapą galima vadinti subjektyviuoju moteriškuoju. Šio laikotarpio memuarams
būdinga detalių, emocijų gausa, asmens tapatumo paieškos, o išoriniai įvykiai nublanksta
prieš vidinio gyvenimo aktualijas.
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Kristina Bartkienė

MEN’S AND WOMEN’S EXPERIENCES IN THE MEMOIRS OF DIASPORA
WRITERS IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
An analysis of the memoirs written by authors who had emigrated shows a turn toward
subjectivity. The politics prevalent in earlier
memoirs was replaced, in the period from
1950 to 1965, by reflections on the relationship
between people and their times, their history;
and by depictions of people in the face of war,
of the establishment and loss of independence during the interwar period, and of their
experiences in DP camps. In the second half
of the 20th century (1965-2000), subjectivity
becomes the principal attribute characterizing memoirs, as the latter move ever closer
to literature and it often becomes difficult to
distinguish them from fiction or autobiography. Many of these memoirs relate one’s
own or somebody else’s life history together
with the attendant personal experiences and
emotions. It is often possible to identify some
of these features with differences in the writing style of male and female authors.
The purpose of this article is to discuss
the memoirs written in the diaspora by Balys
Gaidžiūnas, Stasys Yla, Mykolas Vaitkus, and
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Juozas Švaistras, all men; and Marija Aukštaitė, Janina Narūnė, Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, and Eglė Juodvalkė, all women;
to bring forth the peculiarities of their texts;
and to show how men prefer to reflect on time
and people, and women concentrate on reflecting themselves and others.
We may conclude that up to 1965 the majority of memoirs were authored by men. Their
texts exhibit features of masculine writing:
there’s less in the way of analyzing experiences and expressing emotion and more in the
way of emphasizing the external world and
describing the impact of historical events on
human beings. Their purpose is to give witness to important historical processes that
affect the Lithuanian nation. From 1965 onwards, however, we observe an increase in the
number of texts written by women. We may
call this the subjective feminine stage. The
memoirs of this peiod are distinguished by a
multitude of details and emotions as well as
searching for personal identity, with inner life
actualities overpowering external events.
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Tautinės tapatybės ženklų reprezentacija:
		Stepas Zobarskas ir Manyland Books
Skiriamasis XX a. antrosios pusės lietuvių
diasporos bruožas – jos narių intelektinis
potencialas sudarė prielaidas sudėtingomis
sąlygomis kurti ir reprezentuoti savąją tautą
svetur. Šiandien, analizuojant prieš penkis
dešimtmečius J. Girniaus paskelbtą monografiją Tauta ir tautinė ištikimybė1, tenka
konstatuoti, kad joje keliamos idėjos Gyventi
savo lietuviška aplinka, gyventi lietuviu (t. y.
gyventi visais lietuviškosios kultūros laimėjimais), vesti lietuviškąją kultūrą į pasaulį –
buvo sėkmingai įgyvendinamos. Jų išraiška – daugiau nei 9 tūkst. įvairios tematikos
knygų, daugiau nei tūkstantis pavadinimų
periodinių leidinių, žyminčių lietuviškosios
kultūros veiklos faktus – telkimąsi į organizacijas, partijas, judėjimus, aktyvų dalyvavimą gausioje visuomeninėje veikloje.
Šiame straipsnyje, remiantis Maironio
lietuvių literatūros muziejuje saugomu S. Zobarsko ir leidyklos Manyland Books fondu bei
publikacijomis lietuvių išeivijos periodinėje
spaudoje, daugiausia dėmesio bus skiriama
J. Girniaus idėjos vesti lietuviškąją kultūrą į
pasaulį įgyvendinimui aptarti. Nagrinėjant
šios idėjos raiškos būdus knygų leidybos turinio kontekste, pastebima keletas tendencijų.

Nuo pat emigracijos pradžios dėmesys krypo
ne tik į originaliosios kūrybos lietuvių kalba skelbimą, bet ir lietuvių literatūros vertimų publikavimą. Kita kryptis – kūrybinės
raiškos reprezentavimui pasitelkti užsienio
kalbą – intensyviau imta išnaudoti vėliau,
tuo laiku – kai jaunosios kartos atstovai jau
buvo baigę studijas užsienio universitetuose
ir savo mokslinės ar kūrybinės veiklos rezultatus ėmė publikuoti užsienio leidyklose.
Ilgainiui šiems kūrėjams užsienio kalba tapo
patogesne reprezentavimo priemone ar tiesiog savirealizacijos vienoje ar kitoje mokslinėje veikloje išraiška.
Žvelgiant į lietuvių diasporos pastangas
pristatyti savosios tapatybės ženklus už bendruomenės ribų, reikėtų pastebėti, kad pirmieji bandymai radosi dar XIX a. pabaigoje
ir sietini su lietuvių pastangomis informuoti
pasaulį apie Lietuvos Rusijos imperijos sudėtyje situaciją. Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje priverstinę tremtį pasirinkusių
lietuvių kitakalbės spaudos tendencijas DP
sąlygomis išsamiai yra nagrinėjęs Remigijus
Misiūnas2, vienu iš esminių to meto knygų
leidybos tikslų įvardydamas propagandinių leidinių skelbimą, sietiną su lietuviškos
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kultūros reprezentavimu, Lietuvos politinės
situacijos kitataučiams pristatymu, taip siekiant atkreipti dėmesį į pačią lietuvių tautą,
supažindinti su jos ilgaamže istorija ir kaip
galima plačiau paskelbti žinią apie šalies
okupaciją.
JAV neabejotinu lyderiu šioje srityje laikytinas Stepas Zobarskas. Jis 1962 m. įkūrė
leidyklą Manyland Books, kurios pagrindinis
tikslas, pasak paties S. Zobarsko, „…pasakyti pasauliui tai, ko negali pasakyt gimtajame
krašte pasilikę broliai ir seserys, ir įtikinti
galinguosius, kad turime tvirtas valstybines
tradicijas ir garbingą istoriją, šnekame ir rašome viena iš seniausių pasaulio kalbų, esame tikrų vertybių kūrėjai, ir kad atėmimas
mūsų laisvės yra pati didžiausia šito šimtmečio gėda“3.
Iki Manyland Books 1958 m. pasirodęs Stepo Zobarsko parengtas lietuvių liaudies pasakų rinkinys anglų kalba 4 (1959 m. išleistas
antrasis rinkinio leidimas) buvo pastebėtas
ir amerikiečių kritikų įvertintas, o 1959 m.
leidykloje Voyages press, kurios savininkas – amerikiečių poetas ir kritikas Clarkas
Millsas (tikr. pavardė McBurney), būsimas
ilgametis talkininkas, išleistas lietuvių autorių apsakymų rinkinys Selected Lithuanian
short stories5.

Leidyklos repertuaras
Manyland Books leidybos apimtis ir turinį
reprezentuoja grožinės kūrybos lietuvių autorių darbų vertimai, publikuoti atskirais leidiniais, poezijos ir prozos antologijos, kuriose šalia lietuvių išeivijos autorių pristatomi
sovietinės Lietuvos rašytojų kūriniai, šalies
istoriją, kultūrą, kitas aktualias temas nagrinėjantys darbai.
Pirmuoju leidyklos publikuotu kūriniu
tapo Vinco Kudirkos Lietuvos tilto atsiminimų angliškoji versija6. Didelio pasisekimo
sulaukęs Jurgio Gliaudos romano Namai ant
smėlio7vertimas pasirodė 1963 m. Itin palan-
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ki šio romano recenzija išspausdinta žurnale
Time. Pasak jos autoriaus, J. Gliaudos romanas – vienas iš geriausių veikalų, vaizduojančių fašizmą. Supažindindamas su lietuvių
literatūra, S. Zobarskas amerikiečių skaitytojui pristatė atskirais leidiniais pasirodžiusių lietuvių klasikų Vinco Krėvės, Vaižganto
darbų vertimų, publikavo Antano Vaičiulaičio, Igno Šeiniaus kūrinių. Manyland Books
leidyklos pastangomis užsienio skaitytojams
pateikta Mykolo Vaitkaus, Aloyzo Barono,
Danguolės Sadūnaitės grožinės kūrybos.
Siekdamas pristatyti lietuvių literatūrą
kitų tautų literatūros kontekste, S. Zobarskas parengė dvi literatūros antologijas – Manyland presents their best8 ir Modern stories
from many lands9. Šiose knygose šalia užsienio rašytojų ir poetų yra Leonardo Andriekaus, Vinco Mykolaičio-Putino, Jono Zdanio,
Pulgio Andriušio, Stepo Zobarsko, Jurgio
Gliaudos kūrinių.
Aktualiems nesenos istorijos faktams pristatyti pasirinkti kūriniai – Stasio Ylos Žmonės ir žvėrys Dievų miške10 ir Juozo Lukšos
Partizanai11. Lietuvos istorijai skirtas solidus
autorių kolektyvo parengtas tomas Lithuania
700 sulaukė bent šešių leidimų12. Sovietinės
valdžios vykdytas tikinčiųjų persekiojimas
Lietuvoje tapo žinomas iš Juozo Vaišnoro
knygos The war against God in Lithuania13.
Vytauto J. Bagdonavičiaus gvildenamos lietuvių tautosakos autentiškumo ir savitumo
temos pristatytos studijoje Kultūrinės gelmės
pasakose14.

Bendradarbiai
Viena iš savo principinių nuostatų S. Zobarskas laikė ne tik lietuvių, bet ir kitų mažų
tautų literatūros garsinimą. Todėl Manyland
Books leidykloje buvo parengta ir paskelbta
Afrikos tautų autorių darbų 15, Sibiro tautų
folkloro16, Afrikos šalių tautosakos antologija17. Rengiant šiuos rinkinius S. Zobarskui
nemažai talkino jo dukra Nola Zobarskaitė,
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profesionali filologė, baigusi anglų kalbos
studijas JAV, o knygų apipavidalinimu rūpinosi taip pat nuolatinis leidyklos bendradarbis dailininkas Pranas Lapė. Kalbant
apie nuolatinius leidyklos talkininkus minėtinas Raphaeles Sealey (gimė 1927 m. liepos
14 d. Midlsbro (Middlesbrough), Anglijoje) –
senųjų amžių istorijos profesorius, išmokęs
lietuvių kalbą ir talkinęs verčiant lietuvių
autorių kūrinius. Pažymėtina, kad 1967 m.
Manyland Books leidykloje išleistas R. Sealey veikalas Essays in Greek politics sulaukė
itin palankių recenzijų žurnaluose Journal of
theological studies bei Historische Zeitschrift,
puikiai reprezentuodamas leidyklos vardą.
Geras leidyklos bičiulis Charlesas Angoffas
(gimė 1902 m. Minske, mirė 1979 m. gegužės 3 d. Niujorke) – žydų kilmės amerikiečių
rašytojas, Harvardo universiteto absolventas,
dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose, dirbo
laikraščių ir žurnalų redakcijose, literatūros
žurnalo Literary review redaktorius. Apie
1950 m. susipažinęs su Niujorko universitete studijuojančiu S. Zobarsku, ėmė domėtis
lietuvių literatūra, vėliau tapo aktyviu leidyklos Manyland Books bendradarbiu: talkino redaguojant lietuvių bei užsienio autorių knygas, rengė įžanginius publikuojamų
knygų straipsnius. Žinomo profesoriaus žodis neabejotinai padėjo garsinant ir pristatant užsieniečiams mažai žinomos leidyklos
knygas. Charleso Angoffo knygos Prayers at
midnight18 ir The bell of time19 taip pat publikuotos S. Zobarsko leidykloje.
Minėtinas dar vienas nuolatinis leidyklos
talkininkas Clarkas Millsas (tikroji pavardė
McBurney, gimė 1913 m., mirė 1986 m.) – amerikiečių poetas, kritikas. 1957 m. Niujorke jo
įsteigtoje Voyages press leidykloje išspausdintos S. Zobarsko novelės The Maker of
Gods20, antologijos Selected Lithuanian Short
Stories21, A. Landsbergio drauge su leidyklos
redaktoriumi parengta lietuvių autorių poezijos antologija The Green Oak22, liaudies
dainų rinkinys The Green Linden23. Vėliau

jis aktyviai talkino Manyland Books leidyklai
rengiant ir verčiant į anglų kalbą lietuvių autorių antologijas, Vinco Kudirkos, Vytauto
Tamulaičio, Vaižganto kūrinius. Akivaizdu,
kad toks literatūros, kultūros pasaulyje žinomų žmonių bendradarbiavimas su Manyland Books leidykla teikė jai ne tik didesnių
leidyklos produkcijos platinimo galimybių,
bet taip pat, o tai ypač svarbu – padėjo gerinti
publikuojamų kūrinių tekstų kokybę.

Vertinimai
Iš viso Manyland Books leidyklos pastangomis iš spaudos išėjo apie keturiasdešimt
lietuvių literatūrą, kultūrą ir istoriją pristatančių knygų, o jų recenzijų paskelbta daugelyje užsienio leidinių. Be jau minėtųjų žurnalų Time, The Chicago American, didesnes ar
mažesnes recenzijas yra spausdinę leidiniai
Books and Bookmen, The Detroit Jewish News,
Library Journal, Long Beach Press-telegram,
Sunday Advocate, Kansas City Star, The Life,
Saturday Review, Literature East&West, The
Capital News, Central Europe, The Register ir
kt. Toks dėmesys vienam ar kitam kūriniui
bei jo autoriui kartu buvo dėmesys mažos
tautos kultūrai, jos pasiekimams įvardyti.
Vienas iš kritikų yra netgi pažymėjęs, kad
S. Zobarsko leidykla prisidėjo prie to, kad
lietuvių literatūra buvo įrašyta į pasaulio literatūrinį žemėlapį.
Gausiai leidyklos kūriniai vertinti ir lietuvių išeivijos spaudoje. Bene kiekviena knyga
pristatyta viena ar keliomis recenzijomis. Nevienareikšmiškai pristatomose nuomonėse
recenzentai diskutavo tiek kūrinių atrankos,
tiek vertimo santykio su originalu klausimais. Iš esmės sutardami dėl S. Zobarsko leidyklos vykdomo darbo svarbos, recenzentai
dažnai negailėjo kritikos kūrinių vertėjams.
Ypač daug dėmesio skirta lietuvių poezijos
vertimams, ir tai visiškai suprantama, nes
perteikti lietuvių autorių poetinį žodį dažnai
net lietuvių kalbos tobulai neįvaldžiusiam
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vertėjui – be galo sunkus, sunkiai įmanomas
uždavinys. Todėl ir pastabos, pradedant nuo
leksikos atitikmenų parinkties ir baigiant
eilėraščio formos išlaikymu, dažnai yra pamatuotos, esminės, skatinančios vertėjus
daugiau dėmesio ir pajėgų skirti vertimų
kokybei gerinti.
Kita – labiau diskutuotina recenzentų
pastabų grupė – vertimų atranka. Vieni iš jų,
ypač antologijose, priekaištavo dėl nepilno
lietuvių literatūros repertuaro nuo klasikos
iki naujausių autorių darbų pristatymo. Antai Jonas Aistis recenzijoje Mūsų beletristika
anglų kalboj24 teigė pasigedęs, pasak jo, „kertinių“ lietuvių literatūros klasikų vardų, kiti,
kaip, pvz., Rimvydas Šilbajoris recenzijoje
Vertingas kultūrinis dokumentas, dėstė poziciją, kad siekiant reprezentacinių tikslų, knyga „…atrodo, kaip gražiai įrengtas Lietuvos
kampelis kokioj nors parodoj“25. Vis dėlto
antologijos kūrinių meninė vertė yra labai
netolygi, o, recenzento nuomone, atmetus
sau prisiimamas „kultūrinio ambasadoriaus“
pareigas, leidėjas galėtų daugiau dėmesio
kreipti į kūrinius, kurie jaudina, intriguoja
skaitytoją, atitinka jo lūkesčius.
Suprantama, kad, norėdamas pakelti leidyklos reitingus bei finansinę padėtį, S. Zobarskas leido ir kitų, žinomesnių, autorių kūrybą. Antai 1974 m. publikuota žymaus italų
rašytojo Luigi Pirandello knyga 26, Danielio
Gilliso veikalo apie žinomą kompozitorių
ir dirigentą Vilhelmą Furtvenglerį27antrasis
leidimas taip pat išvydo dienos šviesą Manyland Books leidykloje. Neabejotinas komercinis sprendimas buvo knygos The world of
Miss Universe28 leidimas. Bet visa tai turėjo
padėti leidyklai išgyventi, nes lietuvių autorių kūrinių leidimai toli gražu nebuvo finansiškai patrauklūs. Norint užtikrinti leidyklos
gyvavimą, kruopščiai teko rinktis gaunamą
medžiagą, kurią redaktorius sulaukdavo beveik kasdien – tai liudija Kauno Maironio
lietuvių literatūros muziejuje saugomi leidyklos Manyland Books dokumentų fondo
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dokumentai. Apskritai sėkmingam finansinės leidyklos veiklos užtikrinimui jos savininkas dėjo daug laiko ir pastangų. Tai atspindi minėtojo fondo dokumentai, kuriuose
ir susirašinėjimų su bankais laiškų, paskolų
raštų dokumentų kopijos. Vis dėlto leidyklos
darbe taikyti įvairūs rinkodaros bandymai,
pvz., pasiūlymas kiekvienam, paaukojusiam
100 dol., dovanoti Manyland Books leidyklos
knygų ateinančius penkerius metus ar siūlymas iš solidarumo nupirkti leidyklos knygų
sau ir dovanų draugams amerikiečiams nebuvo sutikti su tokiu entuziazmu, kaip tikėtasi. Taigi platinti savo spaudos produkciją
nebuvo paprasta. Vis dėlto, remiantis Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomais dokumentais, galima patvirtinti, kad
S. Zobarsko pastangomis leidiniai pasiekė
didžiąsias JAV miestų, universitetų, koledžų
bibliotekas. Manyland Books knygų platinimo geografija nusidriekė ir į Europos, Azijos,
Afrikos šalis, netgi į tolimąją Japoniją. Iš žurnalo Lituanus redaktoriaus Vytuto P. Vyganto laiško29 S. Zobarskui patvirtinamas faktas,
kad Indijoje leisto žurnalo Deccan Herald
redaktoriaus V. R. Ruthnamo prašymu lietuvių literatūrai pristatyti šiame žurnale buvo
nusiųstos leidyklos knygos Lithuanian quartet, Selected Lithuanian short stories, Modern
stories from many lands bei Lithuanian folk
tales.

Išvados
Pirmieji lietuvių diasporos bandymai reprezentuoti savąją tapatybę daugiatautėje
JAV siekia XIX a. pabaigą ir sietini su pastangomis informuoti pasaulį apie Lietuvos situaciją Rusijos imperijos sąlygomis, taigi siekta
padėti gimtojo krašto tautinio atgimimo ir
išsivadavimo judėjimui. Iš esmės tie patys
tikslai nulėmė XX a. viduryje priverstinėje
emigracijoje atsidūrusių lietuvių kitakalbės
spaudos – knygų bei periodinių leidinių radimąsi. Šiuo laikotarpiu greta informacijos
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užsienio kalba apie šalies okupaciją sklaidos
pasirinkta garsinti lietuvių tautos laimėjimus – jos kūrėjų pasiekimus meno, muzikos,
literatūros, įvairių mokslo šakų srityse. Dideles pastangas įdėjo ir gana ženklių rezultatų
šioje srityje pasiekė rašytojas, vertėjas, redaktorius, leidyklos Manyland Books įkūrėjas
S. Zobarskas.
Per du leidyklos gyvavimo dešimtmečius
užsienio skaitytojui pateiktų atskirais leidiniais išspausdintų lietuvių autorių darbų
skaičius viršija tris dešimtis. Rinkiniuose ir
antologijose publikuotų išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje kūrusių menininkų grožinės
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Jolanta BudrIūnienė

The representation of signs of national identity:
Stepas Zobarskas and „Manyland Books“
This article about the Manyland Books publishing house founded by Stepas Zobarskas
in New York in 1962 evaluates its activities
from a standpoint related to the promotion
of the expressive signs of the Lithuanian
identity.
After reviewing efforts by earlier publishers and individuals to present translations
of fiction, art, historical, and other works by
Lithuanian authors, as well as their publications in other languages; evaluating the outcome of the activities by Manyland Books from
the quantitative and genre points of view;
and getting acquainted with the publisher’s
advertising campaign and the geography of
distribution of publications, I conclude that
the efforts made by Zobarskas and their re-
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sults present the most serious, best-organized, and most successful attempt at promoting phenomena of Lithuanian culture.
In researching this article I made use of
the collection of Manyland Books publications held by the Martynas Mažvydas National
Library of Lithuania; the Stepas Zobarskas
and Manyland Books collection at the Maironis Lithuanian Literature Museum; sound
recordings of Zobarskas’s interviews preserved at the Department of Audiovisual Documents of the Lithuanian State Archives; and
numerous publications in the Lithuanian
diaspora press presenting assessments of the
publishing house’s activities and reviews of
its output.

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

ISSN 1822-5152

Aurelija Daukšaitė

Kai kurios tapatybės
		
teorijos sąvokos
Tapatybė plačiai tyrinėjama ir aprašoma
daugelio įvairių sričių specialistų, ypač (e)
migracijos, egzilio kontekste. Kalbant apie ją
svarbu paminėti tokių užsienio sociologų ir
sociopsichologų, kaip Normano K. Denzino,
Anthony Giddenso, Karmelos Liebkind, Hazelo Marko ir Paulos Nurius, Sashos Roseneil
ir Julie Seymour, Sheldono Strykero, Peterio
Burke’o ir Wsevolodo W. Isajiwo sąvokas,
susijusias su tapatybės problemomis. Šiame
straipsnyje pristatomos tokios sociologinės
tapatybės teorijos sąvokos kaip daugialypė
tapatybė, tapatybių hierarchija, tapatybės
būdingumas, lokalė, derybos dėl tapatybės,
galimos tapatybės, emociškai padalyta asmenybė, etninė tapatybė, integracija, marginalumas, asimiliacija ir separacija. Taip pat pristatoma Isajiwo kartų tapatybės konstravimo
teorija, susidedanti iš penkių strategijų, kurios apibūdina, kaip emigravęs žmogus (ne)
išlaiko etninę tapatybę. Strategijos yra tokios:
dviejų pasaulių laikymas atskirai, plačiosios
visuomenės pasaulio nustūmimas į šalį ir įsitraukimas į etninį pasaulį, etninio pasaulio
nustūmimas į šalį ir įsitraukimas į plačiosios
visuomenės pasaulį, etninio ir vyraujančios
kultūros pasaulių nustūmimas į šalį ir įsi-

traukimas į alternatyvią veiklą, dviejų pasaulių sujungimas. Šių ir kitų sąvokų gausa rodo
tapatybės sudėtingumą ir atskleidžia įvairius
jos aspektus.
Nors tapatybės tyrinėtojai dažnai mini,
kad tapatybės yra daugialypės, kad egzistuoja
etninė tapatybė ir t. t., kitos anksčiau minėtos
sąvokos žinomesnės galbūt tik sociologams ir
sociopsichologams. Nepaisant to, kad jie tyrinėja tikrų žmonių tapatybes, jų pateiktas sąvokas galima sėkmingai taikyti nagrinėjant
literatūros kūrinius, susijusius su tapatybės
problemomis. Taigi šiuo straipsniu siekiama
ne tik aptarti kai kurias sąvokas, susijusias su
tapatybės problematika, bet ir praplėsti tapatybės sąvoką literatūroje, taikant kitos srities
sąvokas literatūros kūrinių analizėje.
Katiliškio apsakymo pavadinimas „Emigrantas“ kelia tam tikrų asociacijų: kad jis
apie žmogų, gyvenantį emigracijoje, galbūt
besiilgintį tėvynės, gimtosios kalbos, jaučiantį netekties skausmą ir kankinamą tapatybės problemų. Tačiau taip nėra. „Emigrantas“ – persmelktas ironijos ar net humoro
apsakymas apie ūkio darbininką Kazį, darantį viską, dirbantį diena po dienos, kad
tik galėtų emigruoti, kol neprasidėjo karas.
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Apsakymo pabaigoje Kazys išvyksta į Čilę,
tačiau nesužinoma, kaip Kaziui sekėsi svečioje šalyje: kokios tapatybės problemos jį
kamuoja, ar jis išlaiko etninę tapatybę, o gal
asimiliuojasi ir lietuviška tapatybė prarandama. Ši neegzistuojanti apsakymo dalis būtų
tokia pat įdomi, kaip ir kelias iki tapsmo emigrantu, o gal net pati įdomiausia apsakymo
dalis. Kita vertus, skaitytojas gali susikurti
jam ar jai patinkančią (gerą) pabaigą, o tai
verčia susimąstyti. Vėliau tos galimos pabaigos bus aptartos remiantis Isajiwo atrankinio
kartų tapatybės konstravimo strategijomis.
Priešingai nei Kazys Katiliškio apsakyme,
Rima Landsbergio novelėje „Ilgoji naktis“
pasirenka kovą, o ne emigraciją, ir nusisuka
nuo Liudo, kuris nusprendžia prisitaikyti
prie aplinkybių. Ji tampa partizano Kęstučio
žmona ir dalyvauja pasipriešinimo kovose,
taip pasmerkdama save mirčiai. Taigi šiuos
du veikėjus, Kazį ir Rimą, galima laikyti
priešprieša vienas kitam (kiek tai susiję su
jų dabarties ir ateities tapatybėmis). Dėl šių
veikėjų kitoniškumo šie du skirtingi kūriniai
ir buvo pasirinkti.

Tapatybė egzilio kontekste
Pasak Dalios Kuizinienės, „[l]ietuvių egzilio kultūros atstovai, ypač rašytojai, nuo
pat pirmųjų gyvenimo svetur metų svarsto
tautinės tapatybės problemą, ryšio su aplinkiniu pasauliu pozityvių ir neigiamų sąlyčio
taškų galimybes“1. Kaip teigiama Kuizinienės straipsnyje „Tapatybių kaita ir vertybiškumo kriterijai lietuvių egzilio kultūroje“,
svarbiausios tapatybės problemos egzilio lietuvių kultūroje pirmąjį pokario dešimtmetį
buvo tautiškumas ir jo išlaikymas, pasireiškę
aktualizuojant tautinės vienybės ir brolybės
siekius bei tikint, kad tai gali padėti išsaugoti
tautinę ir kultūrinę tapatybę kaip lietuviškumo išlaikymo garantą 2. Nemaža dalis rašytojų atranda savo kūrybinį kelią ir pajunta
kūrybos svarbą jau emigravę. Pavyzdžiui,
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nors Katiliškis savo darbus spausdino nuo
1932 metų, pirmąją savo knygą „Prasilenkimo valanda“ išleido tik 1948 metais, po to,
kai 1944-aisiais pasitraukė į Vokietiją3. Anot
Kuizinienės, XX a. 5–6 dešimtmečių lietuvių
egzilio kultūroje vyrauja kelios tendencijos,
tokios kaip kūrėjų tapatinimasis su tautinėmis tradicijomis ir vertybėmis, izoliacija arba
atvirumas aplinkiniam pasauliui išplečiant
lietuviškąją kūrybą 4. Kaip tik pastaroji transformacija buvo ir tebėra dažnai kritikuojama
kaip vakarietiško pasaulio blogybė, tačiau
tenka pripažinti, kad šiuolaikinėje egzilio
literatūroje ir realiame gyvenime dažnas
emigravęs lietuvis ne tik Lietuvos, bet ir Europos, ir pasaulio pilietis, todėl įdomu stebėti
tapatybių transformacijas, įvairių tapatybių
aspektų svarbos kaitą.
Marius Katiliškis (1914–1980) pasirinktas
neatsitiktinai5. Kaip teigia Violeta Kelertienė
Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir
kūryboje pratarmėje, „[i]šeivijos literatūroje
Marius Katiliškis buvo daugiau nei eilinis
prozininkas: jis pats savaime buvo reiškinys“6. Pasak šios pratarmės, Katiliškį galima
laikyti prototipišku išeiviu, praradusiu tėvynę, slegiamą buitinių rūpesčių, šeiminių
nesėkmių, sunkių rašymo sąlygų, negreito
visuomenės pripažinimo7. Joje taip pat rašoma, kad savo kūryboje „[k]aip joks kitas prozininkas, jis įprasmina išeivio patirtį ir vertybes, išsaugotas per karą, badą, pažeminimą,
o tos vertybės – gimtoji kalba, tėvynės meilė,
pats praradimo supratimas“8. Katiliškis savo
kūryboje aprašė „lietuvio buitį bei likimą
užatlantės aplinkoje“9. Savo apsakymuose jis
vaizdavo tapatybės problemų kamuojamą,
sunkiai svetimoje šalyje prisitaikantį žmogų,
„graužatį, vienatvę ir nuobodulį“ bandantį
nuplauti alkoholiu10. Tačiau to nematome
jo apsakyme „Emigrantas“. Gal tokia turėtų
būti šio apsakymo pabaiga?
Algirdas Lansbergis (1924–2004) – taip pat
įdomi asmenybė. Kaip ir Katiliškis, galutine
emigracijos stotele pasirinko JAV. Novelėje
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„Ilgoji naktis“ (1956) „autorius kuria sąlygiškas paradoksalias situacijas, atskleisdamas
jas per kelių požiūrio taškų prizmę“11. Remdamasi R. Šilbajoriu (1992), Imelda Vendrickaitė teigia, kad „visuose A. Landsbergio
kūriniuose dominuoja vienišas žmogus, dvidešimto amžiaus pranašas, kurio maištingas
šauksmas „ne“ skamba tyruose“12. Maišto
tema ir maištautojo tapatybė būdinga ir jo
novelei „Ilgoji naktis“, kurioje vaizduojamas Rimos nepasidavimas, neprisitaikymas,
nenusižeminimas ir daug kitų „ne“, atskleidžiančių jos stiprią asmenybę.

Sociologų ir sociopsichologų
sąvokos, susijusios su
tapatybe, ir jų taikymas
egzilio literatūroje
Pasak sociopsichologių Sashos Roseneil ir
Julie Seymour, su tapatybės klausimais susiduriame kiekviename žingsnyje13. Jos taip
pat teigia, kad nėra tokio dalyko kaip viena
tapatybė, nes tapatybė yra daugialypė, o tai
reiškia, kad asmenybė susideda iš daugybės
tapatybių, kurias žmonės parodo per „lytį,
tautybę, etniškumą, rasę, seksualumą ir kitus
faktorius, kadangi jie priklauso nuo gausybės
pasirinkimų, kuriuos tam tikras žmogus turi
tam tikroje visuomenėje“14 (vertimas – A. D.).
Taigi kiekvienas iš mūsų turi daug tapatybių,
kurios ir nusako kas ir kokie mes esame. Taip
yra ir literatūros kūriniuose, kuriuose veikėjų visapusiškas charakteris atskleidžiamas
per daugybę tapatybių, kurias jis ar ji turi.
Pavyzdžiui, Landsbergio novelėje „Ilgoji
naktis“ Rima apibūdinama kaip turinti „gilias žalias akis, <…> jos veide <…> nė lašelio
sugedimo, kurio <…> tikėjosi iš nešiojusios
šautuvą ir gyvenusios su būriu vyrų15. Pirmiausia, Rimos vardas išduoda jos moteriškąją ir lietuviškąją tapatybes. Rima – gražių
akių gera moteris, bet kita vertus, ji – pavojinga, ginklą nešiojanti moteris, gyvenanti su

būriu vyru. Fedia, MVD būrio naikintojas,
mano, kad ji – partizanų ryšininkė, o tai yra
dar viena jos tapatybė. O iš tiesų ji – vieno
partizano, Kęstučio, žmona. Nors ir abejoja
savo sprendimo teisingumu, Rima išteka už
Kęstučio, taip šiuo savo pasirinkimu perima
jo gyvenimo būdą ir įgyja dar vieną taptybę.
Taigi taip trumpai galėtų būti apibūdinama
prieštaringa Rimos tapatybė, o tokia ji būtent
dėl to, kad yra daugialypė.
Galima sakyti, kad žmogus gali rinktis iš
gausybės alternatyvų ir jų kombinacijų, kurių
gali būti begalybė, tačiau iš tiesų tokios galimybės ribotos16. Kaip teigia Roseneil ir Seymour,
pasirinkimas priklauso nuo „ekonominės
situacijos, specifinės vietos, fizinių gabumų,
amžiaus, šeimos istorijos“ ir kitų aplinkybių,
pavyzdžiui, emigracijos, tam tikroje visuomenėje17 (vertimas – A. D.). Panašiai mano ir
vienas žymiausių sociopsichologų Sheldonas
Strykeras, jis teigia, kad žmogus renkasi tapatybes iš riboto skaičiaus galimybių, prieinamų
tam tikroje situacijoje ar visuomenėje18. Taip
individo tapatybė tampa produktu, suformuotu tam tikroje visuomenėje tam tikru istoriniu metu, nes toje visuomenėje prieinami
tapatybės pasirinkimai (su)formuoja asmenybę19. Pavyzdžiui, Vasilijus Landsbergio novelėje „Ilgoji naktis“ apibūdinamas taip:
Čia jis, Vasilijus, dvidešimt dviejų metų ir
du mėnesiu ypatingam MVD naikintojų daliny. Čia kovot jo pareiga ir jam nevalia skųstis.
Bet kaip, po velnių, jis pakliuvo čia. Todėl, kad
jis truputį mokėjo vokiškai? Kad jo komjaunuolio knygelė turėjo ypatingą pasižymėjimo
antspaudą? O gal jie visai nekreipė į tai dėmesio ir paėmė jį atsitiktinai, nes jiems reikėjo daugiau žmonių banditams gaudyt? Šita
galimybė nepatiko Vasilijui, nes ji išbraukė jo
asmenybę ir jo vienkartinumą20.
Ši trumpa novelės ištrauka tarsi bando paaiškinti, kodėl Vasilijus yra toks, koks yra, ir
kaip jis toks tapo. Tiesą sakant, jis pats nelabai
žino, kaip pakliuvo į MVD naikintojų dalinį,
ir svarsto visokias galimybes. Gal dėl savo
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vokiečių kalbos žinių? Gal dėl pasižymėjimo
antspaudo? Gal dar kas nors tokio buvo? O
gal šiaip nesirinkdami priėmė kas papuolė?
Kad ir kokios aplinkybės tai lėmė, Vasilijus
yra jų suformuotas produktas: mąsto, kaip
turi mąstyti, vykdo nurodymus ir t. t. Nors jis
aplinkybių nepasirinko, jos rinkosi jį ir pavertė jį tuo, kuo dabar jis yra – MVD naikintojų
būrio nariu. Vasilijus norėtų manyti, jog jis
buvo pasirinktas ne todėl, kad reikėjo žmonių,
bet kad jis kažkuo ypatingas, kad jis – asmenybė. Kad ir kaip būtų, ne visada jis galvoja,
kaip įsakyta, ir ima abejoti savo naikintojo tapatybe, todėl kelis kartus kyla minčių pabėgti
su Rima, tačiau tam taip ir nepasiryžta.
Pasak Strykero, taip pat svarbu pažymėti,
kad atskiros tapatybės, sudarančios asmenybę, yra hierarchiškai išdėliotos21. Jis taip pat
teigia, kad asmenybė gali būti laikoma tam
tikra tapatybių struktūra, kurioje tapatybės
išdėliotos pagal jų būdingumo lygį22. Strykero
sąvoka tapatybių hierarchija reiškia, kad, nors
kiekviena tapatybė susideda iš didelės gausybės tapatybių, egzistuoja tų tapatybių išdėstymo tvarka pagal tikimybę joms pasireikšti
tam tikrose situacijose23. Landsbergio novelėje „Ilgoji naktis“ Rimos tapatybę, be jau anksčiau minėtųjų, sudaro daug kitų tapatybių. Ji
ir draugė, ir katalikė, ir t. t. Tačiau viena būdingiausių jos tapatybių yra buvimas dukra,
ir ši jos tapatybė labai susijusi su plaukais:
Savo anksčiausiuose prisiminimuose Rima
matė motinos rankas prie savo plaukų. Motina
visuomet ypatingai mėgdavo supinti jos kasas.
Jųdviejų santyky tai virto įpročiu ir ritualu. Atėjus kasų pynimo valandai, jųdviejų judesiai
buvo ypatingo tikslumo ir taupumo, kaip šokyje, ir jos visuotinai suprasdavo viena kitą24.
Novelėje daug kartų vaizduojamas Rimos
ir jos motinos santykis, ypač ryškus plaukų
pynimo scenose ir diskusijose dėl jų kirpimo. Apskritai kalbant apie tapatybę svarbu
pabrėžti, kad dažnai tam tikros tapatybės atskleidžiamos per santykį su kitais. Nors Rima
norėjo plaukus nusikirpti ir dėl to nesutarė su
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motina, būdama įkalinta rūsyje ir laukdama
aušros prisimena būtent tuos kartus, kai jai
pindavo plaukus ir jausdavosi laiminga. Kaip
tik dėl dažno Rimos, kaip dukros, vaidmens
pasikartojimo novelėje galima teigti, kad ši
jos tapatybė viena iš būdingiausių, o gal pati
būdingiausia.
Tapatybės būdingumas, kaip teigia Strykeras ir Peteris Burke’as, apribrėžiamas kaip
tikimybė, kad tam tikra tapatybė pasireikš
daugybėje situacijų, arba tikimybė, kad tam
tikra tapatybė nepasireikš tam tikroje situacijoje25. Tai reiškia, kad žmonės vaidina tam
tikrus vaidmenis, priklausančius nuo situacijos, kurioje konkretus asmuo funkcionuoja,
ir tam tikrų tapatybės bruožų, reikalingų tam
vaidmeniui atlikti26. Todėl vienoje situacijoje
viena tapatybė gali būti būdingesnė nei kitos,
nes ji susijusi su savitu elgesiu konkrečiame
kontekste. Kaip teigia Strykeras ir Burke’as, tai
rodo, kad tapatybės būdingumas gali keistis27.
Taigi skirtingos tapatybės yra kaip vaidmenys, priklausantys nuo vietos ar situacijos. Su
tuo susijusi Anthony Giddens’o sąvoka lokalė
nurodo skirtingas vietas, kuriose skirtingos
tapatybės gali pasireikšti28. Lokalės svarbios ir
Landsbergio novelėje, ypač viena. Tai namas,
kurio rūsyje uždaryta Rima. Vienoje scenoje
Fedia, MVD naikintojų būrio narys, prižiūrintis Rimą, norėtų pasinaudoti esamomis
aplinkybėmis, kadangi jie vieni su Vasilijumi
visame name ir Rima jo rūsyje uždaryta:
– Aš galvoju, – įsiterpė Fedia, kaip pagalve
padusintu balsu. – Aš rimtai. Jei mums taip
į rūsį susileidus, greitai, a? Juk jai vis tiek paskutinė naktis.
– Galvijas!
– O ką? Tau gaila?!
– Ne, negaila. Tik – uždrausta.
– Na taip, uždrausta. Ir miegot uždrausta.
Tik man atrodo nuostolis. Palikt ją tuščiai,
visą naktį…
– Tylėk 29.
Ši konkreti vieta (namas kažkur už miesto)
ir ta aplinkybė, kad Rima – moteris, laiko-
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ma surakinta rūsyje ir negalėtų pasipriešinti,
verčia Fedią galvoti apie galimybę ja seksualiai pasinaudoti. Galima teigti, kad ši vieta ir
aplinkybės sudaro sąlygas vienai Fedios tapatybei tapti būdingesnei negu kad ji galbūt paprastai yra ar būtų esant kitoms aplinkybėms.
Tačiau šiai agresyviai tapatybei neleidžia
pasireikšti Vasilijus, kurio pritarimo Fedia
tikėjosi. Taigi taip konkrečios tapatybės pasireiškia tik tam tikrose lokalėse, kuriose jos
tampa būdingesnės nei kitos to paties asmens
tapatybės. Nepaisant to, Strykeras ir Burke’as
tvirtina, esą kuo būdingesnė kokia nors asmenybės tapatybė, tuo ji turi didesnę tikimybę pasireikšti dėl su ja siejamų lūkesčių30.
Šiuo atveju Fedios lūkesčiai akivaizdūs.
Tačiau nepaisant to, kad žmonės gali turėti skirtingas tapatybes tam tikrose lokalėse,
jie taip pat dažnai nori, kad daugeliui tų tapatybių aspektų pritartų dauguma kitų juos supančių žmonių. Karmela Liebkind teigia, kad
„tapatybės yra sudaromos ir patvirtinamos per
derybų procesą“31 (vertimas – A. D.). Ji tvirtina, kad „visi mes norime, kad mūsų pačių
susikurti savęs apibrėžimai būtų patvirtinti
kitų, esančių aplink mus“, nes „dažniausiai
psichologiškai nepatogu nepritarti kitiems
žmonėms dėl jų tapatybės vertės ir turinio“32
(vertimas – A. D.). Derybomis dėl tapatybės
ji vadina tai, kad dažnai stengiamės susitarti
su kitais dėl to, kas ir kokie mes esame, save
pateikiame tam tikru būdu, o tai reiškia, kad
norime, jog kiti priimtų mūsų pačių savęs suvokimo sampratas33. Tuo Liebkind atkreipia
dėmesį į tai, koks mums svarbus kitų pritarimas mūsų turimoms tapatybėms. Kai tam
tikra tapatybė patvirtinama, žmogus, turintis tą tapatybę, jaučiasi jaukiau ir laisviau ją
demonstruodamas. Derybos dėl tapatybės
vyksta ir šioje Landsbergio novelės ištraukoje, kurioje Rimos draugas Liudas derasi su ja
dėl savo kaip menininko tapatybės:
– Jūs visą laiką kalbat, lyg menininkai būtų
kitoki žmonės, – iššaukiančiai pradėjo ji.
– Jie yra kitoki, visiškai skirtingi.

– Kodėl? Visi žmonės yra menininkai,
daugiau ar mažiau. Rūpintojėliai, juostų raštai – ar ne menininkų darbas. O kur liaudies
dainos?
– Visai kitas dalykas. Šitie žmonės nesąmoningi, netyčia sukuria įdomius fragmentus.
– Aš nesutinku. Kiekvienas žmogus, kai jis
padaro ką nors gražaus, yra menininkas.
– Ne, ne, Rima! – Jo balsas buvo gaižus. Ji
palietė jo jautriausią vietą. – Klausyk manęs!
Skirtumas yra esminis. Nemenininkai gyvena aprėžtus gyvenimus, naminius gyvenimus; gyvenimus su grindim, lubom, sienom.
Jie žino keletą dalykų, o jų nežinojimas yra
begalinis. Tos nežinomos galimybės, kurios
gali atsitikt jiems, yra tik kelios. Didžiosios
paslaptys kasdieną prakeliauja virš jų galvų
kaip debesys, į kuriuos jie neturi laiko pažiūrėti. Menininko gyvenimas yra be sienų. Jis
nukryžiuotas erdvėj. Jis atviras viskam. Jam
nėra saugumo, pasitenkinimo, baigmės. Kiekvienas atsiekimas atveria jam naujų naujų
siekimų plotus, naują ilgėjimąsi. Jis nesustabdomai ir nepabaigiamai krenta į begalybę34.
Taigi Liudui labai svarbu, kad Rima suprastų, jog menininkai yra kitokie nei paprasti žmonės, kad jie ypatingi, mat jis pats yra
menininkas ir nori, kad Rima į jį žiūrėtų kaip
į tokį. Kitaip tariant, jis trokšta, kad Rima pripažintų ir patvirtintų jo meniškąją tapatybės
pusę, nes jam tai teiktų daugiau pasitikėjimo
savimi. Nepaisant to, nors Rima pripažįsta šią
Liudo tapatybę, jai neatrodo, kad ji kažkuo
ypatinga, nes mano, kad kiekvienas, kuris
kažką sukuria, gali būti menininkas. Šiuo
atveju derybos vyksta ne tik dėl pačios tapatybės, bet ir dėl jos išskirtinumo, kurio siekia
Liudas stengdamasis įrodyti, kad Rima klysta,
bet Rimos pritarimo nesulaukia.
Turint omenyje vieno žmogaus tapatybių
gausybę, išplėtota ir daugiau naudingų sąvokų, susijusių su tapatybe. Pasak sociopsichologių Hazel Markus ir Paulos Nurius, galimų
tapatybių sąvoka labai svarbi norint suprasti
asmenybę: ją sudaro ne tik tos tapatybės, ku-

85

rias tam tikras žmogus jau turi, bet ir vizijos
apie tai, „kas įmanoma“35 (vertimas – A. D.).
Galimų tapatybių sąvoka iškelia mintį, kad
tapatybę sudaro tai, „kuo žmonės galėtų
tapti, norėtų tapti arba bijo tapti“36 (vertimas – A. D.). Galimos tapatybės yra susijusios ir įkūnija vaidmenis ir elgesį, galinčius
pasireikšti tam tikroje lokalėje ateityje taip
pat. Šioje Landsbergio novelės ištraukoje Liudas su Rima aptaria galimybes, nuo kurių pasirinkimo priklauso jų ateities tapatybės:
– Yra dvi galimybės, – pradėjo Liudas su
savo įprasta logika bei kantrybe […].
– Pasilikt arba išvažiuot. Kuria galimybe
daugiau rizikuojama? Pasverkim. Darbas
fabrike, badas, bombos. Arba – sovietinė
santvarka, mobilizacija, plakatų paišymas,
kolūkių melžėjų žanrinės grupės. Ar man
reikia aiškint tau, kurią aš pasirenku?
– Taip, pasakyk man. Aš noriu išgirst iš
tavęs! – reikalavo ji.
– Gerai. Aš pasilieku. Mes pasiliekam, –
pridėjo jis su švelnia šypsena.
– Tu nori pasilikt ir visą gyvenimą paišyt
ūsuotus balvonus?! – sušuko ji.
– Namie aš paišysiu ką norėsiu.
– Naktim? Kaip ilgai? Ir visą dieną tu lankstysies, meluosi, bijosi, drebėsi dėl įskundimų,
skųsi kitus, kad tavęs neįskųstų! Ne, Liudai,
tu neišvardinai visų galimybių.
– Aš kalbėjau apie galimybes išskirtiniams
žmonėms. Jei aš neklystu, ta trečioji galimybė – pasipriešinimas, aukojimasis?
– Taip! Trečioji galimybė tokia37.
Kiekviena ištraukoje minima galimybė atspindi tam tikrą galimos tapatybės aspektą,
tačiau pasirinkimas priklauso tik nuo pačių
žmonių, šiuo atveju Rimos ir Liudo. Liudas
mano, kad geriausia pasilikti, nors tuo atveju
jo, kaip menininko, labai būdinga tapatybė
turėtų būti slepiama ir praktikuojama tik
naktimis, kad niekas nematytų. Kita vertus,
jo lietuviška tapatybė tampa labai būdinga ir
svarbesnė nei menininko tapatybių hierarchijoje. Tačiau Rimai toks Liudo pasirinki-
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mas nepatinka, nes jis gana prisitaikėliškas,
ir, kaip paaiškėja vėliau novelėje, ji pasirenka
tą trečiąją galimybę – pasipriešinimą.
Kitas tapatybės psichologijos specialistas
Normanas K. Denzinas teigia, kad asmenybė
gali būti suvokiama kaip emocinių patirčių
telkinys ir dėl to ji gali tapti emociškai padalyta asmenybe38. Denzinas pabrėžia, kad minėtos patirtys susideda iš daugybės emocijų,
tokių kaip „pyktis, kerštas, pavydas ir baimė,
nukreiptų prieš kitus arba patį save kasdieniame pasaulyje“39 (vertimas – A. D.). Kitas
žmogus laikomas pavojingu dėl jo buvimo
šalia arba todėl, kad jis gali sukelti pyktį ir/
arba baimę40. Taip skirtingos vieno žmogaus
išreikštos emocijos gali provokuoti kito žmogaus skirtingų asmenybės ypatybių pasirodymą ir kančią dėl daugybės neigiamų emocijų.
Pasak Denzino, „nutolimas nuo kitų, prieštaravimas, užsisklendimas savyje, neapgalvotas kažko siekimas ir/arba darbo troškimas,
gilus nelaimingumo jausmas, rūpesčiai, tuštuma, troškimas pasitenkinti, savęs neapykanta ir savęs naikinimas yra pagrindiniai
emociškai padalytos asmenybės požymiai“41
(vertimas – A. D.). Be to, emociškai padalyta
asmenybė parodo skirtingus asmens brožus,
nelygu jos ryšys su kitais žmonėmis, kurie susiję su tam tikromis tų žmonių tapatybėmis.
Landsbergio novelėje „Ilgoji naktis“ Rimos
asmenybė susijusi su dviem vyrais – Liudu ir
Kęstučiu. Jos asmenybės pasidalijimą galima
iliustruoti ištrauka, kurioje Rima galutinai
pasirenka, su kuriuo iš jų būti:
Ji [Rima] pasileido namo pusiau bėgomis.
Tuo keliu jis [Liudas] visad lydėdavo ją namo;
kiekvieno medžio, kiekvieno namo spalvos
prisiminimas vertė ją skubėt greičiau. Ir išstumiant mintis apie Liudą, Kęstučio vardas
vėl grįžo jos sąmonėn. Ji griebėsi jo vardo tuštumai užpildyti ir įkarštyje ėmė kartoti, jog ji
nusikaltusi jam42.
Iš pradžių Rima susižavėjusi Kęstučiu.
Vėliau ji sutinka Liudą, kuris kaip didvyris
padėjo pasislėpti nuo kareivių, kai jai klai-
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džiojant kapinėse staiga ėmė veržtis kareiviai. Liudas jai tampa įdomus, įdomesnis nei
Kęstutis, ir su juo ji ima praleisti vis daugiau
laiko, taip nuo Kęstučio nutoldama. Tačiau
vos tik Liudas prasitaria apie apsisprendimą
pasilikti Lietuvoje per karą ir slėpti savo meniškąją pusę, nesipriešinti, nes jis nėra nei
naivus, nei patriotas, netiki religija ir pasiaukojimu, Rima supranta, kad tikėjosi ne tokio
jo atsakymo. Ji ima gailėtis, kad Kęstutį iškeitė į Liudą. Priešingai nei Liudas, partizanu
tapęs Kęstutis, už kurio ji vėliau išteka, atitinka jos lūkesčius, taigi ji išskuba atsiprašyti.
Taip Rimai pasirinkus jos padalyta asmenybė
nebėra emociškai padalyta.
Kiekviena asmenybė gali būti emociškai
padalyta, tačiau labai svarbus dar vienas tapatybės aspektas – etninė tapatybė. Liebkind teigia, kad etninė tapatybė „svarbiausia asmenybei ir tapatybės grupės narių psichologiniam
funkcionavimui“43 (vertimas – A. D.). Ji taip
pat mano, kad „visos šiuolaikinės visuomenės yra daugiakultūrės“, nes „jos apima dvi
ar daugiau socialinių grupių, kurių kultūra
skiriasi“ ir kurios tuo pačiu metu „tas grupes
apibūdina“44 (vertimas – A. D.). Taip pat kultūra nėra statiška ar pastovi, o iš to išplaukia,
kad „kultūros elementai, jos ženklai ir simboliai gali būti transformuojami arba gali įgauti
naujų reikšmių ir tapti svarbūs sąlytyje su
kitomis etninėmis/kultūrinėmis grupėmis“45
(vertimas – A. D.). Vadinasi, etninė tapatybė
taip pat nėra pastovi ir gali keistis. Mariaus
Katiliškio apsakyme „Emigrantas“ pagrindinis veikėjas Kazys Ražiūnas, samdomas ūkio
darbininkas, išgirsta apie stovyklas, kuriose
nieko nereikia dirbti, o po to galima emigracija. Kazys stengiasi patekti į laimingųjų emigruoti sąrašą, kol karas dar neprasidėjęs. Jis
stengiasi įgyti žinių ir įgūdžių ištisus trejus
metus, kol pagaliau pavyksta išvykti. Apsakymas baigiamas tokiais žodžiais:
– Ką jūs tėvynei duosite grįžę tuščiom tarbom?.. A? O aš noriu būti tėvynei naudingas.
Juk reikės ją atstatyti, reikės kapitalų. Pa-

kloju tūkstantį dolerių, pakloju kitą. Prašau
ponas… Atstatymas, gerbūvis… Ir bendrai,
atsibodo stovykla.
Ne, argumentų svoris milžiniškas. Ir tikrai. Ražiūno begalinis tikėjimas gėriu pagaliau tampa apvainikuotas. Jis laiko rankoje
popierius. Dar pora štampų, ir… Ne, ne į JAV,
bet į Čilę. Bet tai smulkmena. Ir ten šauniai
gyvena žmonės. Jo veidas švyti, jo rankos
virpa, šiuokart didelės laimės artumoje.
Kai skaitysite tuos žodžius, jis jau bus atsitolinęs nuo krantinės, ir stovėdamas ant
denio mojuos ranka Europai.
– Na, vieną kartą vis dėlto tave palieku. Ir
prikamavai mane… Dabar jau dėl manęs tegul prasideda karas… Sudiev…46
Atrodo, kad pagrindinė Kazio emigracijos priežastis – karas. Tačiau nepaisant emigracijos, jis galvoja apie Lietuvos gerovę ir
kuo vėliau sugrįžęs į Lietuvą galėtų būti jai
naudingas, o tai liudija jo etninės tapatybės
tvirtumą. Svetur susikrautą kapitalą jis panaudotų Lietuvai atkurti. Įdomiausia tai, kad
apsakymas tarsi nebaigtas, nes nepasakoma,
kas vėliau nutinka Kaziui ir kas atsitinka jo
etninei tapatybei, kurios svarbą savo kūriniuose Katiliškis dažnai pabrėžė, integracijos į kitos šalies visuomenę procese. Lieka
neaišku, ar išvykus labai svarbi lietuviška
tapatybė Kazio tapatybių hierarchijoje, ar ji
tampa visai nebesvarbi gyvenant Čilėje ir jis
nebegrįžta kaip žadėjęs padėti Lietuvai. Pastaroji mintis labai tikėtina dėl paskutinės Kazio ištartos frazės, kuri tarsi sako, kad jam išvykus niekas, ką jis palieka, nebesvarbu. Kita
vertus, galbūt jis taip sako dėl karo grėsmės,
kurios jam pavyko išvengti emigravus.
Kaip teigia Liebkind, mažumos grupės
nariai daugiakultūrėje visuomenėje gali
siekti nustatyti etninę tapatybę tiek santykiuose su tradicine arba etnine kultūra, tiek
santykiuose su nauja arba vyraujančia kultūra47. Tokie santykiai yra tapatybės nustatymo
tipai, galimi grupėms ir individualiems etninių mažumų nariams. Liebkind siūlo keturis
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etninės tapatybės nustatymo tipus. Pasak jos,
„stipri identifikacija su abiem [savo ir vyraujančia kultūromis] reiškia bikultūrizmą arba
integraciją“, o „identifikacija su nė viena iš šių
grupių rodo marginalumą (kraštutinumą)“48
(vertimas – A. D.). Tačiau, kaip teigia Liebkind, „išskirtinė identifikacija su daugumos
kultūra rodo asimiliaciją, o identifikatija tik
su etnine grupe vadinama separacija“49 (vertimas – A. D.). Kiekvieno iš šių keturių tipų
pasirinkimas parodo, kaip išlaikoma arba
neišlaikoma etninė tapatybė, kai ji susiduria
su kitomis kultūromis, ypač su vyraujančiomis, nevietinėje visuomenėje. Tai galėtų būti
keturios apsakymo pabaigos priklausomai
nuo to, ką Kazys iš Katiliškio apsakymo pasirenka emigravęs į Čilę.
Etninė tapatybė taip pat gali būti perduodama iš kartos į kartą. Tačiau sociologas
Wsevolodas Isajiwas tvirtina, kad ne visi
etninės tapatybės požymiai išlaikomi, nes
„etninė tapatybė išsaugoma […] ne vientisa,
o tik jos pasirinkti aspektai“50 (vertimas –
A. D.). Isajiwas savo teoriją vadina atrankiniu kartų tapatybės konstravimu, nes kai
kurie etninės tapatybės elementai pamirštami, o kiti išlaikomi ir plėtojami, mat jie
yra patys svarbiausi51. Tai galima taikyti ne
tik skirtingų kartų etninei tapatybei. Be to,
Isajiwas kalba apie „socialines-psichologines
strategijas, t. y. elgesio būdus, kurie gali būti
naudojami tik tam tikrame sąmonės lygyje
ar visai nesąmoningai, racionalų mąstymą
sumaišant su jausmais arba mąstant remiantis vien tik jausmais“52 (vertimas – A. D.). Yra
penkios tokios strategijos, apibūdinančios,
kaip žmogus išlaiko arba praranda savo
etninę tapatybę. Kai kurios iš jų labai siejasi su anksčiau minėtais Liebkind etninės
tapatybės nustatymo tipais.
Pirmoji Isajiwo apibūdinama strategija
pavadinta dviejų pasaulių laikymu atskirai53.
Ši strategija paremta „dvigubos socializacijos“
problema, su kuria asmuo susiduria visuomenėje, kai jis ar ji nepajėgia suderinti etninės
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ir vyraujančios kultūrų54 (vertimas – A. D.).
Dėl to dvi kultūros gali būti viena nuo kitos
atskiriamos55. Pavyzdžiui, Kazys iš Katiliškio
apsakymo, emigravęs į Čilę, gali imti kalbėti
lietuviškai su kitais lietuviais (imigrantais),
bet kita, vietos, kalba – su vyraujančios
grupės nariais.
Antroji strategija vadinama plačiosios
visuomenės pasaulio nustūmimu į šalį ir įsitraukimu į etninį pasaulį56. Tai reiškia, kad
„pirmenybė teikiama etninei tapatybei, o pats
žmogus įsitraukia į etninę bendruomenę [ir]
draugystę su jos nariais“, bet tai „dar nereiškia, kad tokie žmonės visiškai atsisako socializacijos su vyraujančios kultūros visuomene“57 (vertimas – A. D.). Įsitraukimas į etninę
bendruomenę padeda žmogui prisitaikyti
naujoje ir nepažįstamoje visuomenėje, bet
tai nebūtinai reiškia vyraujančios kultūros
atmetimą. Pavyzdžiui, Kazys iš Katiliškio
apsakymo galbūt Čilėje įsitrauktų į Čilės
lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvautų
tautiniuose renginiuose, galbūt leistų leidinius lietuvių kalba, rašytų tiems leidiniams straipsnius, mokytų lietuvių kalbos ar
panašiai taip visiškai įsitraukdamas į lietuvių
„pasaulį“ svetur.
Trečioji strategija Isajiwo sistemoje yra
etninio pasaulio nustūmimas į šalį ir įsitraukimas į plačiosios visuomenės pasaulį58. Žmonės
gali susidaryti neigiamą požiūrį į savo etninę
tapatybę ar net imti gėdytis jos. Vis dėlto tokia tapatybė jiems tampa etninės tapatybės
forma, tačiau neigiama ir maištinga etnine
tapatybe59. Kazys Katiliškio apsakyme ne
tik nesugrįžtų padėti atkurti Lietuvos kaip
žadėjęs, bet pamirštų savo lietuvišką etninę
tapatybę ir įsilietų į vietinių Čilės gyventojų
gyvenimą ir veiklą.
Ketvirtoji Isajiwo strategija yra etninio ir
vyraujančios kultūros pasaulių nustūmimas
į šalį ir įsitraukimas į alternatyvią veiklą60.
Šiuo atveju asmens veikla nesusijusi nei su etnine, nei su vyraujančia kultūra. Pavyzdžiui,
žmogus gali prisijungti prie religinės ar
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politinės grupės, kuri toje visuomenėje laikoma kraštutine. Taip galėtų pasielgti ir Kazys.
Su ketvirtąja strategija susijusi penktoji,
nes ji išreiškia priešingą mintį ir yra vadinama
dviejų pasaulių sujungimu, mat etninė tapatybė ir vyraujanti kultūra sujungiamos į vieną
tapatybę61. Pavyzdžiui, Čilės lietuvis, kaip antai Kazys Katiliškio apsakyme „Emigrantas“,
gali imti rašyti apie Čilės lietuvių gyvenimą.
Taip formuotųsi nauja jo tapatybė.

Išvados
Ankstesnėse dalyse pristatytos ir trumpai
aptartos kai kurios svarbios sąvokos, išplėtotos sociologų ir sociopsichologų tapatybės
problemoms nagrinėti. Taip pat pabandyta
jas pritaikyti egzilio rašytojų kūriniams, susijusiems su tapatybe: Algirdo Landsbergio
novelei „Ilgoji naktis“ ir Mariaus Katiliškio
apsakymui „Emigrantas“. Taip bandyta praplėsti tapatybės tyrinėjimo aspektus literatūroje panaudojant kitos srities teoriją.
1.	Egzilio rašytojai savo kūryboje aprašo
tapatybės problemas, tačiau ne visada jos
pastebimos, ypač nagrinėtoje novelėje, nes
ne tai yra pagrindinė kūrinio tema, o savo
ruožtu apsakyme etninės tapatybės tema
daug akivaizdesnė.
2.	Landsbergio novelėje „Ilgoji naktis“
veikėja Rima turi daugialypę tapatybę, tačiau viena svarbiausių tapatybių hierarchijoje – buvimas dukra. Taip pat jos tapatybė
emociškai padalyta, nes ji kažką jaučia dviem
vyrams Liudui ir Kęstučiui. Galiausiai Rima
pasirenka pastarąjį.
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Aurelija Daukšaitė

Some Identity Theory Concepts
The article discusses concepts related to
identity issues that have been developed by
such sociologists and socio-psychologists
as Norman K. Denzin, Anthony Giddens,
Karmela Liebkind, Hazel Markus, Paula Nurius, Sasha Roseneil, Julie Seymour, Sheldon
Stryker, Peter Burke, and Wsevolod W. Isajiw
from their studies of real people. Concepts
like multiple identity, salience hierarchy,
identity salience, locale, ethnic identity, identity negotiation, possible selves, integration,
assimilation, marginality, and separation
are presented. Isajiw’s selective generational
identity construction theory consisting of
five strategies that describe to what extent
ethnic identity is sustained is presented as
well. The strategies are the following: keep-

ing the ‘two worlds’ apart; pushing the world
of broader society aside and engaging oneself
primary in the ethnic world; pushing the eth
nic world aside and engaging oneself in the
world of broader society; involving oneself in
alternative activities; and bringing the two
worlds together. These concepts are illustrated with examples from two literary works
by exile writers: the novella „Ilgoji naktis“
(Long Night) by Algirdas Landsbergis and
the short story „Emigrantas“ (Emigrant) by
Marius Katiliškis. Thus the aim of the article
is not only to discuss the important concepts
but also to try to apply them in the analysis
of the two selected literary works related to
identity issues.
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Tapatybės trajektorijos XX a. 6-ojo
		
dešimtmečio lietuvių egzodo romane
Šio straipsnio tikslas yra analizuoti tapatybės sampratas, reprezentacijas, kurias fiksuoja egzodo realistiniai romanai: Nelės Mazalaitės Negestis (1955), Birutės Pūkelevičiūtės
Aštuoni lapai (1956), Mariaus Katiliškio Miškais ateina ruduo (1957)1. Šis tyrimo objektas
aktualus ir įdomus, nes rašytojai buvo atsidūrę, Karlo Jasperso žodžiais tariant, ribinėje situacijoje. Vienu metu jie buvo ir lietuviai,
ir asmenys, turintys prisiimti naująsias emigrantų tapatybes; jie buvo ir darbininkai, ir
intelektualai etc. Egzodo kūrėjams, tiksliu
Laimos Bucevičiūtės pastebėjimu, „reikėjo
suderinti, rodos, sunkiai tarpusavyje derančius dalykus: savotiškai manifestuoti tautos
išlikimo idėją ir kartu internacionalizuoti
savo kūrybą, kurti kokybišką ir universalų
meną“2. Visa tai paliko pėdsakų ir jų asmeninėje savivokoje, ir meninėje kūryboje. Kokių?
Straipsnyje keliama hipotezė, kad romanistai
savo kūriniuose užfiksavo „Aš naratyvą“ ir
„moralinį idealą“. Koks „Aš naratyvas“ pasirenkamas lietuvių egzodo autorių? Kokias
tapatybės sampratas ir trajektorijas jis atskleistų? Kokius moralinius idealus parodytų? Šių diskursų identifikacija yra pagrindinė tyrimo problema. Pastarąja laikytinas ir
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interdisciplininis straipsnio pobūdis, turint
omenyje Joe Morano poziciją, kad „[…] termino ‘interdiscipliniškas’ vertė yra jo lankstumas ir neapibrėžtumas ir kad potencialiai
yra tiek pat interdiscipliniškumo formų, kiek
yra disciplinų“3. Laikantis Morano pozicijos,
kad interdiscipliniškumas reiškia bet kokios formos dialogą ar sąveiką tarp dviejų
ar daugiau disciplinų, tyrimo metodologija
konstruojama iš sociologo Anthony Giddenso refleksyviosios tapatybės koncepcijos,
komparatyvistikos, kuri šiandien yra įgijusi
interdisciplininį matmenį, filosofo Charleso
Tayloro autentiškumo koncepcijos.

Anthony Giddenso, Steveno
Tötösy de Zepetneko, Charleso
Tayloro teorinių koncepcijų
apibrėžtys
„Modernybės refleksyvumas, – sako Giddensas, – apima ir asmens šerdį. Kitaip sakant, potradicinės tvarkos kontekste asmuo
tampa refleksyviu projektu.“4 Taip Giddensas
apibrėžia savo pamatinę idėją, susijusią su
„Aš naratyvu“, „Aš tapatumu“, „Aš trajek-
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torija“: „Aš naratyvas (narrative of the self ) –
pasakojimas arba pasakojimai, padedantys
individui ir kitiems refleksyviai suprasti jo
tapatumą“; „Aš tapatumas (self-identity) – Aš,
kaip jį refleksyviai supranta individas savo
biografijos požiūriu“; „Aš trajektorija (trajectory of the self ) – konkrečios gyvenimo
trukmės formavimas modernybės sąlygomis, kurio metu refleksyviai organizuojamas
savojo AŠ formavimas turi tendenciją tapti
vidujai referentiniu.“5 Šie trys diskursai yra
tas refleksyvios tapatybės koncepcijos branduolys, kuris grindžiamas dviem Giddenso
pozicijomis: 1)“[…] asmuo, kaip ir platesni
instituciniai kontekstai, kuriuose jis gyvena,
turi būti refleksyviai sukuriamas“6; 2) „Asmens tapatumo reikia ieškoti ne elgesyje ar –
nors ir kaip tai būtų svarbu – kitų reakcijose,
bet sugebėjime tęsti konkretų naratyvą“7. Taigi tapatumas galimas tik dėl refleksyvumo, o
jis atskleidžiamas ir išreiškiamas tęsiant naratyvą, kuris nuolat kuriamas ir palaikomas.
Šio naratyvo analizė įmanoma aktualizuojant šiuolaikinę interdisciplininę komparatyvistiką. Stevenas Tötösy de Zepetnekas
studijoje Komparatyvistinė literatūra: teorija,
metodas, pritaikymas (1998) sako: „Iš principo Komparatyvistinės Literatūros disciplina yra in toto metodas literatūros studijose
mažiausiai dviem būdais. Pirma, komparatyvistinė literatūra reiškia žinojimą daugiau
nei vienos nacionalinės kalbos ir literatūros,
ir / arba tai reiškia žinojimą ir pritaikymą
kitų disciplinų literatūros studijose ir, antra,
komparatyvistinė literatūra turi Kito įtraukimo ideologiją, tai būtent nežymi literatūra
su savo keliomis marginalumo reikšmėmis,
žanro, skirtingų teksto tipų.“8 Autorius pabrėžia metodų skolinimąsi iš kitų disciplinų
ir jų pritaikymą, o tai interdiscipliniškumo
šerdis, kuri, kaip parodė Julie Thompson
Klein, yra ir pagrindinė problema9. Iš Tötösy
de Zepetneko išskirtų dešimties komparatyvistinės literatūros principų šiam tyrimui
svarbiausias šis: „ketvirtasis bendriausias

komparatyvistinės literatūros principas yra
jos interesas studijuoti literatūrą kartu su
kitomis menininės išraiškos formomis (vizualiaisiais menais, muzika, filmais etc) ir
kartu su kitomis humanitarinių ir socialinių
mokslų disciplinomis (istorija, sociologija,
psichologija etc.)10. Iš šių disciplinų sąveikos
turėtų atsirasti naujas žinojimas.
Charleso Tayloro studija Autentiškumo
etika (1992) praplečia Giddenso svarstymus,
reflektuodama pačią tapatybės šerdį – autentiškumą. Tayloras sako, kad „[…] autentiškumas (A) apima (1) kūrybą, konstravimą
ir atradimą, (2) originalumą, o dažnai (3)
opoziciją visuomenės taisyklėms ir potencialiai net tam, ką mes laikome morale. Tačiau,
kaip įsitikinome, autentiškumas taip pat (B)
reikalauja (1) atvirumo prasmingumo horizontams […] ir (2) savęs apsibrėžimo dialoge.
Reikia pripažinti, kad tarp šitų reikalavimų
gali egzistuoti įtampa.“11 Kaip matome, autentiškumas yra sudėtingas diskursas, o jį
lemia tai, kad „[…] mūsų tapatybės kūrimas
ir palaikymas visą gyvenimą lieka dialogiškas, nebent didvyriškomis pastangomis mėgintume ištrūkti iš kasdienės egzistencijos“12.
Kaip apsibrėžiama tapatybė, kas yra autentiškumo idealas, kaip savęs atradimas siejasi
su menine kūryba, kokie yra autentiškumo
šaltiniai ar moraliniai horizontai – į šiuos
klausimus atsakoma formuluojant apibrėžtį,
kad „[…] autentiškumas rimtai turėtų būti
suvokiamas kaip moralinis idealas“13. Pastarasis yra asmeninis pasirinkimas, nes „[…]
autentiškumo idealas reikalauja, kad mes
patys atrastume ir artikuliuotume savo tapatumą“14.
Kita vertus, Tayloro koncepcija skiriasi nuo Giddenso, nes pirmasis pagrindinį
dėmesį skiria moralei, dėl kurios tampame
asmenybėmis, vertybiniams horizontams ir
hierarchijoms, moraliniams pasirinkimams,
kurie siejami su visuomeninėmis vertybėmis.
O Giddensas iškelia individualias vertybes,
sociumas jam lieka antrajame plane. Tačiau
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ir Gidensas, ir Tayloras reflektuoja modernybę, abu žvelgia į asmenį kaip į tam tikrą
naratyvą, kuris pirmuoju atveju yra savirefleksinis, o antruoju moralinis. Be to, reikia
pažymėti, kad pats Giddensas apmąsto biografijas ir autobiografinius kūrinius, o šiame
tyrime bus analizuojami meniniai, fikciniai
kūriniai.

Nelės Mazalaitės Negestis
(1955): šeima kaip tapatybė
Nelės Mazalaitės išeivijoje parašytuose
romanuose „[…] adoruojami doriniai idealai, vienintelė meilė, neišardoma santuoka“15.
Tai tiesa, bet klausimai: kodėl ir kaip? Ir atsakymai nėra vienareikšmiai, nes šitie romanai liudija ne meninius ieškojimus, o lietuvių
tapatybės refleksijas. Jie buvo parašyti išeivijoje, situacijoje, kurioje individas turėjo
išlikti, o tai „[…] reiškia sugebėti ryžtingai
atlaikyti gyvenimo išbandymus ir juos įveikti“16. Todėl tikslinga pažvelgti į Negestį kaip į
pagrindinės veikėjos Danguolės Gėlaitienės
„Aš naratyvą“ ir mėginti nustatyti tapatybės
vaizdinius. Realistiniame psichologiniame romane pasakojama Niujorke vykstanti
lietuvės emigrantės Gėlaitienės, siuvėjos, ir
amerikiečio Philipo Codringtono, advokato,
meilės ir gyvenimo istorija, neretai papuošiama „muilo operos“ elementais (užkalbinimas, ankstesni sutuoktiniai, vaikai). Įdomu
tai, kad Gėlaitienė pirmo pokalbio metu prisistato pabėgėle, kuri bijo sovietų saugumo
agentų. Taigi Danguolės „Aš naratyvo“ pradžia – politinis jos statusas, priešingas vyrui,
prisistatančiam vardu, pavarde, profesija.
Tiesa, vėliau ji papasakoja asmeninės biografijos faktų, papildančių pirmąjį aspektą.
Rutuliojant jų pažinties istoriją ryškinami ne
asmeniniai, o nacionaliniai bruožai: „Mes iš
tų mažų uždarų kraštų esame labai negreiti
pažintims ir draugystėms.“17 O amerikietis
kalba apie asmeninius dalykus ir Danguolės būdą, kūną, aprangą ar kasas. Kitaip sa-
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kant, susiduria asmeniniai ir visuomeniniai
tapatybės diskursai. Lietuvė rodo panieką
amerikiečių naktiniams klubams, filmams
ir restoranams. Tačiau mikropasaulyje, bute,
klausomasi radijo, muzikos, kalbama apie
viską pasaulyje. Philipas (taip jis vadinamas
romano pradžioje) rodo dėmesį lietuvių tautinei kultūrai, ironiškai pastebėdamas: „Aš
neregėjau per amžius jokio tautinio ansamblio – nieko tautinio, išskyrus indėnus […]“18
Pažintis su lietuvių kultūra baigiasi bučiniu,
Danguolės savirefleksijomis, advokato siūlymu sutvarkyti skyrybų dokumentus. Iškyla
problema: „– Bet aš negaliu skirtis – mano
vedybos buvo bažnytinės ir mes neturime
skyrybų. – Nesąmonės! – sušunka jis nekantriai, – jokia bažnyčia negali pririšti gyvo
jauno žmogaus prie kažko, ko niekuomet niekas nebepajėgs grąžinti.“19 Danguolė atmeta
pasiūlymą, nes lietuvių bendruomenė neįsivaizduoja, kaip galima gyventi su svetimtaučiu (Birutės pamokos). Galiausiai pažintis su
atkakliu amerikiečiu, kuris jau pradedamas
vadinti Pilypu, baigiasi civilinėmis vedybomis. Lietuvė tampa ir Amerikos piliete, ir
namų šeimininke, ir naujojo vyro nuosavybe. Kaip pastebi Laura Laurušaitė, „romano
herojė tampa vyro veidrodžiu, kuriame savo
meile projektuoja pozityvų jo atspindį, o pati
nepatiria moteriškojo išsipildymo“20. Dabar
jau šis keičia jos vardą: „Ar bus skambiau, jei
vadinsiu tave Dangi, ar Lee?“21 Taigi jis keičia jos tapatybę, nes „[…] asmens vardas yra
pirminis jo biografijos elementas“22. Kuriamą naują Danguolės biografiją formuoja toliau pasakojami išbandymai Pilypo šeimoje,
giminėje, priėmimuose ir ją atstumiančioje
lietuvių bendruomenėje. Ir svarbiausia parodoma, kad Pilypo jau nebedomina lietuviai,
jų kultūra ir kalba. Bet šie dalykai netikėtai
tampa neįdomūs ir Danguolei! Pilypas sako,
kad ji jau ir mąsto angliškai, o pati Danguolė
galvoja: „– Ar tai galima? Ji įsodinta į gerklę, kaip tūkstantmetis ąžuolas – jo šaknys
visame žmoguje – gimtoji kalba.“23 Pastarąją

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

išgyvendina vyras, kuris keičia ir jos išvaizdą – prašo nusikirpti ilgas kasas, nes trumpi
plaukai leidžia keisti šukuosenas, o ir auskarai tinka. Danguolė nusikerpa kasas ir sako
sau: „Ir man atrodė, kad naujų ypatybių atsirado manyje – pasitikėjimas savim, drąsa,
linksmumas. Aš prasimušiau, kaip alyvos šulinys dykumoje […]“24 Šį prasimušimą, mano
galva, lemia moters neautentiškumas. Tayloras teigia, kad autentiškumas artimai susijęs
su save determinuojančia laisve, su tuo, kad
„[…] aš pats, nepaklusdamas išorinio prisitaikymo reikalavimams, turiu suprojektuoti
savo gyvenimą“25. Tai ir daro veikėja drąsiai
atsiskirdama nuo lietuvių bendruomenės,
bet paklusdama vyrui. Ji neturi svarbiausio
autentiškumo matmens – moralinio idealo,
todėl jos tapatybę formuoja Kitas, o tai reiškia, kad ji nėra autentiška. Visa tai rodo, kad
Danguolė keičia savo tapatybę, ir tai daro tik
iš dalies refleksyviai. Iš esmės šį procesą inspiruoja sąžinė, Sibire esančio pirmojo vyro,
lietuvio, vaizdinys, tautiečių bendruomenė.
Pastarosios pozicija išreiškiama, kai vienas
lietuvių visuomenės narių, anksčiau ją mylėjęs Vytautas, atsisveikina su ja angliškai:
„Good night, sweet lady!“26 Danguolė ilgainiui ima suprasti, kad jos vyras jai svetimas,
kad jis negali pasikeisti, kad ji Pilypui tėra
pirmosios žmonos pakaitas. Moteris vėl ima
melstis, suvokti, kad būsimas kūdikis yra
jos neištikimybės Algirdui ženklas. Todėl
jos „Aš naratyvas“ papildomas abejonėmis,
kančia, nuolatiniu lyginimu ir prisiminimais
apie pirmąjį vyrą. Vidiniuose monologuose
Danguolė stengiasi pa(si)aiškinti sau, o tam
inspiruoja netikėtai miręs sūnus ar ją išdavęs
Pilypas. Tai išdavimas, Mazalaitės manymu,
daug didesnių dalykų: tėvynės, kalbos, religijos, šeimos. Kaip tik šiuos dalykus – kaip
lietuvių tapatybės pagrindus – leistų išskirti Negestis. Šie negęstantys dalykai, iš kurių
svarbiausia lietuviška šeima, sukuria tokį
Danguolės Gėlaitienės pasakojimą apie save,
kurį galima pavadinti iš dalies refleksyviu ir

savimoningu, nors galutinius sprendimus
priima pati veikėja. Tai, palyginti su Lazdynų Pelėdos Klaida (1909), akivaizdus pokytis.
Klaida ta pati, bet Mazalaitės tekstas – asmens naratyvas, nors dar labai glaudžiai susijęs su lietuvių tautos naratyvu, t. y. tautos
pasakojimu apie save. Danguolė pripažįsta
savo klaidą ir yra pasiryžusi už ją kentėti. Ji
išdidžiai, nepaėmusi nė dolerio, grįžta pas
draugę Birutę ir eina į bažnyčią. Tai moralinis jos išsigelbėjimas, kurį teikia „[…] susigrąžintas autentiškas moralinis ryšys su
savimi“27. Tiksliau, veikėja tik dabar sukuria
šį ryšį, nes iki pažinties su Pilypu jo neturi.
Danguolės „Aš naratyve“ įžvelgtinas antrasis „AŠ trajektorijos“ elementas, kai individas nuosekliai perima praeitį, o į jo gyvenimą
„[…] įvykiai įsiveržia tik tiek, kiek jie padeda
formuotis Aš, pakelia barjerus, kuriuos reikia įveikti, arba yra netikrumo, su kuriuo
reikia susidurti, šaltinis“28. Pastarasis kaip
tik leidžia identifikuoti pačiai veikėjai savo
autentiškumą, kuris ilgai buvo nežinomas ir
refleksyviai nesuvokiamas. Ši išvada rodytų, kad romaną ateityje tikslinga analizuoti
etnolingvistikos aspektu.

Birutės Pūkelevičiūtės
Aštuoni lapai: (1956):
religija kaip tapatybė
Birutės Pūkelevičiūtės „Aštuoni lapai – autobiografinis romanas“, – konstatuoja Vytautas Kubilius29. Pati autorė tai patvirtina, bet
pastebi: „Tačiau 1945 metų pavasaris, kurio
fone buvo pasakojami Aštuoni lapai, ilgainiui tapo prisiminimais.“30 Romaną pagrįstai
galėtume pavadinti Pūkelevičiūtės autobiografija, nes jis atitinka Philippe’o Lejeune’o
autobiografijos koncepciją ir ją pagrindžiančias kategorijas (kalbos forma, subjekto traktavimas, autoriaus situacija, pasakotojo pozicija)31. Pasakojimas vienaskaitos I asmens
forma, asmeninės patirtys, istorinės realijos
sutvirtina autobiografiškumo klodą32. Tačiau
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būtina pažymėti, kad pasakojama ir daugiskaitos I asmeniu („mes“), o tai rodo, kad kalbama daugelio žmonių ir net visos lietuvių
tautos vardu. Galime kelti hipotezę, kad romanas pateikia tam tikrą veikėjos (kartu ir
autorės) „Aš naratyvą“, kuriame fiksuojami ir
moraliniai idealai, ir tapatybės trajektorijos.
Kokios?
Pirmąją nuorodą pateikia faktas, kad romanas dienraščio Draugas konkursui buvo
pateiktas Ignis Fatuus (žaltvykslės) slapyvardžiu, kuris netiesiogiai nurodytų romanų
autorės bandymą spręsti savo ir tautos klaidžiojimo problemas. Antrąją nuorodą liudija
romano struktūra (ją tiksliai apibūdino Aušra Liulevičienė33). Aš tik priminsiu, kad romano pradžioje randame parašyta: „DIDŽIOJI
SAVAITĖ“ ir aštuonis skyrių pavadinimus,
dienų įvardijimus, kurie ne tik struktūruoja
pasakojimą, bet ir aiškiai nurodo veikėjos,
Birutės, pagrindinį tapatybės sandą – krikščionių religiją. Ją nuodugniai analizuoja
Loreta Mačianskaitė straipsnyje „Ką Birutė
pavogė iš Antano, arba dar kartą apie Pūkelevičiūtės romaną Aštuoni lapai“, pažymėdama, kad „[…] romane atpažįstama ne tik
evangelinė, bet ir Senojo Testamento plotmė,
tik jos nėra atskiros, o įsismelkusios viena į
kitą“34. Sutikdamas su literatūrologės įžvalgomis (figūros, intertekstai etc), pagrindinį
dėmesį skirsiu veikėjos Birutės „Aš naratyvui“, kuriame svarbiausi yra neatsiejamai susiję religijos ir sielos diskursai. Pūkelevičiūtė
iš esmės sukuria tris naratyvus: pirmasis yra
minėtas „krikščionybės naratyvas“, antrasis
„tautos naratyvas“, išdėstytas skyriuose, o
trečiasis veikėjos „Aš naratyvas“ prasideda
„Rytmečio akvarelėse“. Jose pateikiama veikėjos gimimo istorija, kurioje svarbus vaidmuo tenka Diedukui, vikarui, kuris išrenka
mergaitei vardą Birutė. Pastaroji refleksyviai
mąsto: „Yra tiek daug gražių vardų: šventų
ir lietuviškų naujame kalendoriuje. Kodėl
būtinai Birutė?“35 Todėl, nes šį vardą išrenka
ir mergaitę pakrikštija minėtas Diedukas Jo-
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nas, Vygrių vikaras. Vardas, kaip ir Negestyje,
tampa pradiniu biografijos elementu, bet šįkart jis koduoja istorinį lietuvių tautos naratyvą. Vaikystės laikotarpio prisiminimuose
ne tik Kaunas, Dievo Kūno šventė, „Spragtukas“, bet ir turėtas noras auginti kasas, nes
„[…] kiekvienai lietuvaitei – tikrai lietuvaitei:
su kasom, su tautiniais drabužiais ir gintaro
karoliais – generolas Nagevičius padovanoja
rožę iš muziejaus sodelio“36. Kasa, kaip ir Negestyje, tampa lietuvybės ženklu. Tačiau pasakotoja galiausiai konstatuoja, kad skaidri
vaikystės vienatvė jau toli, toli. Kiti poskyriai
rodo, kad Birutė nesugeba išskirti skaidriausios vasaros dienos ar valandos. Negali reflektuoti ir pirmojo intymesnio santykio su
Dievu, kurio nevaikiška refleksija ir baigiasi
„Kaimelis“: „Nes pirmasis žodis atvėrė Dievo burną: pradėjo šviesą, erdvę, vandenis ir
žemę.“37 „Vladas“ rodo, kaip Birutė supranta
žmogaus praradimo kainą. „Saulės rūmuose“ atskleidžiamas savikritiškas gimnazistės
paveikslas, pirmasis mirties dvelktelėjimas
(bendraklasės Jūratės mirtis), giedojimas
Eucharistiniame kongrese ar pirmoji išdidumo nuoskauda šokiuose. Tačiau istorijos
verpetas pasiekia ir gimnaziją, kuri jau vadinama Kauno Aštuntąja ir kurioje „[…] pradinė abiturientų laida: be Lietuvos istorijos,
be lotynų kalbos ir be tikybos“38. Lemtingas
birželio keturioliktosios rytas tampa ne tik
matematikos, bet viso gyvenimo egzaminu
(trėmimai). Tai antrasis svarbus Birutės „Aš
naratyvo“ etapas, nes nuo jo prasideda „[…]
kieta valanda“39. Joje telpa ir rusų sunkvežimiai, ir pirmoji karo diena, ir Vlado mirtis,
ir keliavimas iš Lietuvos į Dancigą, ir devyniolika prisimenančiosios Velykų. Šių dviejų
etapų patirtys suformuoja moralinį idealą –
tai, ką Tayloras vadina žmogiškos raiškos
„kalbomis“, kurios mus padaro „visaverčiais,
save suprantančiais ir todėl savo tapatybę
apibrėžti galinčiais žmonėmis […]“40.
Tik šis asmeninis naratyvas leidžia suprasti ir reflektuoti pagrindiniuose skyriuose
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aprašytas mirties akimirkas, rusų plėšimus,
rusų karių prievartaujamas moteris, pirmąjį
ir skausmingiausiąjį suvokimą, kad ji, Birutė,
yra viena tarp svetimų žmonių. Padeda suvokti jos pastangas išlikti gyvai Didįjį penktadienį, nors tada „nieko ir niekuomet aš taip
nelaukiau, nieko taip netroškau, kaip tą Didįjį penktadienį praskrendančios virš manęs
mirties“41. Šią dieną galima laikyti trečiuoju
ir svarbiausiu Birutės „Aš naratyvo“ etapu.
Tarp gyvybės ir mirties nebėra skirtumo,
lieka tik malda ir dvidešimties pragyventų
metų „apyskaita“42. Jos metu viskas perkainojama, pavadinama naujais vardais, o kartu
aistringai trokštama gyventi. Didįjį šeštadienį, einant iš Dancigo, veikėją aplanko suvokimas: „[…] aš ir vėl esu tiktai bereikšmė dulkė:
be paskirties, be priežasties, be vardo“43. Tai
jos naujoji elgetos tapatybė, bylojanti ne tai,
kad tu niekam nerūpi, bet tai, kad privalai
duonos prasimanyti pats. Kelyje sutikti žmonės pasakoja apie rusų barbariškumą – išniekinami mirusiųjų kūnai bažnyčiose. Ir šiame
kontekste Birutė laiko save ne sovietų piliete,
o lietuve. Taip jos „Aš naratyvas“ supinamas
su tautos naratyvu – kančiomis karo metu, iš
kurių susideda lietuvių išgyvenimo istorija,
sudaranti sąlygas pajusti nacionalinę tapatybę. Birutė prisipažįsta: „Niekad aš taip nejutau savo tautybės, kaip tą naktį degančiame
Dancigo mieste: seną aisčių giminę, moteris
su žalvario papuošalais, šventą akmenį, šventą vandenį, šventą žemės vaisingumą ir geležy įrėžtus trikampius, subėgančius į mistinį
keturkampį.“44 Šioje tapatybės apibrėžtyje
netikėtai iškyla pagoniškosios religijos vaizdiniai, sakralūs objektai ir ženklai. „Velykos“
atskleidžia ir dar vienos tapatybės pagrindą –
šeimą, nuo kurios „[…] atskeltas tu esi tik trupmena – nuogas, be slenksčio, be altoriaus,
be paremiančio peties, be priglobiančios
rankos“45. Šeima Pūkelevičiūtei, kaip ir Mazalaitei, yra svarbus tapatybės sandas. Visi
šie pasakojimai, apmąstymai, patirtys rodo,
kad „refleksyviniame Aš projekte asmens ta-

patumo naratyvas yra iš esmės trapus“46. Jį
pirmiausia lemia asmeniniai sprendimai ir
konkrečios gyvenimo situacijos.
Birutės „Aš naratyvas“ – tai trijų etapų
samplaika, kurią jungia religija – pagrindinė veikėjos (ir autorės) tapatybė, sietina su
ketvirtuoju „Aš trajektorijos“ elementu: „Paaiškėja, kad Aš tapatumas kaip suprantamas
reiškinys numato naratyvą […]. Rašyti dienoraštį ir prasiskverbti į autobiografiją yra
pagrindiniai patarimai norintiems palaikyti
integruotą visybišką Aš jausmą.“47 Pūkelevičiūtė rašo romaną, bet jį, kaip minėta, galėtume laikyti jos autobiografija, kuri leidžia
autorei atkurti, išlaikyti ir reflektuoti savo
tapatybę, savo moralinį idealą, apibrėžtą
Kristaus. Tačiau jos asmeniniame naratyve
įrašytas ir tautos istorinis pasakojimas, o
tai suteikia romanui universalumo, leidžia
kūrinį nagrinėti iš įvairių tarpdalykinių
pozicijų. Istorijos diskurso refleksija romane – vienas iš galimų Aštuonių lapų tyrimo
aspektų ateityje.

Mariaus Katiliškio
Miškais ateina ruduo (1957):
kūnas kaip tapatybė
Mariaus Katiliškio romanas Miškais ateina ruduo (1957)48 pateikia dar vieną tapatybės
trajektoriją, kurią atskleidžia pagrindinio
personažo Telesforo Gelažiaus, vadinamo
Tiliumi, „Aš naratyvas“. Jam suvokti svarbi
Arūno Sverdiolo mintis, kad Katiliškio kūryboje „[…] stulbinamai nėra problematikos,
susijusios su krikščioniškąja vertybių sistema“49. Kas ją pakeičia? Kodėl? Ar tai nauja kavoliška lietuvių sąmoningumo trajektorija?
Tiliaus „Aš naratyvo“ pradžia – ankstyva ir tragiška tėvo mirtis; situacija, kad
tėvai jį ne į mokslus leido, o „[…] prikinkė
prie akėčių“; kad nuo penkiolikos metų jis
turėjo uždirbti duoną motinai ir tėvo paliktai gaujai alkanų vaikų50. Taigi Tilius jau
nuo jaunų dienų susiduria su „gyvenimu
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pasaulyje“, kuris „[…] susijęs su įvairiausia
asmens patiriama įtampa ir aibe jo tykančių
sunkumų“51. Tilius per anksti tapo suaugęs,
bet jis, priešingai nei jo tėvas, buvo apsiskaitęs, turėjo knyginės patirties: „knygos jį buvo
apgadinusios, duodamos ne tikrovę, o tik jos
atšvaitus, krintančius į jautrią ir imlią jaunystės širdį“52. Tilius neturi patirties, negali
atskirti realios ir išgalvotos tikrovės. Tiksliau sakant, jis nuo pirmosios slepiasi knygų
pasaulyje, vėliau tai darys Broniaus Radzevičiaus Priešaušrio vieškelių (1979–1985) veikėjas Juozas. Todėl pasakotojas konstatuoja:
„Matydamas aplink save galinčius daryti tai,
kas jam neprieinama, išugdė nepasitikėjimą
savim ir menkavertiškumo jausmą.“53 Ši savybė būdinga ir Vinco Mykolaičio-Putino,
ir Antano Vaičiulaičio, ir Broniaus Radzevičiaus personažams vyrams54. Tačiau Tilius
svarsto fundamentalų pažinimo (mokslo) ir
gyvenančiųjų be jo klausimą. Išvada labai
svarbi: „Jų laimė kaip tik rėmėsi akiračio
siaurumu, kaip tik ji puikiausiai tarpo jo
užbrėžtame rate, neįsileidžiant vidun ieškojimu rusenančio nerimo.“55 Laimė pasiekiama ir be mokslo, o jo siekiantis pasmerktas
nelaimei – amžinam ieškojimui ir įtampai.
Tiliui nesusiklosto karjera kariuomenėje, nes
jis nemoka laukti, o tada „jame pabudo gaivalas. Jis gėrė ir mušėsi.“56 Ir išeitimi iš šitos
situacijos tapo moteris. Perfrazuojant pasakotoją, romane vaizduojamas procesas, kaip
Tilius sužino, „[…] kaip baisiai buvo išsiilgęs
moters“, o kelias jos link laikytinas antruoju
Tiliaus „Aš naratyvo“ etapu57. Koks jis?
Katiliškis kontrapunkto principu vaizduoja dvi plotmes: 1) empirinę – darbas,
konfliktai, kasdienybė; 2) vidinę – tai Tiliaus
svarstymai, apmąstymai ir vizijos. Jose „[…]
šmėkščioja moteriški pavidalai, traškios jų
šnekos ir uždegantis juokas“58. Šie pavidalai –
tai trys Gužienės dukterys, o prie vienos iš
jų, prie Agnės, vaižgantiškai prieinama per
darbą. Tilius įsidarbina pas ūkininką Doveiką, o jam keliaujant į Basiuliškes pasakotojas
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netikėtai sako: „Jis artinosi savo nusikaltimo vieton.“59 Į ją moderniai keliaujama per
sapną. Jonas Tiliaus klausia, ką jis sapnavęs
pirmąją naktį Doveikų sodyboje, ir priduria:
„– Jei mergą sapnavai, tai, vyriuk, apsistosi
ant ilgesnio laiko. Merga – pašėlęs daiktas,
sumaitoja žmogų ant visados.“60 Todėl neatsitiktinai sapnas, kurio Tilius nepripažįsta net
pats sau, persekioja jį, o jo akys vis krypsta
į jaunąją ūkio šeimininkę. Tačiau dar yra
Agnė, kuri padovanoja velykinį margutį su
inicialais, kuri supasi sūpynėse, nerimsta, o
jos „krūtinė kilojosi ir lūpos pleišėjo nuo išvidinio karščio ir įtampos“61. Visais minėtais
momentais Tilius yra moralus, o „moralės
dalykuose argumentavimas visuomet yra
argumentavimas kitiems“62. Todėl Tilius perspėja Gužienę saugoti dukras, jas gina, susimušdamas su kitais miško kirtėjais ar subtiliai kalbėdamas su Agne. Būtent jauniausioji
Gužų dukra yra aktyvusis polius (pirmojo
bučinio epizodas), nes Tilius vadovaujasi protu ir moraliniu idealu, kurį formuoja
moraliniai horizontai. Tačiau kaip tik su
Agne „lyg geležis iš žaizdro, kritusi už ančio,
degino jį geismo ugnis, karštu garu užėmusi
kvapą, pakirtusi kojas ir po to likusi juoduoti tamsia, gilia duobe“63. Katiliškis vaizduodamas veikėjus rodo, kad kūniškas geismas
nevaldomas, kad tėra tik laiko, aplinkybių
klausimas. Tiliaus ir Agnės santykiai tėra
preliudija į trečiąjį „Aš naratyvo“ etapą, kurį
žymėtų Tiliaus ir Doveikienės, jaunosios šeimininkės, kūniškos meilės ir aistros istorija.
Ją Katiliškis, tarsi išmokęs Davido Herberto
Lawrence’o pamokas, atskleidžia palengva,
lyg psichologas (pirštų susižeidimas, darbo
sutarties pasirašymas, pavėžėjimo epizodas),
parodydamas, kad Tilius vengia jaunosios
šeimininkės. Kitaip sakant, jis dar laikosi
moralinio idealo, kuris jam leidžia būti autentiškam. Bet šis procesas komplikuotas,
nes iš esmės gyvenimas tėra derybos su savimi ir kitais, o tai kaip tik leidžia apsibrėžti
save, t. y. „[…] rasti tai, kuo aš skiriuosi nuo
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kitų“64. Taip Tiliaus „Aš naratyve“ atsiranda
Monika Doveikienė, jauna moteris, ištekėjusi
už našlio Doveikos. Jos elgesys ir mąstymas
atitiktų netgi šių dienų, Tayloro žodžiais tariant, instrumentines vertybes. Tai parodo
Doveikos pasirinkimo aplinkybės, moters
elgesys viešame ir intymiame gyvenime. Monikos psichologinę būseną naratorius nusako
taip: „Ji gulėjo paslika, nė gyva, nė mirusi. Ji
buvo nunokęs vaisius, kritęs nuo šakos į žolę
ir laukiąs, kol kas ateis ir pasiims. Ją galėjo
pasiimti bet kas tuo metu, net praeivis valkata.“65 Ji kenčia, bet vieną dieną suvokia, kad
Doveikos negali pakęsti, kad ji net galėtų jį
pasmaugti. Jos (pa)sąmonėje – Tilius ir svarbiausia, kad „Monika mylėjo“66. Mylėjo pirmą
kartą gyvenime, kaip ir Lawrence’o veikėja
Koni. Todėl Monika pati išsako meilę Tiliui,
kai šis grįžta palaidojęs kaimyną. „Monikos
jausmas Tiliui primena karštligę“, – tiksliai
konstatuoja Ilona Gražytė-Maziliauskienė67.
Monika savo jausmų nereflektuoja, ją užvaldo ilgai slopinti kūniški geismai. Bet ir
Tilius sąmoningai neapmąsto savo santykių
su Monika, draugams atskleisdamas tik jos
aistringumą. Todėl neatsitiktinai pakartojamas pirmasis Tiliaus sapnas: dabar vyras
supranta, kad Jono žodžiai buvo pranašingi.
Monika tenkina Tiliaus instinktus, o pati sakosi jį mylinti. Myli ir Agnė, bet Tiliui meilė
tik žodis. Kodėl? Tilius niekada negali būti
savimi, nes juo dalijasi kiti, nes „jis tebebuvo
vaikas ir reikalingas globos“68. Agnei reikia
tyros jaunuoliškos meilės, meilės-idėjos. Monika ilgisi kūniškos meilės, nes „ji buvo alkana meilės ir glamonių, ji buvo nepasotinama,
tartum perdžiūvusi žemė“69. Monikai kūniška aistra sugrąžina jos autentiškumą, Tiliui
jį sunaikina. Tai gerai išreiškia romano pabaigoje nuskambantys desperatiški Tiliaus
klausimai: „– Monika, […] Ką tu padarei su
manimi? Ką tu padarei iš manęs?“70 Taigi ši
kūno tapatybė atskleidžia Tiliaus „AŠ naratyvo“ pabaigą, kuri liudija moralinio idealo
ir autentiškumo sunaikinimą. Miškais ateina

ruduo rodo, kaip „Aš refleksyvumas apima
kūną, kai kūnas […] yra veiklos sistemos dalis, o ne tik pasyvus objektas […]“71. Kūnas
yra Tiliaus, Monikos tapatybė, bet pirmuoju atveju – jis instinktyvus ir naikinantis
autentiškumą, o antruoju – refleksyvus ir
steigiantis autentiškumą. Pastarasis skatintų
apmąstyti šį Katiliškio romaną kaip lietuvių
mentaliteto (re)prezentaciją.

Išvados
1.	Straipsnyje analizuoti romanai parodytų, kad Anthony Giddenso refleksyvinis
„Aš“ yra netvirtas, nestabilus, kintantis, o tai
priklauso ir nuo „Aš trajektorijos elementų“,
ir nuo moralinio idealo (ne)buvimo. Refleksyvūs yra tik Pūkelevičiūtės ir Katiliškio
veikėjų „Aš naratyvai“, bet jų refleksyvumas
visada nukreiptas į Kitą, dažniausiai į tautą, sociumą. Pastarieji suformuoja moralinį
idealą, kurį turintis asmuo geba atlaikyti gyvenimo išbandymus. Tačiau, kaip rodo Katiliškis, moralinis idealas taip pat yra trapus ir
susietas su žmogaus (ne)atsakingumu.
2. Mazalaitės, Pūkelevičiūtės, Katiliškio
romanų veikėjų „Aš naratyvai“ atskleistų
skirtingas tapatybes: šeimos, religijos, kūno,
bet pastarąsias turėtume laikyti sąlygiškomis
moralinėmis artikuliacijomis, kurios pirmiau išreiškia autorių „Aš“ bei jų moralinius
horizontus. Šios tapatybės išskirtos sąlygiškai, laikomos vyraujančiomis, bet ir suvokiama, kad viename kūrinyje esama ir kitų. Be
to, jos leidžia atsakyti į kasdienius klausimus
egzistenciškai, o ne interpretaciškai.
3.	Interdisciplininė prieiga atskleidė, kad
jos lankstumas nėra beribis, nes pasiskolintus metodus, koncepcijas determinuoja kontekstas, pagrindinis disciplinų žinojimas
ir naujas sąveikos rezultatas. Šįkart ji, regis,
leido įžvelgti, kad XX a. šeštąjį dešimtmetį
sukurtuose egzodo romanuose fiksuojamas
skirtingas tapatybės suvokimas: tapatybė
yra nerefleksyvi duotybė (Mazalaitė), tapa-
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tybė yra refleksyvi duotybė (Pūkelevičiūtė),
tapatybė yra refleksyvus konstruktas (Katiliškis).
4. Šie romanai rodytų, kad autoriai užfiksuoja kintančius, bet dar nepasikeitusius72
tapatybės vaizdinius, kurių negalima laikyti
tik literatūriniais įvaizdžiais. Taigi pagrindinės tapatybės trajektorijos XX a. šeštojo dešimtmečio egzodo romane būtų tarp šeimos,
religijos, kūno ir kultūros73, bet jos, išskyrus
kūną, liudija tapatybę kaip duotybę. Kita vertus, jos priešingos toms, kurios fiksuojamos
to meto sovietmečio romane74. Abiem atvejais jos rodo modernybės ir asmens tapatumo

suvokimą, determinuotą lemtingų egzistencinių momentų.
5. Visi trys aptarti romanai atskleidžia
jungtį tarp savęs atradimo ir meninės kūrybos, kuri „[…] tampa paradigminiu savęs apsibrėžimo būdu“75. Būtent kūryba rodo, kad
savojo „Aš“ tapatumo atradimas ir reflektavimas gali būti traktuojamas kaip „Aš naratyvas“, kuriame svarbus ne pats pasakojimas
apie save, o to naratyvo savirefleksija. Taip
kūryba tampa vyraujančiu ir sintezuojančiu
žmogaus tapatybių ženklu, galinčiu inspiruoti įvairius interdisciplininius tyrimus.
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Nerijus Brazauskas

Trajectories of Identities in
the Lithuanian Exodus Novel of the 1950s
The aim of this article is to analyze conceptions of identity as revealed in the following realistic novels written by émigré authors
in the 1950s: Negestis (1955) by Nelė Mazalaitė,
Aštuoni lapai (1956) by Birutė Pūkelevičiūtė,
and Miškais ateina ruduo (1957) by Marius
Katiliškis. The interdisciplinary methodo
logy of this research is constructed out of the
reflexive identity conception proposed by the
sociologist Anthony Giddens; the interdisciplinary comparative theory; and the conception of authenticity advanced by the philosopher Charles Taylor. The article explores the
hypothesis that these novelists recorded the

“narrative of the self” and the “moral ideal.”
“Narratives of the self ” of protagonists in
the novels by Mazalaitė, Pūkelevičiūtė and
Katiliškis would exhibit different identities:
family, religion, and body identities. We must
consider the last-mentioned identities as conditional moral articulations which, first of all,
express authors’ “I” and their moral horizons.
The inderdisciplinary approach shows that a
different perception of identity in the novels
is established: the identity is not a reflexive
given thing (Mazalaitė); the identity is a reflexive given thing (Pūkelevičiūtė); the identity is a reflexive construct (Katiliškis).
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Eugenijus Žmuida

Marius Katiliškis ir
		
tapatybės problema
Pokario emigrantai atsidūrė svetimoje žemėje ir svetimos kalbos aplinkoje, tačiau savo
kultūrinės tapatybės neprarado. Netenka
kalbėti apie tautinę tapatybę, nes ji nekvestionuojama, jos nereikia atrasti ar suvokti.
Marius Katiliškis „pasilieka“ Lietuvos kaime – jo personažai „tebegyvena“ autoriaus
sukurtame lietuviškame pasaulyje, savo
kūnu ir siela geriausiai ten jaučiasi, o ir pats
Katiliškis susikuria „lietuvišką“ aplinką Lemonte, Ilinojaus valstijoje. Antano Škėmos,
kuris dažnai priešpriešinamas Katiliškiui
kaip modernus rašytojas, personažai taip pat
neslepia savo lietuviškos tapatybės ir Amerikoje jaučiasi lietuviai. Nė vienas pokario emigrantas, likdamas ištikimas savo šaknims,
nepradėjo rašyti angliškai. Buvo pasirinkta
ne prisitaikymo, o tautinės ištikimybės ir
laipsniško užgesimo, išmirimo strategija (ji
tapo egzilio literatūros refleksijos ir dramatizmo pagrindu).
Tapatybės problema, jei ji egzistavo, buvo
susijusi ne tiek su socialine ir kultūrine permaina, bet su bendra žmogaus psichikos problematika. Moksle tapatybės problema iškilo
kartu su psichoanalize. Sigmundas Freudas
įvedė šią sąvoką kalbėdamas apie žmogaus
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brendimą, pereinamuosius laikotarpius –
vaiko tapimą suaugusiuoju, suvokiančiu savo
lytį, tautybę ir perimančiu su tuo susijusius
vaidmenis. Tokie egzistenciniai momentai,
apsisprendimai, pasirenkamos laikysenos ir
prisiimami vaidmenys realiame ar fikciniame pasaulyje visada buvo centriniai klausimai literatūroje ir gyvenime.
„Savęs nelaikau tikru rašytoju, o tik priebėgomis kai ką parašančiu“1 – teigė Katiliškis
1979 m. „Drauge“. Šiame prieš mirtį (1980)
duotame interviu Antanui Vaičiulaičiui jis
kalba rimtai, be pozos, mat visi svarbiausi
veikalai yra parašyti, paskelbti, apdovanoti.
Katiliškį persekiojantis nepritapimo ir savęs
nuvertinimo kompleksas turėjo realų pagrindą – jis neprigijo JAV, neišmoko anglų kalbos,
nesusirado lengvesnio darbo, neįsitvirtino ne
tik amerikiečių, bet ir tautiečių bendruomenėje, jautėsi svečias lietuvių suvažiavimuose
ir nereikšmingas rašytojas. Jį persekiojusios
asmeninio gyvenimo nesėkmės (neįgalus vaikas, kojos netektis ir kitos ligos) stiprino nepasitikėjimo jausmą. Tuo jausmu paženklintas ir
Katiliškio kūrybos subjektas, jo alte ego.
Rašytojas yra vienas vaidmenų, kurį visuomenė suteikia gana formaliai – pasirodžius
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vienai ar dviem knygoms, tačiau „vaidmens“
verifikacijos „byla“ įterpia į mobilią literatūros
tradiciją ir tęsia savo gyvavimą kartu su ja.
Škėmos „Baltos drobulės“ personažas Antanas Garšva samprotauja: „Daugelis genijų
sirgo. Be glad you’re neurotic. Knygą parašė Louis E. Bisch, M. D., Ph. D. Du daktarai
viename. Dvigubas Louis E. Bisch tvirtina:
Aleksandras Didysis, Cezaris, Napoleonas,
Michelangelo, Pascalis, Pope, Poe, O. Henry, Walt Whitmanas, Moljeras, Stevensonas – neurastenikų Sąrašas įtikinąs. Pabaigoje: dr. L. E. Bisch ir Antanas Garšva.“2
Nors, kaip yra sakęs Jeanas Paulis Sartre’as,
savo gyvenimo prasmę esame pasmerkti gauti iš kitų, rašytojui niekas netrukdo būti savo
kūrinių skaitytoju ir vertintoju. Kai Katiliškis kalba apie save kaip rašytoją, jis kalba apie
literatūros tradiciją ir savo vietą joje, kelia
sau kokybės reikalavimus, kurių nesijaučia
įvykdantis. Tai pasakytina ir apie Škėmą – jo
protagonistas3 Antanas Garšva nori matyti
save didelių rašytojų būryje. Akivaizdu, kad
rašytojo „problema“ jaudina kiekvieną autorių. Kas konkrečiai vertė Katiliškį abejoti
savo pašaukimu ar tinkamumu jam, turbūt
niekada nebus žinoma, tačiau, nors rašytojo balsas nėra jo kūrybos kodas, tebūnie jis
dingstis atsigręžti į Katiliškio sukurtą meninį pasaulį būtent kokybės verifikacijos
aspektu, o autoriaus pasisakymą palikime
aktualioje potekstėje.
Iš šalies objektyviau žiūrint, Katiliškio
baimė ir savigrauža yra tik jo psichikos problemos, su kūryba menkai susijusios – lietuvių literatūros tradicijoje jam garantuota išskirtinio prozaiko vieta, Katiliškis laikomas
rašytoju klasiku, tvirtai įeinančiu į lietuvių literatūros kanoną. Jau rašytojo amžininkams
tai buvo akivaizdu, nereikėjo didesnės laiko
perspektyvos. Kritika iškart įvertino Katiliškio talentą, niekada jis nebuvo kvestionuotas.
„Egzodo literatūros istorijoje“ (1992) Violeta
Kelertienė netgi pasistengė Katiliškio kūryboje įžvelgti dantišką užmojį, regėdama tris

geriausius kūrinius kaip grandiozinę trilogiją: „Trys Mariaus Katiliškio romanai – vieno
Lietuvos etapo savotiškas metraštis ar kronika. Užuovėja – tai nepriklausoma Lietuva,
kuri egzistavo su savo tradicijomis, kaimiško
gyvenimo ritualais ir darbais, „rojaus kampelis“, anot A. Staknienės. Romane Miškais
ateina ruduo rojus išsigimsta; atsiranda žaltys ir gundymas, nuodėmė ir nuosmukis.
O Išėjusiems negrįžti – tai jau išvarymas iš
rojaus ir pragaras, kurį lietuviams išeiviams
reiškė Antrasis pasaulinis karas.“4
Žinoma, su tokia koncepcija, kurią sugalvojo vertintojai, o ne pats rašytojas, galima
ginčytis, nes ne dėl žalčio ar moters lietuviams teko trauktis iš Lietuvos, tačiau Katiliškio kūrybos projektavimas į pasaulinius
modelius būtų svarbus argumentas jo geram
statusui patvirtinti. Vis dėlto tai netrukdo vėl
ir vėl nagrinėti Katiliškio sukurtą meninį universumą – jo formavimosi, herojaus, fikcinio
pasaulio struktūros, pagrindinių leitmotyvų
bei svarbiausių idėjų tapsmo aspektu. Šiuo
atveju išeities tašku verta pasirinkti pirmąją
Katiliškio knygą „Seno kareivio sugrįžimas“,
sukurtą dar Lietuvoje ir nepaliestą egzilinio
kaltės, nostalgijos jausmo. Tiesa, čia išimtis
būtų centrinė novelė „Seno kareivio sugrįžimas“, kurioje modeliuojamas kaltę jaučiančio
kareivio grįžimas gimtinėn. Ši novelė savo išėjimo / pasilikimo tema įdomiai koreliuoja su
Vytauto Mačernio ir Alfonso Nykos-Niliūno
poezijos, parašytos dar Lietuvoje, namų palikimo leitmotyvu, bylojančiu apie tai kartai
bendrą mąstymo izotopiją. Pasiliekant konkrečiai Katiliškio orbitoje, pirmoji knyga svarbi kaip problemų ir idėjų genezės branduolys,
kurį nedaug tepaveikė rašytojo gyvenamosios
vietos ir kitų aplinkybių pasikeitimas.
Novelė „Seno kareivio sugrįžimas“ yra viena stipriausių knygoje. Jos siužetas, turintis
aliuzijų į sūnaus palaidūno mitą, tik iš pirmo
žvilgsnio atrodo išskirtinis. Bendrame Katiliškio kūrybos kontekste kūrinys svarbus, nes
čia aiškiai matome pagrindinio veikėjo nepri-

105

tapimo bendruomenėje problemą: „Jį parvedė šimtus mylių pasiilgimas tėviškės, ir kaip
sykis stovėjo jos pavartėje. Ne žmonės tik. Jis
tenorėjo pasiklausyti gimtųjų miškų ošimo,
klaidžiojančio tolimos dainelės posmo. Jį
traukė drungnas dirvų vėjas, pablyškusi ežios
žolė ir sausa pušies šakelė. O toliau?“5
Sakinys „Ne žmonės tik“ yra Katiliškio
veikėjo kodas, visa pastraipa – Katiliškio fikcinio pasaulio mikromodelis. Veikėjas yra
save atskyręs nuo sociumo ir nepritapęs prie
kito, nelietuviško. Jis yra gamtos pasaulio, ne
socialinės terpės žmogus, ir ši konfrontacija,
itin pabrėžta novelėje, akivaizdi visoje Katiliškio kūryboje. Žmogus yra socialinė būtybė,
kurią iš pradžių šeimos, vėliau platesnė bendruomenė paverčia homo sapiens. Tačiau vėliau, pasiekusi tam tikrą sąmoningumo ribą,
ji turi pati prisiimti ar atmesti tam tikras konvencijas, lemiančias sėkmingą ar nesėkmingą
koegzistenciją. Nerasdamas buvimo su Kitu
būdo, subjektas išgyvena nerimą ir vidinę
disharmoniją. Anicetas Šimkus, pagrindinis
novelės veikėjas, sugrįžta į prieš aštuonerius
metus paliktą gimtąjį kaimą susenęs, nieko
neužsidirbęs, slapstydamasis ir, svarbiausia,
visiškai sutrikęs – tai save smerkiantis ir atgailaujantis, bijantis pažeminimo ir pašaipos, tai
pateisinantis ar netgi besididžiuojantis savo
poelgiu, niekinantis kaime užsilikusius juodnugarius. Susidūrimas su kaimo bendruomene padeda sudėlioti akcentus savo viduje,
nors adekvataus sambūvio Anicetas Šimkus
surasti negali. Ne todėl, kad situacija būtų
neišsprendžiama, bet kad toks yra Katiliškio
veikėjas, bėgantis nuo visuomenės ir permanentiškai grįžtantis į savo vienatvės kiautą,
kuriame jis taip pat negali būti laimingas.
Kritikai yra atkreipę dėmesį į labai lėtą
įvykių tėkmę Katiliškio prozoje, į tai, kad autorius kviečia mėgautis gamtos, bet ne žmogaus vidiniu gyvenimu. Į tuos gamtos aprašymus tarsi pabėgama, kad nereikėtų leistis į
veikėjo dvasines ar moralines kolizijas. Prie
tų kolizijų neišvengiamai priartėjama, bet
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Katiliškio veikėjai jų nesprendžia. Ypač pirmoje knygoje žmogaus vidinis gyvenimas
laikomas paslaptyje nuo skaitytojo taip ilgai,
kad juntamas dirbtinumas. Akivaizdu, kad
eigulio Leono (novelė „Miškai“), susitepusio
jaunutės merginos krauju, sąžinė negalėjo
tylėti nuo pirmų svarstymų apie galimą šeiminę laimę su ūkininkaite Ona, tačiau ji nubunda tik novelės pabaigoje, kad sutrukdytų
galimai šeimos idilei. Panašiai ir novelėje
„Seno kareivio sugrįžimas“ rašytojas taip ir
nesugeba paaiškinti, kodėl veikėjas pabėgo,
palikdamas mylimą ir besilaukiančią moterį. Galima manyti, kad šių nesklandumų,
vėliau sumažėjusių, priežastis yra rašytojo
savęs ieškojimas – pirmoje knygoje Katiliškis
dar nėra pakankamai savarankiškas, jį žavi
ir veikia gerai neįvaldyta ekspresionizmo ir
impresionizmo poetika, populiarūs „klajojantys“ nusikaltimo ir bausmės, sūnaus palaidūno ir kiti siužetai.
Tačiau Katiliškis jaučia ir savo stiprybę –
galią poetizuoti gamtą, perteikti jos visumos
jausmą beveik magišku kalbėjimo būdu. Rašytojo talentas geriausiai atsiskleidžia kalboje,
sodriame ir vešliame gamtos ir kaimo darbų
aprašyme. Su žinovo precizija dėstomą gyvą
ir dėl specifinio lokalaus žodyno vartojimo
savotiško įmantrumo niuansų įgaunantį
Katiliško pasakojimą Nyka-Niliūnas taikliai
pavadino barokiniu6, drauge pastebėdamas,
kad žodžių perteklius stabdo veiksmą, vaizdą daro statišką, o anekdotinio siužeto rėmai
neatlaiko gausios medžiagos, yra pažeidžiamas turinio ir formos santykis. Tapatumo
problematikos perspektyva siūlytų psichologinį tokios disproporcijos paaiškinimą,
gamtos sureikšminimas nėra vertybė pati savaime. Skrupulingas detalių vaizdavimas tiesiogiai susijęs su ta funkcija, kurią rašytojas
suteikia gamtai – ji yra veikėjo prieglobstis,
buveinė, vienatvę pateisinanti ir dengianti
marška. Tai amžinoji motina gamta, motinos įsčios, kuriose norima pasilikti visam
laikui ir nieko nežinoti apie žmonių pasau-

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

lį. Žmonių pasaulis, tarpusavio santykiai, o
drauge ir siužetas yra Katiliškio silpnesnioji
pusė, ir ašyje „aš“ ir „kiti“ rašytojas varijuoja
daugmaž vieną ir tą patį modelį.
Jis gerai matomas stambiausiame knygos
kūrinyje apysakoje „Miškai“, pasakojančioje
jauno eigulio Leono dvejonių istoriją. Veikėjas mato dvi alternatyvas: likti savo mėgstamame miške viengungiui arba kurti šeimą su
patinkančia ir jam neabejinga Ona. Savaime
suprantama, moteris yra būties pilnatvės
jausmui reikalinga sąlyga, tačiau su moterimi atsiranda socialiniai ryšiai, maža to, pati
moteris yra paslaptis, nežinomybė, stichija,
kurios galbūt nepavyks valdyti. Tai gali sudrumsti dabar turimą ramybę, kuri vėlgi tariama, nes, kol ateitis neaiški, ramumo nėra.
Eina metai, keičiasi gamta, o eigulys Leonas
vis suka tas pačias mintis: „Ir vienatvė, savaitės ir vėl mėnesiai. Praeis, atsitolins metai.
Daug miško sutirps dūmais, augs naujas, o
ji kentės nenumaldomą nuovargį kauluose ir
begalinę tuštumą aplink.“7
Čia pat matomas laimingas laiko ratas,
įmanomas ne tik gamtos, bet ir žmogaus pasaulyje: „Turėti darbščią pačią, gražių vaikų
keletą. Klėtyje grūdų aruodus ir kūtėse gyvulių bandas. Kasdien sotūs pusryčiai, šventėse alus ir dainos su kaimynais. Taigi ši žalia
eigulio kepurė su mėnesiniu atlyginimu ir
keliais hektarais žemės. Juk žmonės gyvena
ir kvaila būtų daugiau laukti. Senatvėje vaikai karšytų, važiuotų į atlaidus, į bažnyčią, o
paskui – į kapus.“8
Tokia nesudėtinga laimės formulė kartoja
pasakos modelį – karalaitė (moteris) ir pusė
karalystės (tvarkingas ūkis), ilgas laimingas
gyvenimas… Toks siekinys, struktūruojantis kūrinius nuo tautosakos laikų, yra ir Katiliškio veikėjų svajonė.
Tačiau įdomus dalykas – prie tos paprastos
laimės Katiliškis savo veikėjų neprileidžia:
bernai netampa ūkininkais, jauni samdiniai
nesukuria šeimų, netampa gerbiamais kaimo
visuomenės nariais. Tai akivaizdu „Užuovė-

joje“, tą patį galima pasakyti ir apie geriausią
Katiliškio romaną „Miškais ateina ruduo“,
kurio pabaiga noveliška ir nedaug skiriasi
nuo pirmos knygos istorijų.
Visur iškyla veikėjo tapatumo, t. y. vaidmens prisiėmimo, problema. Tapatumo teorija teigia, kad neįmanoma mąstyti apie save
be Kito pagalbos. „Psichoanalitiniame-fenomenologiniame kontekste Kitas suvokiamas
kaip subjektą inicijuojanti institucija. Todėl
jis niekuomet nėra svetimas ir neatpažįstamas, tas Kitas yra Kitoks ir jis tiesiogiai bei
vienareikšmiškai dalyvauja konstruojant ir
įtvirtinant subjekto tapatumą.“9 Tas Kitas Katiliškio kūrinyje, kaip jau minėta, yra dviejų
rūšių – tai moteris ir kaimo bendruomenė.
Moteris yra svarbesnė, ji ne tik apibrėžia
vyro tapatybę, ją išryškina ir padeda įsisąmoninti, bet ir pati yra siekinys, kūrinio
intencionalumas ir vyro egzistencijos tikslas,
įprasminantis būtį.
Katiliškį, kaip dažnai jauną autorių, yra
veikusi romanso (nelaimingos meilės) ir baladės (negalimumo) poetika – veikėjai tarsi
užkeikti nepasiekti tos paprastos laimės –
jiems sutrukdo pašalinės jėgos: turtingas
ūkininkas („Igniaus meilės galas“), praeities
nešvarūs darbai („Miškai“), jaunystės klaida
(„Seno kareivio sugrįžimas“), bet išties pagrindinė ir svarbiausia priežastis yra jų pačių neryžtingumas, neveiklumas arba, kitaip
tariant, nesugebėjimas projektuoti ir konstruoti savo siekiamos tapatybės. Tai matyti
romane „Miškais ateina ruduo“: Monika tiesiog „pasiima“ Tilių, Agnei to padaryti dar
nesugebant, nes yra per jauna, nepatyrusi.
Pats Tilius tame santykių kūrime mažai dalyvauja, nepriima jokio sprendimo – leidžia tekėti įvykiams savaime, jų neanalizuodamas,
pasiduodamas instinktui, bet ne sąmonei,
neturi jokio aiškesnio savo gyvenimo plano.
Moteriai nereikia kurti savo moteriškosios tapatybės, ji atrandama natūraliai, o
vyrai privalo ją konstruoti, įrodyti ir nuolat
patvirtinti. Katiliškio vyrai, autoriaus prota-
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gonistai, generuoti savo tapatybės yra nepajėgūs. Geri ūkininkai matomi tik iš šalies, jie
kažkada jais tapo, bet to proceso skaitytojas
nemato. Psichologinis virsmas, kaita (kaip,
pavyzdžiui, Mykolaičio-Putino romane
„Altorių šešėly“) Katiliškiui neįmanomas. Jo
veikėjai iniciacijos ritualo nepraeina. Scenose su moterimis jie pasyvūs, sutrikę, skubantys pasišalinti. Novelėje „Igniaus meilės
galas“ situacija tarytum apversta, mergina
aktyvesnė ir kalbesnė:
„ – Tu man labai patinki, – tarė mergaitė. –
Ir aš noriu būt su tavim…
– Ar aš galiu tau patikti? – stebėjosi jis.
– Tikrai… /…/
Mažutėmis rankomis ji apkabino jo kaklą.
Jis užsimerkė. /…/
Ji pirštais vedžiojo jo sumuštus delnus ir
kalbėjo. /…/ O jis klausėsi ir nieko nesuprato.
Jos žodžiai – kaip miško pasaka, medžių viršūnėmis bėganti. Bet buvo taip gražu ir nieko
jiems daugiau nebereikėjo.
– Ką tu galvoji? – išgirdo pro tą pasaką.
– Nieko. Tu esi viskas… “10
Apysaka „Miškai“:
„– Ateik dažniau… Sekmadieniais šeštadienio vakare, kada mažiau darbo… Argi
nenubosta vienam?
– Gerai, ateisiu dažniau pas tave… Kartais
atsibosta iš tikrųjų…
– O žinai, sekmadienį tai mes galim nuvažiuoti bažnyčion! Pakinkys brikelę, kad
tik diena pasitaikytų graži, o bus žmonių
begalės…
Taip, jis nesipriešino [išskirta cituojant].
Tegu tik diena būtų graži…“11
Moteris pateikiama kaip ant delno – tereikia ją pasiimti, bet tam judesiui Katiliškio
veikėjai nesiryžta, autorius sugalvoja „rimtų“
priežasčių, kurios nelabai atrodo įtikinamos.
Kartu galima pastebėti laiko rato, tokio svarbaus Katiliškio meniniame pasaulyje, sinchronišką koreliaciją su veikėjo aktyvumu ar
pasyvumu, jo nuotaikomis ir ateities perspektyvomis: „Jis nieko daugiau nebenorėjo

108

ir tik troško, kad niekad nesibaigtų ta palaiminga vasara. O saulė skriejo kaskart vis mažesnį ratą ir žvalgė vystančius laukus.“12
Katiliškio prozoje atgyja donelaitiškas
metų ratas – gamtos ir lauko darbų ritmas,
taip pat ir veikėjų dvasinė būsena, Katiliškio,
žinoma, sudėtingesnė, nes papildyta meilės
gija: pavasario linksmybės (gamtos nubudimas, meilės pradžia), smagūs vasaros darbai
(meilės apogėjus), rudenio gėrybės (derlius
ir alaus kultas; bet meilės, draugystės įtrūkimas ar nutrūkimas) ir žiemos rūpesčiai
(meilės kankynės, nežinia arba jos pabaiga).
Šis modelis jau sukuriamas pirmoje knygoje
ir daugmaž nepakitęs keliauja per būsimus
kūrinius. Meilė – tarytum augalas, težydintis vieną vasarą. Tam tikra prasme ir veikėjai vyrai yra „augaliniai“, sutapę su gamta.
Igniaus meilė pasibaigia žiemą, nuo kurios
nėra kur pasislėpti: „Pasidarė liūdna ir graudu, nors verk šunį apsikabinęs. Ir taip nyku
paliko. Kuo toliau nuo jos, nuo Marinės. Kai
jos nebėra, viskas kvaila ir be vertės. Et, išeiti kur nors į tolimus kraštus, nulėkti kaip
paukščiui, kad sugrįžtų anos palaimingosios
dienos, sklidinos lauk ų ramumo. / Išnykti
kaip dūmui.“13
Gamta, vasara, miškai yra amžinasis moteriškumas ir sauga. Metų laiko ciklas, pagal
jį besisukantis ūkininko darbų kalendorius
gina nuo pasaulio ir suaugusiam leidžia būti
amžinu vaiku, gyventi motinos gamtos prieglobstyje kaip Vaižganto Mykoliukui („Kodėl
niekas manęs nepasodino medžiu? – klausia
„Išėjusiems negrįžti“ veikėjas, turintis apsispręsti14). Savotiškas sprendimo vengimas
galbūt motyvuoja Katiliškio pasirenkamą
žanrą – novelę, kurioje nereikia išeiti į ilgesnį
linijinį laiką, nereikia rodyti veikėjo raidos.
Šis vienpusiškumas galbūt paaiškina, kodėl
Katiliškis nesijautė esąs geras rašytojas.
Arūnas Sverdiolas yra atkreipęs dėmesį į
labai silpnus krikščionybės pėdsakus Katiliškio tekstuose, jo sukurtoje kaimo bendruomenėje: „Ši bendrija saugo ir tęsia ne įstaty-
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mus, ne šlovę, ne Dievo garbinimą, švęsdama
ne šventes, o darbus. Tų darbų tvermė išdėstoma išimtinai šiapusybės terminais ir jos
akiratyje – jie amžini ir nesibaigiantys ta
prasme, kad nesibaigia jų kalendorinė seka.“15
Tai yra suprantama – Katiliškio veikėjai yra
gamtos vaikai. O krikščionybės dėmesio centre ne mitinis laiko ratas, kuriame žmogus
gali suktis mažai galvodamas, bet moraliniai

tarpusavio santykiai, apsisprendimai, principų laikymasis, įsipareigojimai kitiems ir
įstatymui. Šių dviejų makrosistemų, kurias
bandė suderinti Kristijonas Donelaitis, prasilenkimas duotų progos kalbėti apie tam tikrą pagonybės, daukantiškojo romantizmo
stipriai atgaivintos, ir krikščionybės konfliktą, būdingą ne tik Katiliškio, bet ir lietuvių
literatūrai apskritai.
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Eugenijus Žmuida

Marius Katiliškis and the problem of self-identity
In this article the author analyses Marius
Katiliškis’s first book, The Return of an Old
Soldier, which was found and published after the writer’s death, and reveals some models of main character and plot construction
common to this and the same writer’s next
works. Appeal to the theory of self-identity
makes it easier to see a problem that Katiliškis had difficulty in overcoming, namely,
that of showing a male character in action,

of his finding a stable place in society. Instead of exhibiting determination and activity,
Katiliškis’s male character keeps himself out
of society, avoids relationships with women,
and tries to live in nature, where he feels
himself safe. This for some reason immature
psychological state of the main hero has its
origins in the Lithuanian literary tradition
down from the romanticism and sentimentalism of the beginning of the 19th century.
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Henriko Nagio kultūriniai
		
herojai egzilinėje kelionėje
Henriko Nagio poetinė evoliucija jo kūrybos recenzentų buvo siejama su vis aiškiau
skelbiamu autentiškos išraiškos poreikiu,
poetinės retorikos supaprastinimu, kalbėjimu be pozos ir be kaukės (tai gali būti suprantama kaip dar vienas subjekto vaidmuo).
Jis, būdamas bene paskutinis tikrai talentingas Vakaruose apsistojęs poetas idealistas,
nuoširdžiai tikėjo, kad literatūrai egzilio
aplinkybėmis skirta ypatinga misija – burti
bendruomenę, liudyti tiesą, saugoti atmintį: 1991 ir 1993 m. lankęsis nepriklausomybę
atgavusioje Lietuvoje, jis viešai skaitė ir komentavo beveik išimtinai patriotinio pobūdžio savo kūrybą. Nagys buvo linkęs neigti
patyręs kokių nors įtakų iš Vakarų autorių,
o išeivijos kritikai, primindami apie tokių
įtakų reikšmę, turėdavo čia pat mandagiai
pakartoti, kad visa tai nenuvertina jo kūrybos autentiškumo. Simptomiškas pavyzdys –
R. E. Maziliauskas recenzijoje apie Nagio
rinkinį „Broliai balti aitvarai“ rašė: „,Dienoraščio‘ cikle įtaigiai panaudotas šventyklą
statančių, giedančių, basų vienuolių vaizdas
neišvengiamai nuskamba truputį rilkiškai.
Tačiau tokių įtakos kristalų nelaikytume didelio masto nuodėme. […] Savaip išgyventas
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ir subrandintas toks palikimas jau tampa poeto autentišku išsisakymu.“1
Šiandien akivaizdu, kad intelektualaus
konteksto aliuzijos yra natūrali Nagio poezijos savastis, ir poetas ne tik reflektavo skaitytų kūrinių idėjas, bet ir savo pasaulėvoką
išreiškė per kultūrinių veikėjų „kaukes“. Šie
kultūriniai veikėjai poetinėmis metaforomis apibūdino blaškymąsi ribinėse permainų situacijose, apie kurį teorinėse studijose
svarstė Juozas Girnius ir Vytautas Kavolis,
laikydami tai vienu iš skiriamųjų „žemininkų“ bruožų. Nagys iš literatūrinės tradicijos
paveldėtas klajūnų figūras susiejo su „žemininkų“ kartos biografija.
Iš anksto apribodami analizės lauką, pažymėsime, kad kultūriniais veikėjais nelaikytinos ankstyvuoju laikotarpiu sukurtos
portretinės figūros, sutelktos rinktinės „Grįžulas“ skyriuje „Praeivių siluetai“: nors ir akivaizdi tokių personažų kaip kumečio vaikas,
pavargęs fabriko darbininkas, XX a. pamišęs
laikrodininkas, žemę praradęs žemdirbys ar
sužeistas kareivis literatūrinė kilmė, jiems
būdinga socialinės kritikos potekstė, tačiau
neįmanoma aiškiau nustatyti jų konteksto,
be to, šios portretinės baladės glaudžiai su-
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sijusios su tam tikrais biografiniais įvykiais,
karo ir pokario aktualijomis. Tai išties „praeivių siluetai“, Nagio poezijoje pasirodantys
epizodiškai (išskyrus sužeistą kareivį, kurio
motyvas dažnas tragiškų intonacijų 1941–
1944 m. kūryboje). Tas pats pasakytina apie
publicistinio pobūdžio „Budapešto baladės“
personažą, berniuką Imrę, kurio patetiška
istorija veikiausiai buvo įkvėpta spaudos
pranešimų apie 1956 m. Vengrijos sukilimo
numalšinimą.
Poetas visą gyvenimą deklaratyviai tvirtino nesijaučiąs esąs išeivis. Egzilio rašytojo
tapatybę jis suvokė tik kaip laikiną būklę,
mitologizuodamas nostalgišką tėvynės
vaizdinį, įsivaizduodamas ją kaip pažadėtąją žemę, į kurią galima bus grįžti, kai ateis
laikas ne prašyti išmaldos, o pasinaudoti
šeimininko teise ir „pasiimti nuosavą mirtį“
(249)2. Nors susipažinęs ir kitus supažindinęs su modernistine kultūra, vertęs ekspresionistinę poeziją, rašęs modernistinės
dailės parodų apžvalgas, Nagys savo pasaulėžiūra liko vienišo genijaus ir tautos dainiaus mitologiją puoselėjantis romantikas.
Romantikams savanoriška egzilinė kelionė
buvo įprasta tema, ji įsivaizduota kaip cirkuliari, teleologiška, numatanti sugrįžimo
galimybę, gelbstinti nuo egzistencinio absurdo aklavietės. O modernistų sąmonėje
egzilis yra neatšaukiamas, absoliutus ištrėmimas3. Teoriniuose svarstymuose apie
egzilio ir modernistinės literatūros ryšius
linkstama skirti savanoriško ir priverstinio egzilio, išorinės ir vidinės emigracijos
literatūros bangas, nors skirstymai visada
sąlygiški: emigravęs iš savo šalies rašytojas
neišvengiamai tampa vidiniu emigrantu šalyje, kurioje tenka gyventi, siekia išlaikyti
bent intelektualinę autonomiją. Savanoriško tremtinio vaidmenį XX a. politinių kataklizmų akivaizdoje noriai atliko daug žymių
rašytojų (Samuelis Beckettas, Albert’as Camus, Jamesas Joyce’as, Giuseppe Ungaretti),
Camus net tvirtino, kad egzilis yra būtina

šiuolaikinio literato iniciacijos dalis4. Egzilis
suteikia kūrėjui naudingą atstumą, tačiau jo
sąlygomis pakinta kūrėjo santykis su kalba
ir atmintimi.

Klajūnai, dykinėtojai ir
valkatos dinamiškame
egzilio peizaže
Nagio kūryboje ne vienas kritikas yra
išskyręs reikšminius simbolius, pasikartojančias (izotopines) figūras, kurios lydi skaitytoją iš vieno eilėraščio į kitą. Tai medis,
naktis, brolis, sakalas, aitvaras, šiaurė. Yra
ir figūrų, aprėpiančių tam tikrą literatūrinį
ar mitinio pasakojimo siužetą, kai kurios
iš jų atlieka kultūrinių veikėjų vaidmenis.
Beveik visi jo poezijos kultūriniai veikėjai
mobilūs, keičiantys padėtį erdvėje ir laike,
įprasminantys metafizinį kelionės kaip ribų
įveikimo ilgesį. Tarp jų išsiskiria klajūno –
idealisto, pasirengusio dideliems, dažnai
beviltiškiems žygiams, figūra. Tai su banalia
kasdienybės logika konfrontuojantis veikėjas, Henri Alain-Fournier romano veikėjo
Didžiojo Molno bendražygis, literatūrologų
kildinamas iš archetipinės istorijos apie pasakų karalaitę ir jos ieškantį princą5: sėslaus
gyvenimo patogumai, konservatyviomis
tradicijomis grįstas stabilumas jam atrodo
mažiau verti negu nuolatinių spontaniškų
pokyčių ir patirčių kaleidoskopas, didžiojo
nuotykio ilgesys. Klajūno romantika neturi
nieko bendra su kairiojo avangardo svajomis
apie socialinę revoliuciją, prometėjišku maištu – tai egocentriško individo kova dėl savo
laimės ir laisvės, paklūstant iracionaliam sielos šauksmui ar erotiniam impulsui. Tuo klajūno figūra skiriasi nuo kito Nagio poezijos
subjekto – brolio: pastarasis universalesnis,
pilietiškesnis, pasiryžęs būti nebylio balsu ir
neregio akim. Į mitinį šviesos nešėją Prometėją kreipiamasi kaip į brolį (172).
Tiek Didysis Molnas, tiek sūnus palaidūnas sulaukia aukštesnių lėmėjų bausmės, ir
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jų istorija gali būti interpretuojama dvejopai:
moralistams tai bus pasakojimas apie nuopuolį, o idealistinės pakraipos egzistencialistams – dievoieškos ir pasaulėvokos kelio
legenda. Vertės objektas, kurio siekia išbandymus patiriantis veikėjas – itin tradicinis:
klajūną žygiams įkvepia idealizuota, nors
ir apdovanota erotinio patrauklumo kvalifikacijomis moters figūra, pasirodanti seno
dvaro, parko erdvėje. Vyrauja sentimentali
saloninių romansų, jugendo stiliaus poetika
ir klišės. Kaip ir bendraamžio „žemininko“
Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, gausu nuobodulio, nykumos, dekadentiško nuovargio
ženklų: „Senas laikrodis nuobodžią dainą
skambina, / ir į langą plakasi žiedų vilnis…“
(41). Namų erdvėje visu aštrumu jaučiamas
laiko ritmas, dar intensyvesnis nakties tyloje
(laikrodis – „didelė, sena / šių tuščių ir vienišų namų širdis“, 43). Vienumoje kontempliuojama šviesos ir tamsos kaita, kambarys
pasidaro per ankštas, prietema vaizduotėje
virsta erdvę įveikiančiu paukščiu: „ir tamsa
languos plasnoja pamažu“ (43). Laiko ritmą
Nagio poezijoje Rimvydas Šilbajoris siejo su
didinga ir baisia mirties apoteoze, laikydamas jį vienu iš labiausiai pasibaisėtinų visatos procesų6. Subjekto vaizduotėje namai
virsta prieglobsčio nuo kasdienybės vieta, jis
junta, kad visas šis prabangus ir idiliškas pasaulis priklauso nueinančiam laikui. Ciklas
„Didžiojo Molno rauda“ elegiškas, kupinas
tragiško išsiskyrimo nuojautų. Į savistabą
linkęs lyrinis subjektas – Didžiojo Molno
bičiulis, jo herojiškos misijos liudytojas, su
juo nesusitapatinantis: jis pasilieka už kambario sienų kamuojamas neaiškaus ilgesio, o
tuo metu į platesnes erdves veržiasi šviesa,
muzika („muzika srovens pro langus atvirus,
šviesius“, 44).
Lauke, už lango prasideda atšiauri benamystės teritorija. Nuo grėsmės ginamasi
uždegant šviesas, į akiratį patenkantis socialinis marginalas stebimas iš saugaus atstumo
ir suvokiamas kaip svetimasis: „Virpančia
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ranka degi tu šviesą – tau baugu: / gal tai
vėl tas pats benamis valkata, / žmogus, kurs
po rudenio liūtis klajoja“ (43). Valkata – neoromantizmo ir ankstyvojo modernizmo
tipiškas veikėjas, žemiausios socialinės klasės atstovas, įprastesnis miesto, o ne dvaro
aplinkai. Kultūrologas Michailas Jampolskis, rašęs apie XIX a. Paryžiaus ir Londono
aristokratų salonams būdingą socialinės travestijos, maskarado fenomeną, įžvelgė paralelę tarp bohemiško menininko įvaizdžio ir
Charles’io Baudelaire’o epochoje ypač išpopuliarėjusių socialinių marginalų vaidmenų – krautuvininkų, sendaikčių prekeivių,
dykinėtojų. Tiek menininkai, tiek asocialūs
bohemiečiai siejami su nakties, Saturno
sritimi, chtoniškumu, melancholija7. Literatūroje ir kritikos tekstuose nuo Balzaco
iki Walterio Benjamino išplinta dykinėtojo (flâneur) simbolinė figūra. Menininkas,
literatas tampa flaneriu, matančiu tai, kas
nepastebima, atidžiai stebinčiu miesto gyvenimą, nors ir neišsiskiriančiu iš masių, kasdien besiskinančiu sau kelią anonimiškoje
didmiesčio minioje. XIX a. viduryje gimstantis marksizmas didmiesčius užplūdusias
mases vertino kaip estetiškai atgrasų, tačiau
įvertinimo reikalaujantį socialinį fenomeną.
Londono minios grūstis darė įspūdį Friedrichui Engelsui („Darbininkų klasės padėtis
Anglijoje“, 1848), o Benjaminas apibendrino:
„Engelsą minia glumina, nes sužadina jam
moralinę, taip pat ir estetinę, reakciją: jį nemaloniai jaudina tempas, kuriuo vienas pro
kitą lekia praeiviai.“8
Dykinėjančio literato laikysena stebimo
socialinio proceso atžvilgiu – nevienareikšmė: arba renkamasi žengti kartu su minia
(atsiranda popkultūra), arba nuo jos atsiribojama. Išdidi vienatvė, priešprieša miniai būdinga ankstyvojo Nagio monumentaliems,
virš kasdienybės iškilusiems herojams –
akliesiems, pranašams, poetams, valkatoms.
Kitaip nei knyginis, iš Friedricho Nietzsche’s
filosofijos nužengęs pranašas, valkata tapęs
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išeivijos inteligentas įkūnija gyvenimo konkretybę, pokarinio lietuvių bendruomenės
blaškymąsi po išvietintųjų stovyklas. Jis
verkia ir guodžiasi, kad didžiulėje stotyje pro
šalį praeina minia, o ta, kurią jis tikėjosi sutikti, neatėjo, ir pasitikėjimas žmonija buvo
negrįžtamai sužlugdytas: „girdžiu kažin kas
šaukia dar palaukt, tikėti, – / bet veidą plauna lietūs tamsūs ir beviltiškai šalti…“ (70).
Pirmųjų egzilio metų eilėraščiuose gamtos vaizdus keičia urbanistinis viešųjų erdvių
peizažas, kuriame viskas laikina, viskas išoriška, išviešinta, nebėra progų vidinio pasaulio kontempliacijai. Dažno eilėraščio
scena – geležinkelio stotis, uostas, aikštė,
gatvė. Urbanizuotame peizaže neviltį sklaido karnavalinės dekoracijos: ryškiaspalvės
reklamos, plakatai, kariuomenės paradai,
maršai, plebėjams palinksminti skirtos šventės, kurioms pasibaigus tyla tampa spengianti, apima depresyvus liūdesys. Atidų flanerį
nelengva apgauti virtualios regimybės ženklais – paradinės eisenos jam pirmiausia
siejasi ne su vitališku dinamizmu, o su karštligišku lėkimu į mirtį: „Vėl žygiuoja kareiviai gatve / per įkaitusį vakaro grindinį. / O
reklamų ugnis negyva / jų šalmų geležy atsispindi“ (83).
Pokario suirutės varginamuose Vokietijos ir Austrijos miestuose jo herojus ištirpsta
nusivylusių ir egzistencinį pagrindą praradusių karo pabėgėlių minioje, ir tas chaosas,
susvetimėjimas baugina. Susidūręs su disciplinuota ir tuo pat metu padrika miestiečių
mase, pakitusia kultūrine aplinka, subjektas
pasimeta. „Tiems, kurie pirmieji pamatė didmiesčio minią, ji sukėlė baimę, pasišlykštėjimą ir siaubą. […] Jamesas Ensoras nenuilsdamas priešino jos drausmę ir laukiniškumą.
Į karnavališkas savo paveikslų gaujas jis su
meile įterpia kariuomenės junginius. Abu
jie puikiai dera vienas su kitu – tai modelis
totalitarinių valstybių, kur policija eina išvien su plėšikautojais.“9 Nagio poezijoje atsiveria „Miesto akys pilkos ir nuobodžios, /

sklidinos svajonių negyvų“ (92), „Lapkričio
migloj“ prašoma: „Nepalik manęs vieno“,
guodžiamasi: „man taip šalta, šiurpu be
žmogaus“ (86). Net kareivis, savo gyvybe
sumokėjęs už tai, kad miestas galėtų švęsti
pergalės šventę, nebuvo svetingai įsileistas,
turėjo mirti vienatvėje („Pergalės šventė“,
100). Miestas kaip grėsmės ir veidmainystės
koncentratas iškyla ir vėlesnėje kūryboje.
Demoniška didmiesčio dvasia apkaltinama
dėl Antano Škėmos ir Algimanto Mackaus
žūties Amerikos greitkeliuose: juk ar galima tikėtis sėkmės kelionėje, jei jos tikslas
apibūdinamas kaip chtoniška animalistinė
būtybė: „garuojantis, šniokščiantis, kvatojantis ir kūkčiojantis / gigantas. Pabaisa.
Grizlis. Nemiga sergantis gyvulys“ (228). Nagys, geležinkelininko sūnus, dar ankstyvoje
jaunystėje aplankęs daug Lietuvos miestelių,
pasirodė ne itin nutolęs nuo agrarinės, konservatyviu prieraišumu žemei pasižyminčios
lietuvių pasaulėžiūros, kurioje urbanistinė
erdvė – visokių ydų šaltinis.
Sapne su Pietų Vokietijos miestais, lankytais klajokliškose pokario odisėjose, susilieja
tėviškės pilis-miestas, kur sūnūs palaidūnai
įleidžiami vien tam, kad iškeikti ir išvadinti
valkatomis jie galėtų su niūriu palengvėjimu
atsidusti: „Viešpatie, kaip gera verkti debesų gimtųjų ašaras! / Kaip gera ant gimtinės
grindinio miegoti!“ (87). Ironijos atspalviu
pažymėta euforija įmanoma nenormaliais
laikais ir nenormaliomis aplinkybėmis: viską praradus džiaugiamasi tuo, kas padoriam
miestelėnui keltų siaubą. Eilėraštyje „Sūnūs
palaidūnai“ subjektas pristatomas daugiskaitine forma „mes“ – su priešiška čiabuvių
bendruomene susiduria klajūnų kolektyvas, veikiantis ir kenčiantis išvien: „Mes
keliamės. Mes einam – tylūs ir bežadžiai.
Mūsų klumpės / kaip sausas kosulys nuaidi
skersgatviais tamsiais“ (87). Tam, kad miestą
stebintys flaneriai patys būtų pastebėti, jie
turi virsti socialiai organizuota minia, tad
ieškoma draugų, bendraminčių. Klajojant
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juntamas ryšys su tokio pat likimo amžininkais, susietais metafizinės giminystės
ryšiais, – broliais, su kuriais užsimirštama
dainuojant. „Užsimiršimo“ momentais vizijose grįžtama į tėviškę, nostalgiška vaizduotė veikia kaip emocinis dirgiklis, vienodai
įtaigus visiems draugams ir kiekvienam iš jų
atskirai: „Ir mes dainuojam. Broliai septyni,
pamiršę vargą / ir grįžę nakčiai į namus iš
tolimų šalių plačių…“ (71).
Valkatos-klajūno savigaila kartais tokia
emociškai egzaltuota, kad net kolegai Nykai-Niliūnui kėlė įtarimą – ar tai nebus tragiška kaukė, kurią naudojant siekiama tam
tikro įspūdžio? Nykos-Niliūno nuomone,
šiuose Nagio klajūniškuose eilėraščiuose
pinasi perdėta romantika ir sentimentalumas, tampantis estetiškai sunkiai pateisinamu emocinio šantažo įrankiu: „Viskas
užsisvajojusioms ir ilgus laiškus rašančioms
mergaitėms. Kuri iš jų atsilaikys prieš pačių
pirmųjų eilučių skundą, kad „beviltiškai
nuobodūs lietūs“ jam „baigia širdį pilką užgesint“ ir svajonėse nesuras jo vienplaukei
galvai vietos‘?“10

Robinzonas tarp atogrąžų salų
ir nesvetingos šiaurės
Kitas kultūrinis veikėjas, taip pat susijęs su kelionės semantika – Robinzonas,
išsigelbėjęs iš sudužusio laivo ir laukiantis
kito laivo, turinčio pargabenti jį gimtinėn.
Niekur tiesiogiai jis nevadinamas vardu,
tad sąsajos su Danielio Defoe romanu tėra
punktyrinės, jį galima laikyti archetipiniu
veikėju, priverstu steigti naują kultūros pasaulį tuščioje vietoje. Nagio poezijoje tai kolektyvinis subjektas, įvardijamas kaip „jūs“:
„Jūs išsigelbėjot visi ir verkėte ties jūra“ (82).
Egzilis – bedžiaugsmė ir nedaug vilčių pateisinanti dvasinė reabilitacija po katastrofos.
Išsigelbėjusieji – tie, kurie viliasi sulaukti
atplaukiančio gelbstinčio laivo, tačiau nesiryžta imtis savojo laivo statybos. Tai pirmoji
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egzilinės būties stadija, dažnam išeiviui tapdavusi paskutinė – tikėtis pagalbos iš šalies
ir kaskart nusivilti. Prie ribinės egzistencinio praradimo situacijos, apie kurią dažnai
svarstė egzistencialistai, priartėta atominio
karo grėsmės akivaizdoje, kai apokaliptinio
siaubo surakinta bendruomenė iškyla kaip
„žvėrys, šventraštyje neminėti“, suvaryti
į negyvenamą salą, kur jiems gresia ne tik
žūtis, bet ir užmarštis: „Mūsų vardų vanduo nenuskalavo smiltyje“ („Mors atomica“,
168). Atominio amžiaus robinzonai bevaisėje žemėje laukia pražūties. Atogrąžų, koralų
salos – nepažini europocentrinės kultūros
augintiniui erdvė be jokių nuorodų į istorijos, kultūros tęstinumą.
Panaši dykvietė atrandama mėlyno sniego
žemėje, kur plyti efemeriška šešėlių teritorija, dar neprijaukinta ir stokojanti kultūrinių įvaizdžių. Tačiau čia, kitaip negu biriame atogrąžų smėlyje, atpažįstama vardų
ir pirmykščių ženklų, iš kurių galima kaip
demiurg ui iš naujo sukurti pasaulį, primityvioji semiotika: „Mėlyno sniego žemėj liko
tiktai vardai, / liko linijos ir piešiniai ir raidės
ant pelenų. Mėlyno sniego žemėj žemės nėra“
(„Terra incognita“, 151). Dykuma – simbolinės reikšmės figūra benamystės ar išvietinimo dramą išgyvenusių literatų Camus, Celano, Ungaretti kūryboje: „Dykuma pasirodo
kaip oksimoroniška ištremtųjų ir benamių,
ieškančių naujos teritorijos, erdvė.“11 Nagio
poezijoje tai tranzitinė teritorija pakeliui į
žemę, kurioje atmintis atrastų prarasto tėvynės peizažo atitikmenis, metaforišką panašumą tarp gimtosios Žemaitijos ir šiaurinės
Kanados vizijų.
Turės praeiti šiek tiek laiko, kol Nagys
šiaurę pavadins visų poetų namais, pripažins jai kultūrinės vertės kvalifikaciją ir net
atpažins unikalų kalbos kodą, gelbstintį nuo
egzilinės savigraužos: „Palikit mane su savim, / kad galėčiau kalbėti / sniego ir vėjų
kalba“ (234). Šiaurietiška kalba – be įmantrių
metaforų, įvardijanti pirmapradžius daiktus
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ir reiškinius ir neieškanti analitinio rakto
tikrovei pažinti. Tai lyg Robinzono išskaptuotas laivas, kuriuo grįžtama į toje pačioje
geografinėje platumoje esančią šiaurės Lietuvą. Neatsitiktinai teoriniuose tekstuose apie
literatūrą egzilio sąlygomis skirta nemažai
vietos kalbos transformacijoms – poetas,
atsidūręs svetur, turi rasti / prisijaukinti /
sukurti naują kalbą ir tai būtų jo kaip Robinzono išgyvenimo svetimoje teritorijoje
garantas. „Egzilio literatūrinis modernizmas
dažnai apibūdinamas kaip kalbos ribų peržengimo sąjūdis, atveriantis išverčiamumo ir
diferenciacijos problemą tokiu būdu, kad ji
ima priminti rizikingą šiboletą“12 (hebrajų k.
shibboleth – biblinė sąvoka, perkeltine prasme reiškianti būdingą kalbinę ypatybę, pagal
kurią galima atpažinti etninę žmonių grupę, tam tikras „kalbos šifras“, nesąmoningai
išduodantis, kad kalba, kurią žmogus kalba,
jam ne gimtoji, kad jis pašnekovui prisistato
kaip kitas, svetimas13).
Robinzonas – ir ekologinės savimonės
pavyzdys, įkūnijantis svajonę apie natūralų sąlytį su gamta, atkūrimą darnos, kurią suardė ne vien egzilis, bet ir apskritai
žmonių gyvenimus keitusi civilizacija. Toks
naujųjų laikų pilietiškai sąmoningo laukinio vaidmenį pasirinkęs lyrinis subjektas
protestuoja prieš dirbtinumą, sklindantį iš
„intelektualų“ kūrybos (ypač daug pašaipos
kliūva jaunystės bičiuliui Nykai-Niliūnui),
tačiau nejunta, kad pats virsta plakatine figūra, rusoistinį šūkį „Atgal į gamtą“ keičia
ne mažiau naiviu devizu „Atgal į pirmykštę
Lietuvą“:
„Štai mano žemė: kur nors Lietuvoj / paežerėj išsikasu žeminę, / užsidangstau šakom /
ir gyvenu: / gaudau žuvis ir bulves auginu, /
rašau ant vandenio / lazda išdrožinėta / eilėraščius ir laiškus, / ir neketinu / keliauti nei
į Tebus, / nei į Eldorado / indėnų kapinynus,
plaukt nenumatau / Viduržemio pašvinkusiais vandenimis / pagarbinti pakrantėse
sutūpusių / ir savo bambas medituojančių /

išrinktųjų, / sau nusilipdžiusių / iš melo ir iš
mėšlo / obeliskus…“ („Štai mano žemė“)14.
Sarkastiška pagieža, skirta „išrinktiesiems“,
diskvalifikuoja patį ekologinės gyvensenos
planą: tas, kuris ketintų iš tikro grįžti prie pirmapradžių gamtos dėsnių, vargu ar rūpintųsi
apibrėžti savo aistringai neigiamą santykį su
„Viduržemio pašvinkusių vandenų“ garbintojais. Robinzoną – naujos civilizacinės erdvės
demiurgą čia nustelbia gerokai silpnesnės
motyvacijos Robinzonas – publicistas, polemistas ir satyrikas, metantis iššūkį estetams.

Charonas, lydintis
į metafizinę kelionę
Nagio poezijoje galima atpažinti savitą eschatologinę programą: metafizinėje tėvynėje
po mirties turėsią susirinkti visi gyvenimo
audrų išblaškyti išeiviai, ir pagaliau visoje
akivaizdybėje atsivers tai, kas iki tol buvo pažįstama iš egzistencialistų filosofijos: „Ir vėl,
kai susirinksime visi – / bus pasikeitę visa: /
bus kiekviena diena ir valanda tikresnė, /
bus kelio smėlis suplaktas į kietą žemę / ir
amžinybė nebebus tiktai / į knygas surašyti
žodžiai“ (219). Nagio viziją galima gretinti
(arba priešinti) su ateistinio egzistencializmo
filosofijos požiūriu, heidegeriška „atvirybe
mirčiai“, „mirties supratimu“, beiliuzinio
žmogaus laisve: „Nebe materializmo, o laisvės vardu grindžiamas ateizmas: jei žmogus
yra laisvas, tai dėl to, kad jis nestovi prieš nieką aukščiau savęs“15. Amžinybės kaip krikščioniškos eschatologijos galutinio orientyro
perspektyva jo kūryboje nėra tokia akivaizdi
kaip Kazio Bradūno ar Leonardo Andriekaus
poezijoje, bet ir nepaneigta, jos neišsižadama
net ir didžiausių abejonių momentais, ypač
po to, kai poetas pats pajunta netenkantis
draugų, amžininkų, tragiškai žuvusiems
egzilio kūrėjams dedikuoja modernistinių
ir kartu folklorinę tradiciją perfrazuojančių
raudų rinkinį „Broliai balti aitvarai“. Bradūnas dar prieš tai, kai egzilio kultūros pasaulį
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sukrėtė ši staigių netekčių serija, tvirtino, kad
iki Nagio mirtis mūsų poezijoje buvo grynai lietuviška, apibrėžta ritualizuotų raudų
formulių, o „Mėlyno sniego“ autorius „akivaizdoj čionykščių laidojimo papročių sukūrė mūsuose visai naują, groteskinį, bet tuo
pačiu dar šiurpulingesnį mirties dvelkimą“16.
Amžinybės refleksiją veikia literatūrinis
ekspresionizmo kontekstas (Georgo Traklio
poezijos vieną pagrindinių temų Nagys pats
apibrėžė kaip „susibroliavimą su mirtimi“17),
ir archetipinė atmintis, nurodanti į klasikinę mitologiją (kuri Nagiui nėra savaiminė
vertybė – prisiminkime jo deklaratyvų atsisakymą keliauti į Tebus). Pasak Nijolės Keršytės, mirti Nagiui reiškia sugrįžti į žemę ir
kartu atgauti amžinybės matmenį18. Rojaus
euforiją žadama patirti pirmine pagava, lytėjimu: „Basos kojos surinka iš džiaugsmo –
tai ji! / mano tėviškės kiemo smiltis“ (137).
Disforiškai reaguojama neradus savo kapui
vietos, paaiškėjus, kad „nieko nebus taip pat“
po ilgų klajonių atgautame desakralizuotame pasaulyje, kur mitinio pasakojimo logika
nebegalioja19.
Charonas – mitinė figūra, susiejanti
chtonišką Hado sritį su viską pragaištin ir
užmarštin nešančiu vandeniu, plukdantis
mirusiųjų sielas per Stikso (kitur – Acherono) upę. Eilėraščio „Šešėlių karalystėn“ (98)
tema – klajūno sugrįžimas, ir Charoną čia
galima pažinti tik iš irklų šnarėjimo tolstant
nuo kranto, kai „kitos šalys“ vizijoje susilieja su „tėviškės / nebepažįstamomis salomis“.
Nepažinimas, užmarštis yra ir fizinio, ir dvasinio nykimo požymis, kartu ir didžiausia
egzilio problema. „Juodas / vanduo kitų šalių“ – susvetimėjimo metafora. Kelionė šešėlių karalystėn po kojom jaučiant ne žemę, o
vandenį kelia įtampą. Nagio egzilio klajūnas
metafizinių pažadų išsipildymą regi stabilaus
paviršiaus erdvėje, trokšta, kad jo egzistencinė trajektorija užsivertų kaip ratas – būtų
grįžta ten, kur prasidėjo kelionė, į gimtinę.
Vanduo, daugelyje Nagio eilėraščių sietas su
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dinamišku gyvenimo srautu, čia simboliškai
išreiškia egzilio neviltį: plaukiama į nežinią,
be kelrodžio, akiračiui grimztant į tamsą, įsisąmoninant mirties absurdą.
„Atsisveikinime“ (1959) dar akivaizdesnė nykstančio egzilio veikėjo asmenybės
dekonstrukcija, susidūrus su dievų valią
vykdančiu Charonu: „Ar tu stovėsi šalia
manęs paskutinę valandą – / mano šešėlis,
aidas ir atspindys – / kai rūstaus laivininko
irklai palies mano petį?“ (191). Gyvas žmogus kai kuriose folklorinėse tradicijose apibrėžiamas kaip turintis šešėlį, su gyvenimo
ir mirties priešprieša siejasi galimybė atsispindėti, aidu atkartoti save, pratęsti savo
būties lauką dauginant atvaizdus, atgarsius
ir kitaip tiražuojant savo pavidalus. Tačiau
žmogus, besiderantis su šešėliu ar atspindžiu, išsiduoda, kad fizinėje realybėje jaučiasi netvirtai. Vanduo iš Anapus – „nesenkančios Stikso upės“ simboliškai išplauna
individualybės pėdsakus. Subjektas mirtį
traktuoja kaip absoliučią užmarštį ir neigimą: jos retėjantis oras primena „tolimą
ir nepažįstamą kraštą“, „kurio niekada nebuvo, kurio nėra“. Įsiskaičius kyla abejonė:
kokia prasmė svajoti apie pomirtinį klajūnų
susirinkimą, jei tada jų nebesies solidarumo, nostalgijos, įsipareigojimo ryšiai? Šis
prieštaravimas lieka neįveiktas, reflektyvus
Nagio subjektas svyruoja tarp teologinio ir
ateistinio egzistencializmo pozicijų.
Savąja Charono vizija Nagys priartėjo
prie egzistencialistinio beiliuzinio žmogaus
pasaulėžiūros, jo įtampos ir nevilties išnykimo akivaizdoje. „Žemininkų“ kartos idėjinis mokytojas Juozas Girnius siejo tokią
pasaulėžiūrą su ispanų mąstytojo Miguelio
de Unamuno „tragiškojo žmogaus“ koncepcija, amerikiečių prozininko Thomaso
Wolfe’o įsitikinimu, kad žmogus esąs žemės
prasmė, jos kūrybinio prado prometėjiškas
realizuotojas: „Žmogus – žemės prasmė.
Visa žmogiškoji egzistencija – vienas ištisas gamtinę tikrovę įprasminančios šviesos
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skleidimas. Spinduliuoja žmogus savo šviesa į negyvąsias erdvių platybes ir tolius iki
paskutinio atodūsio, kol, išsieikvojęs ir susidėvėjęs, pats nugrimzta į tą pačią beprasmybės tamsą, kuriai nušviesti jis gyveno.“20
Gyvenimo ir mirties priešprieša Charono
vizijoje apibrėžiama radikaliomis šviesos
ir tamsos kategorijomis: „Šešėlių karalijon“
gyvybės nykimą palydi tirštėjančios vakaro
sutemos, „Atsisveikinime“ „dūmų ir debesų
kamuoliai suvynioja / gyvą saulę į šermenų
ašutinę“, kosminėje plotmėje pakartojant
mirties spektaklį.
Nagiui egzilis nebuvo galutinė ontologinės kelionės „stotelė“, tačiau kaupiantis
gyvenimiškai patirčiai ir pamažu įsisąmoninant, kad „mirtis, kadaise, jaunystės eilėraščiuose, tebuvusi tamsi nuovoka, rudeniškas
liūdesys, poetinė projekcija, tapo realybe“21,
beliko pripažinti, kad gyvenimo klajonėse
nuvarginę daugkartiniai susidūrimai su netekties sritimi neišmokė jos pažinti: „Einam
ir grįžtame, / klumpam ir keliam, / kol pagaliau apsiprantame su vienintele / ir paskutine
mintim: / ir mirties nepažįstame“ (247).

Vietoj išvadų
Apžvelgus Nagio poezijos kultūrinių veikėjų „galeriją“, aiškėja, kad dauguma jų nurodo į literatūrinį kontekstą, kuris dažniausiai
nekonkretizuojamas – Didžiajam Molnui ir
Tomui Nipernadžiui (romantiniam estų rašytojo Augusto Gailito personažui) skiriami
eilėraščiai, tačiau kitų klajūnų vardai lieka
neidentifikuoti, tiesiogiai neminimi nei archetipiniai, mitiniai veikėjai – Robinzonas,
Charonas. Vis dėlto eilėraščiai kreipiasi į
intelektualų skaitytoją, kuriam tokias intertekstines sąsajas atpažinti nebūtų sunku.
Ankstyvojoje Nagio kūryboje, veikiamoje
neoromantinių klišių, kultūriniai veikėjai
lokalizuojami uždaroje parko, dvaro, sodo
erdvėje. Akivaizdus paradoksas: nors subjektas skelbia apie būtinybę iškeliauti, iš tikrųjų

jis reflektuoja aplinką iš saugios kambario
užuovėjos, degdamas neįgyvendinamu kelionių ilgesiu. Vėliau svetimų kraštų miestuose įgyta patirtis lėmė Vakarų civilizacijos saulėlydį stebinčio dykinėtojo bruožus:
jam būdinga kritiška laikysena, žvilgsnis
iš socialinio dugno perspektyvos, apeliacija į bendro likimo draugus. Nagio poezijos
subjektas nenori būti vienas, jis siekia būti
išklausytas, įvertintas, todėl egzilio vienatvė jam tampa sunkiu išbandymu. Beaistris
dykinėtojas – nedažnas svečias jo kūryboje,
gerokai dažnesnis – melodramatiškas savo
likimu besiskundžiantis valkata ar visos
kartos intelektualinės ir dvasinės giminystės
ryšį idealizuojantis brolis. Nagio klajūnai –
istorijos aukos, suluošinti fizinių ir dvasinių
karo traumų, tapę visuomenės prašalaičiais.
Visai kitoks Robinzonas – neprarandantis
savitvardos net atominės grėsmės akivaizdoje, nors nepuoselėjantis iliuzijų, kad kada
nors atplauks jį išgelbėsiantis laivas. Jis
steigia kultūros teritoriją atkovodamas ją iš
gamtos, jo pasaulėvoka orientuota į ateitį:
optimistine ateities vizija paremti planai išgyventi po stichinių ar politinių katastrofų,
sukultūrinti „mėlyno sniego“ žemę Kanados šiaurėje ar apsigyventi Lietuvos miške.
Toliau nuo žemiškos link metafizinės perspektyvos kreipia Charono figūra, nurodanti į antikos mitologijos paveldą. Subjektas,
mąstydamas apie paskutinę kelionę kartu
su mitiniu valtininku, nepasiduoda mirties
baimei, susitaiko su neišvengiamybe (to jam
nepavyko padaryti raudų struktūrą primenančiuose eilėraščiuose Škėmos, Mackaus ir
Kaupo atminimui), jo požiūryje į artėjančią
gyvenimo atomazgą galima atpažinti pusiausvyrą tarp teologinio ir ateistinio egzistencializmo.
Mobilūs kultūriniai veikėjai Nagio eilėraščiuose apibendrina XX a. egzilio žmogaus
savivoką: dinamiškame Vakarų pasaulyje
kultūra išlieka tik dėl iniciatyvių, rezignacijai
nepasiduodančių, į polemikos sūkurį įsitrau-
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kiančių robinzonų. Egzilio kultūra trapi ir
nykstanti, ir su tuo tenka susitaikyti, kaip ir su
neišvengiama Charono kaimynyste. Kultūrinių veikėjų vaidmenų tyrimas parodo, kad
Nagio poetikai didelę įtaką darė simbolistinė
ir neoromantinė klajūno, sūnaus palaidūno
interpretacija (Robinzonas, Prometėjas, Bro-

lis atrodo esą tos pačios izotopijos teminiai variantai). Galimos intertekstinės įtakos, būdingos visam būreliui lietuvių literatų, išugdytų
Antrojo pasaulinio karo metų universitetuose,
nė kiek nesumenkina Nagio kūrybos autentiškumo, tačiau sudaro prielaidas bendrosios
„žemininkų“ poetikos tyrimams.
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Manfredas ŽVIRGŽDAS

CULTURAL HEROES OF HENRIKAS NAGYS IN EXILE
Lithuanian exile poet Henrikas Nagys
(1920–1996) created some cultural heroes
who belong to the semantic field of the “žemininkai” generation, but express the genuine experience of the mid-20th century. They
may be characterized as mobile, nostalgic,
travelling in space and time and breaking all
boundaries. In his early writings there are
many lyrical figures who refer to the biblic
paraphrases of the Prodigal Son, to the romantic wanderers of H. Alain-Fournier’s Le
Grand Meaulnes, or to Ch. Baudelaire’s symbolic image of flâneur who got himself lost
in the urban public spaces. The influence of

(neo)romanticism and some clichés of quotidian poetic vocabulary are evident: Nagys’s
pitiful wanderers present themselves as emotionally depressed vagabonds who suffer
from the postwar traumas and observe the
twilight of Western civilization. Robinson
plays the role of the cultural demiurge and
his vision of the future is optimistic, though
sometimes polemic. Charon relates to the
Antique mythology and to the symbolism of
death, but also to the paradigm of transition
in space. The subject of Nagys’s poetry tries
to balance the positions of theological and
atheistic existentialism.
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Egzilinė (ne)tapatybė
naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje
Skliaustinė struktūra ((ne)tapatybė), kurią pasirinkau straipsnio pavadinimui, dažnu atveju naudojama kaip madingas akademinio diskurso aksesuaras, postmoderni
klišė ar paviršutiniškas patvirtinimas apie
„įvaldytą“ šiuolaikinį akademinį žargoną.
Tačiau kai kuriais atvejais ši struktūra paranki ir, paradoksalu, tiksli (paradoksalu,
nes ji tarsi turėtų neigti pačią tikslumo galimybę). Toks atvejis būtų ir naujausia lietuvių
emigrantų literatūra. Skliaustai, kaip toliau
bus bandoma atskleisti, tampa turininga
forma – jie patvirtina neaiškų ir miglotą šios
literatūros statusą tokių kategorijų, kaip egzilis ir tapatybė, atžvilgiu. Skliaustus nesunkiai būtų galima perkelti, net sudvigubinti –
(ne)egzilinė tapatybė, egzilinė (ne)tapatybė
ar (ne)egzilinė (ne)tapatybė – ir taip dar
labiau pabrėžti Vakarų akademiniame diskurse ilgai buvusį madingą ir dar šiandien
gana populiarų tapatybės labilumo aspektą,
kvestionuojantį pačią tapatybės problematiką. Tačiau lietuvių literatūros pavyzdys aiškiai rodo, kad stabilūs tapatybės elementai,
tokie kaip kalba, prisirišimas prie vietos ir
kultūros, kurį laiką Vakarų akademiniame,
pirmiausia pokolonijiniame ir postmoder-
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nistiniame, diskurse laikyti kone retrogradiškais, iš mūsų emigracinės literatūros toli
gražu nėra visiškai išstumti. Taigi jau galima dar kartą patikslinti, kad į straipsnio
pavadinimą iškelta skliaustinė struktūra
interpretuotina ne kaip tapatybės negalimybė, o kaip įtampa tarp pastovių tapatybės
elementų ir labilumo, kuriam rašytoją provokuoja emigracijos patirtis. Tyrimo objektas – naujausia, maždaug po 1989 m. rašyta
emigrantų (vadinamųjų naujųjų lietuvių
emigrantų) literatūra. Ji bus aptariama emigracinės savivokos ar savimonės aspektu.
Metodologinis tyrimo „užnugaris“, kuriuo
ne tik naudojamasi, bet su kuriuo aktyviai
diskutuojama – pokolonijinės ir migracinės literatūros teorijos. Diskusinę nuostatą
lemia straipsnio autorės požiūris, kad bet
kokį metodologinį impulsą turi teikti pirmiausia pats tyrimo objektas.

Naujausia emigracinė literatūra:
apibrėžties problemos
Kalbininkai dėl ne visai aiškių priežasčių
siūlo nevartoti žodžio „egzilis“ ir rekomenduoja jį keisti žodžiais emigracija arba trem-
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tis (tarytum tai būtų sinonimiški dalykai!).
Tačiau lietuviškame humanitariniame, socialiniame ir literatūriniame diskurse žodis
„egzilis“ turi ir vartojimo tradicijas, ir tos tradicijos suformuotus reikšminius aspektus.
Egzilyje esama prievartos istorijos konotacijos (tačiau ne tokios radikalios kaip tremties
atveju), šis žodis liudija ir tam tikrą sąmoningumo tipą. Jį lietuvių literatūroje tyrė
Vytautas Kavolis1. Labai tiksliai egzilinę sąmonę apibūdino poetas Algimantas Mackus:
„Ar nebūtų racionaliau ramiai ir pastoviai
rengtis imigranto gyvenimui? Atsisakyti
dviejų pilietybių: Utopijos – kuo tebenoriu
tikėti, ir Eldorado – būto, bet būti daugiau
negalinčio. […]Aš pasilieku egzilėj. Dviejų
nesamų valstybių pilietis. Pretenzijos į heroizmą sunkiai paslepiamos. Po galais, aš noriu būti egzilas, ir todėl su savimi pykstuosi,
kol pats savęs nesuėsiu hermetiškam egzilės
apskritime, kuris būtinai stiklinis.“2
Mackaus „Užrašai apie egzilę“ ir dar keli jo
pasisakymai būtų verti atskiro nagrinėjimo –
juose bene ryškiausiai iš man žinomų lietuvių autorių svarstomas egzilio ir emigracijos
skirtumas. Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad egzilio rašytojui būdinga istorijos
prievartos suformuota utopinė sąmonė, įsipareigojimas fiziškai nepasiekiamai tėvynei
ir blaivus žvilgsnis į išeivio ir išeivio rašytojo situaciją („…esame išvakarėse absoliutaus
rašytojo vienišumo – rašytojo be skaitytojo,
o po to rašytojo be kalbos“)3.
XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių
emigranto (būtent emigranto, o ne egzilo)
rašytojo situacija visiškai kitokia. Utopinė
egzilinė sąmonė yra smarkiai susilpnėjusi,
jei neišnykusi jau vien dėl to, kad radikaliai
pasikeitė komunikacinė situacija. Vieta subyrėjus politinėms sienoms ir esant šiuolaikinėms komunikacijos priemonėms tampa
gana reliatyvi sąvoka – lėktuvai ir internetas,
išmanieji telefonai Eldoradą pavertė tėvyne,
kurią kone gali nešiotis kišenėje4. Tai nereiškia, kad tėvynės ilgesys išnyko – jis tiesiog

prarado tragišką utopinį matmenį. Transformavosi ir pati literatūrinė komunikacija.
Visa kone išimtinai lietuviškai rašoma
emigracijos literatūra yra lietuvių literatūros
dalis: ir leidžiama Lietuvoje, ir skiriama lietuviškai auditorijai. Taigi rašytojas šiandien,
perfrazuojant Mackų, yra ir „su kalba“, ir,
bent jau potencialiai, „su skaitytoju“. Tiesa,
situacija „be kalbos“ yra šalia, tačiau ne taip,
kaip Mackaus kartai: auditorija tebeegzistuoja, nesunkiai yra pasiekiama, o kalbos agonija,
perfrazuojant Dalią Staponkutę, vyksta mišrių šeimų vaikų lūpose. Tačiau gimtąja kalba
vis dar rašoma, ji tebėra labiau nacionalinės
nei emigracinės tapatybės šerdis, saitas, rišantis su tauta ir jos kultūra net tais atvejais,
kai reflektuojama kalbos erozija. Kaip tik ją
deklaratyviai, kaip žodžių užmarštį, svarsto
Aušros Matulevičiūtės romano Ilgesio kojos herojė („Savi žodžiai dingsta be jokios
mistikos ir nesutartą valandą. Užkrito, kaip
lietuviškai yra tai, kas šiaip jau yra langas“5).
Filosofiškai ir teoriškai besiformuojančios
dvikalbystės situaciją, pritraukdama jau kultūrinio vertimo sampratą, svarsto Staponkutė esė knygoje Lietumi prieš saulę6 (prie šios
knygos dar grįšiu). Kalba tebelieka neabejotinas nacionalinės tapatybės požymis net tada,
kai tos tapatybės deklaratyviai kone atsižadama – kaip Neringos Abrutytės atveju:
Aš gerai gyvenu Kopenhagoje Išdidi
Skaitau knygas nekenčiu savo šalies7.
Abrutytės atvejis įdomus dviem aspektais.
Šioje citatoje akivaizdžiai matome, kad naujųjų emigrantų santykis su gimtuoju kraštu
gali būti ir radikaliai antiutopinis (tiesa, tai
retas atvejis, vienintelis ir pačios Abrutytės
poezijoje). Antra, ši poetė, kurios literatūros
kritikai nepriskiria prie emigracijos rašytojų, aiškiai rodo, kad vieta, iš kurios rašoma,
yra labai sąlygiškas dalykas norint apibrėžti
emigracinę literatūrą ir emigracinę tapatybę
literatūroje. Kas drįstų emigracinės tapatybės rašytoju pavadinti Saulių Tomą Kondrotą, tiesa, mažai berašantį?

121

Tad emigracinę literatūrą galime apibrėžti
arba visiškai formaliai – pagal tai, kur gyveno rašytojas knygos parašymo metu (bet
ir čia kils problemų, nes, porą rašymo metų
pagyvenęs užsienyje, autorius gali grįžti į
Lietuvą; prie kokios grupės jį tada priskirsime?), – arba pagal tematiką, problematiką
(emigranto situacijos refleksiją). Bet ir šiuo
atveju kils klausimų – ar galima emigracine
laikyti literatūrą „apie emigranto gyvenimą“?
Ar galima emigracine literatūra laikyti Aleksandros Fominos romaną Mes vakar buvome
saloje8, parašytą remiantis gana trumpa ne
tiek emigracijos, kiek pagyvenimo užsienyje
patirtimi?
Tad, ko gero, labiau derėtų kalbėti ne apie
emigracinę literatūrą, o apie emigracinės
savimonės literatūrą. Toliau bus svarstoma,
kaip šioje literatūroje pasirodo ar nepasirodo tapatybės problema, kurią egziline galima vadinti tik su labai didelėmis išlygomis
(jas pabrėžia straipsnio pradžioje aptariami
skliaustai).

Organiškasis hibridiškumas,
arba lėto tapsmo literatūra
Visus trumpai pristatytus procesus neabejotinai tenka sieti su globalizacija. Ji pakeičia pačią emigracijos reikšmę ir asmens,
ir bendruomenės gyvenime. Atviros sienos
sumažina egzistencinę įtampą, bent jau teoriškai, nes emigracija šiandien yra daugiau
ar mažiau laisvas pasirinkimas (net jei emigruojama dėl sunkios ekonominės situacijos).
Grįžimo galimybė visada egzistuoja. Apskritai egzistuoja daugybė galimybių. Esi laisvas
emigruoti, esi laisvas grįžti, esi laisvas (vėlgi
bent jau teoriškai) pasirinkti vieną ar kitą rašymo kalbą. Esi laisvas kankinamai spręsti
tapatumo dilemas arba pasirinkti pertekliškai džiaugsmingą, ideologiškai neutralų (ir
todėl, anot minėtų teoretikų, vienintelį teisingą) ir… ir. Būtent tokį emigranto būvį garbina pokolonijinio hibridiškumo teoretikai.
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Džiaugsmingam emigrantui tapatumo klausimas net neturėtų kilti. Dar 1974 m. vienas
iš hibridiškumo teoretikų Edourd’as Glissantas deklaruoja: tapatumą nugalės stulbinamos įvairovės dinamizmas9. Jam 1994 m.
antrina pokolonijinės teorijos klasikas Ho
mi K. Bhabha. Recenzuodamas Salmano
Rushdie Šėtoniškas eiles, romaną, kuris kone
paraidžiui iliustruoja pokolonijinę teoriją,
Bhabha deklaruoja: teisingas žvilgsnis (true
eye) priklauso ne tiems, kurie yra įsišakniję
vienoje ar kitoje tautinėje tapatybėje; teisingas yra dvigubas emigranto žvilgsnis10.
Stenas Pultzas Moslundas 2010 m. išleistoje knygoje Migracijos literatūra ir hibridiškumas. Skirtingi tarpkultūrinės kaitos
greičiai tokią poziciją gana kritiškai vadina
šlovinamuoju hibridiškumu (celebratory hybridity). Šis hibridiškumas, kuris, remiantis
Michailu Bachtinu, dar vadinamas intencionaliuoju, kažkada, byrant kolonijinėms
imperijoms, buvęs marginalizuotas, globalizacijai įgyjant vis didesnį pagreitį, tampa
vyraujantis. Taigi jo apologetai prabyla jau
iš centro ir galios pozicijų.
Kyla klausimas, ar kalbant apie naujausią
lietuvių emigracijos literatūrą iš viso verta
remtis hibridiškumo teorijomis, susiformavusiomis visai kitokiame sociokultūriniame
kontekste, kilusiame iš sudėtingų didžiųjų
imperijų ir jų metropolijų santykių. Mes neturime vadinamosios brūkšninės tapatybės
autorių (ar Staponkutę galima vadinti lietuvių ir graikų rašytoja?): kitos, ne gimtosios,
kalbos nėra tiek įsismelkusios į aptarsimų
rašytojų tapatybės struktūrą jau vien todėl,
kad antrosios jos tampa jau pasiekus gana
brandų amžių. Tad anksčiau minėta teorinė
laisvė pasirinkti rašymo kalbą taip ir lieka
teorinė. Kita vertus, net ir tokios laisvės
galimybė suvokiama ne kaip džiaugsminga, o kaip sunki ir kankinama (Staponkutės esė). Kažin, ar hibridiškumo apologetais
galėtume pavadinti poetę, kuri lietuviškai
atsižada tėvynės, arba poetą, kuris atvirai
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dėkoja už „naująją žemę“ ir skelbia imperatyvą didžiuotis tuo, kad neteko namų. Tomas Venclova, kurio eilėraščiai ką tik buvo
perfrazuoti 11, aišku, nepriklauso naujųjų
emigrantų kartai, bet jo poezija dėkinga
kaip persergėjimas, kad nepultume atskirų
poetinių deklaracijų paviršutiniškai interpretuoti kaip hibridiškos sąmonės apraiškų.
Pirmiausia tos deklaracijos visos parašytos
lietuviškai, ir tai jau savaime hibridišką būvį
daro abejotiną. Antra, akivaizdu, kad būtina
atsižvelgti į istorinį kontekstą, kuriame šios
deklaracijos pasirodo (Abrutytės, šiuolaikinės emigrantės, ir Venclovos, sovietmečio
politinio emigranto, santykis ir su gimtuoju, ir su svetimu kraštu visiškai skirtingas).
Trečia, reikia atidžiai skaityti patį tekstą,
nes atskira deklaracija gali byloti viena, o
visa teksto struktūra, joje tiesiogiai ar netiesiogiai, per kalbą, „įrašytas“ santykis su
gimtosios literatūros tradicija – visai ką kita.
Venclovos eilėraštyje „Padėkos diena“, kurį
galima skaityti kaip pašlovinimą tremtinį
priėmusiam kraštui, yra eilutės, kvestionuojančios pačią hibridiškumo galimybę:
Tebus už naują žemę padėkota.
Ji man neperregima, bet gyva.
Aš jai neperregimas12.
Tokia situacija, bent jau kol kas neleidžianti mūsų kultūroje įsitvirtinti vadinamajam
džiaugsmingam hibridiškumui13, susiklostė
dėl įvairių priežasčių. Jų analizė galėtų būti
atskiro tyrimo objektas, tad čia paminėsiu
vos porą iš jų, mano galva, bene pačių svarbiausių: nebūta kultūrinės ir kalbinės kolonizacijos iš tų šalių, į kurias dabar emigruojama,
o naujosios emigrantų kartos egzistavimo
laikas tiesiog per trumpas, kad susiformuotų
autentiškai hibridiška, nomadiška sąmonė.
Žinoma, patetiškų tokios sąmonės deklaracijų aptiksime (naujausias tokių deklaracijų
pavyzdys – Gabijos Grušaitės romanas Neišsipildymas14). Tačiau vargu ar galima kalbėti
apie hibridiškos sąmonės manifestacijas vadinamuoju skirtingumo diskursu (discourse

of difference), stilistiškai, struktūriškai reprezentuojančiu įvairias tapatybės plotmes, patį
tapatybės nestabilumą.
Tačiau ar lietuvių literatūros atveju mes
galime kalbėti apie tapatumo diskursą kaip
kažką priešinga vadinamajam hibridiškumo
diskursui? Ar šiandien dar tebegalioja kadaise Gilles Deleuzo’o išpopuliarinta rizomos
(daugiastiebės) ir šaknų (vienastiebės) literatūros priešprieša15 arba dar anksčiau Bachtino nubrėžta polifoninės ir monofoninės sąmonės skirtis16, kuria taip mėgsta naudotis
hibridiškumo teorijų gerbėjai? Kalbėdamas
apie emigracinę (migracinę) literatūrą, Moslundas šiandien siūlo visai atsisakyti panašaus pobūdžio priešpriešų, teigdamas, kad
šiuolaikinėje literatūros kultūros teorijoje
jos yra įgavusios keistoką vertybinį atspalvį.
Apie hibridiškumą, kurį reprezentuotų polifoniška arba rizomos literatūra, kalbama
kone epifanijos terminais – kaip apie naujas
žinias ir daugialypes patirtis, kurios atveria
mus supantį pasaulį kaip patraukliai reliatyvų ir vis naują17. Opozicijoje atsiduriantis
vadinamasis tapatybės diskursas vertinamas
kone kaip žalingas, savo ruožtu nacionalinė
kultūra, vienas iš tokių tapatybės šaltinių,
redukuojama iki sunkiasvorio, despotiško
(oppressive) vienio18. Būti kilusiam iš gana
homogeniško (tautiškai, rasiškai etc.) krašto
ir būti prie jo vienaip ar kitaip prisirišusiam
ar apskritai sėsliam tokiame šlovinančio hibridiškumo kontekste tampa jei ne gėda, tai
bent jau nemadinga ir neperspektyvu…
Moslundas siūlo atsisakyti šio dichotominio skirstymo, turinčio neabejotinai ideologinį ir akademinių galios žaidimų atspalvį.
Jis teigia, kad nėra jokio stabilaus tapatumo ir
jam priešingo hibridiškumo, yra tik skirtingi
tapsmo greičiai arba skirtingi hibridiškumo
tipai: intencionalus, sąmoningas hibridiškumas, kuriam būdingas didelis tapsmo greitis
ir stipresnė skirtumą generuojanti, išcentrinė jėga, ir organiškas hibridiškumas, kuriam
būdingas lėtesnis tapsmo greitis ir stipresnė
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identiteto (įcentrinė) jėga. Remiantis šiuo
skirstymu, kone visa naujausia lietuvių emigracijos literatūra priklausytų pastarajam
tipui, pirmiausia dėl to, kad teberašoma lietuviškai, bet ne tik dėl to.
Net jei kalbos kriterijų paimtume į
skliaustus, šioje literatūroje tebėra labai stipri identifikacijos jėga net tada, kai tiesiogiai
deklaruojamas tautinės tapatybės atsisakymas arba „nulinė“ tapatybė. Bene ryškiausias tokio prieštaravimo pavyzdys būtų jau
minėtas Grušaitės romanas Neišsipildymas.
Pagrindinė knygos herojė Rugilė nuolat deklaruoja įvairialypės tapatybės – nuo seksualinės iki geografinės – nebuvimą. „Animuotas ilgesys – pasiklydęs niekas – žmonės
be istorijos, namų ir be šaknų. Esu triušis,
vedamas skersti. Laižysiu ranką, tikrinančią
mano kailio vertę. Daug nekainuoju“, – taip
pareiškiama jau pačioje romano pradžioje19.
Panašių citatų galėtume prirankioti daugybę. Tačiau, nepaisant šių bevietiškumo deklaracijų, herojė akivaizdžiai tebėra „įsivietinusi“. Vilnius, kuris išnyra kaip juslinis, o
ne ideologinis erdvės patyrimas, vis dar yra
meilės vieta, per ilgesį pasirodanti tapatybės
konfigūracija: „Prieš akis iškyla Vilnius, tarsi
tolimas kryžiaus kelias Pilies gatve, Literatų
skersgatviu žemyn pro Onos bažnyčią vėsaus
nusekusio upelio link. Iki skausmo pažįstama kiekviena plytelė, kiekvienas posūkis, oro
gūsis ir gatvės vardas. Metų metus praleidau
įsimindama kiekvieną detalę, kad galėčiau
nešiotis ilgesio žemėlapį giliai purvinos sąmonės dugne.“20 Herojės (Rugilė ir Ugnė)
niekina tautines ikonas („…egzekucija turėtų
vykti falo paunksmėje, menamo falo menama
egzekucija – teismas už tėvynės išdavystę, už
tai, kad Ugnė atsisakė eiti Čiurlionio ar Maironio pėdomis“21), tačiau romano autorė vis
dar rašo Škėmos intonacijomis ir sintaksinėmis konstrukcijomis („jos plaukai rausvi, oda
balta, ji vilki griežtą pilką suknelę“22, – skaitęs Baltą drobulę čia nesunkiai atpažins Elenos portreto įtaką). Literatūros debiutantei
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Antanas Škėma atlieka kultūrinės identifikacijos modelį, net jei bandoma deklaruoti, kad
situacija šiandien visai kitokia („Atleisk, man,
Antanai, bet devintame dešimtmetyje išmirė
visi pelkių kaukai, o sutartinės skambėjo tik
pigiuose folkloro vakaruose, nebuvo netgi
karo siaubo – mano nusikaltimas neatlyginamas“23). Beje, atrodo, kad patys jauniausi emigracijos ar emigracinės tematikos rašytojai,
bandantys įrodyti esą kosmopolitiškiausių
nuostatų, vis dar tebevaikšto su Škėmos tomeliu po pažasčia ir apskritai tebėra neišaugę
iš lietuviškos vidurinės mokyklos literatūros
kurso. Štai Anetos Arnos „mažojo romano“
Katinas Temzėje veikėja Londone skaitinėja tą patį Škėmą ir Albert’o Camus Svetimą
(na, iš neprivalomų kūrinių šmėkšteli Jeano
Paulio Sartro Šleikštulys; Grušaitės romane
toks „neprograminis“ intertekstas yra Jacko
Keruaco Kelyje)24.
Nesileidžiant į detalesnę Grušaitės romano analizę, galima būtų pasakyti, kad įcentrinės ir išcentrinės identifikacijos orientyrai
Neišsipildyme pasiskirstytų apylygiai – žinoma, jeigu dar kartą atmestume ar paimtume
į skliaustus kalbos kriterijų. Tačiau ir šiuo
atveju knygos veikėja apie save kalba ne tiek
džiaugsmingo pertekliaus (ir… ir), o trūkumo (nei… nei) kategorijomis. Tad ši knyga,
nors ir poetizuoja neprisirišimą prie vietos,
klajūnišką dvasią, vis tiek lieka vadinamojo
organiško hibridiškumo lauke. Apie tai liudija romano pavadinimas.
Taigi, kaip minėta, kalba, vieta, istorija, net
nacionalinė kultūra naujausioje emigracinėje literatūroje vis dar yra pagrindiniai identifikacijos orientyrai (kadaise nuvainikuoti
Vakarų akademinio diskurso, bet dabar pradedami reabilituoti), o ilgesys – pagrindinis
identifikacijos modusas ir drauge vadinamąjį tapsmo greitį mažinantis veiksnys. Tačiau
tai jau ilgesys ne abstrakčios tėvynės idėjos,
o į kūną įaugusios jusliškai įsišaknijusios
vietos, kuri yra tikrasis tėvynės patyrimas.
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, tačiau
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iš ankstesnių kartų emigrantų rašytojų šiuo
aspektu giminingiausias būtų Alfonsas Nyka-Niliūnas, kuriam tėvynė – tai pirmiausia
gimtieji Nemaikščiai. Emigracinės sąmonės
pėdsakas kaip tiesiogiai nedeklaruojamas
vietos ilgesys ar, tiksliau, įaugimas į vietą,
prasiveržia net literatūroje, kurią sunkiai galėtume vadinti emigracine. Didžiojoje Britanijoje gyvenančios Kristinos Sabaliauskaitės
romaną Silva Rerum, kuriame nėra jokios
tiesioginės emigracinės patirties refleksijos,
galėtume laikyti meilės Vilniui ir jo istorijai prisipažinimu (tai viename pokalbyje yra
atvirai pripažinusi autorė).
Toks, sakytume, fenomenologinis, vietos
patyrimas labai ryškus Valdo Papievio prozoje, nors joje rašoma iš kitos vietos ir apie kitą
vietą. Į Vienos vasaros emigrantų (2003) Pa
ryžių dar įsismelkusi Vilniaus erdvinė patirtis („…ištisas valandas galėdavom smaksoti
ant tilto, žvelgdami į tingiai plūstančią Seną,
ar su smalsiam turistui neleistina prabanga
tūnoti panašiam į Vilniaus kieme, į kurį užklydom vien todėl, kad radom atidarytus vartus“25). Pagrindinis knygos veikėjas romano
pradžioje dar labai stipriai reflektuoja savo –
svetimojo, Étranger – būklę, pavadintas polonais, atkakliai aiškina esąs lietuvis ir bando nelabai tuo besidominčius pašnekovus su
Lietuva. Tačiau iš turisto virsdamas „pusiau
emigrantu“26, jis pamažu virsta ir episteminiu, ir egzistenciniu nomadu, bevietiškumą,
neįsišakinijimą laikantį pagrindine laisvės
sąlyga: „Taigi buvo laisvas kaip niekad – be
namų, be kalbos, be įprastų parankinių daiktų, kuriančių savo kampo iliuziją. Gali eiti,
kur nori, ir daryti, ką nori; kvaila būtų buvę
bijoti, kad kažkas pasalūniškai smelkiasi tavo
esybėn, tau nė neįtariant skaito slapčiausias
mintis, apie tave žino ir išmano daugiau nei
tu pats – tegul įsivogtų pačion sielos gelmėn,
ką gi suprastų. Šnekėk su savim kad ir balsu; šitam didžiuliam mieste net jam pačiam
gimtoji kalba skambėjo keistai ir egzotiškai.
Indoeuropiečių archajika, prokalbės paslap-

tis menančios šaknys, nespėjusios nubyrėti
galūnės, – negirdėta, daugeliui iš viso nežinoma, ji čia panėšėjo į tokią, kokią iš nuogirdų ir prasimanytų garsažodžių susidursto vaikai, kad suaugusieji jų nesuprastų. […]
Ei, Étranger: dar nespėjęs nė kojų sušilti, dar
pusiau nebylys, dar tik pradedąs rasti vietas,
kuriose buriasi širdžiai artimųjų bendruomenės.“27
Taigi Papievis rašo ne tiesiog apie emigranto situaciją, o apie šiuolaikinio žmogaus
situaciją apskritai, kuriai pavartoja emigracijos metaforą. Ir Vienos vasaros emigrantuose,
ir naujausiame romane Eiti (2010) neabejotinai yra linkęs romantizuoti klajoklišką būvį,
episteminio nomado statusą (pastarajame
romane Lietuva minima tik kaip su pagrindinio veikėjo darbu susijusi vieta). Tai linksta
daryti ir vadinamoji „hibridinė“ literatūra, ir
Vakarų akademinis diskursas, nors pasigirsta persergėjimų apie tokio romantizavimo
pavojus28. Tačiau lygia greta Papievis yra linkęs reflektuoti šį romantizuojantį judesį. Ką
tik cituotoje ištraukoje pagarbinta klajūno
laisvė čia pat įvertinama kaip „pusiau tikra,
pusiau tariama“, kaip pagunda; į knygos veikėjų (klošarės Nathalie, emigrantės Melanie)
klajūnišką kasdienybę nuolat prasibrauna ir
pastovumo ilgesys, ir namų poreikis. Tačiau
bene įdomiausia, kad pagrindinis veikėjas,
pasidavęs kosmopolitiško miesto magijai,
įsitraukęs į tikrų ir „vidinių“ emigrantų bendruomenę, tuo pat metu labai aiškiai suvokia,
kad kosmopolitizmas yra viena iš ideologijų
(metaforų ir mitų, paties Papievio žodžiais),
nepanaikinantis, o kartais tik sustiprinantis
labai aiškų tvirtos tapatybės, taip pat ir tautinės, poreikį: „Staiga visa savo esybe pajuto
tai, ką ir šiaip nuvokė, bet kas buvo veikiau
žodžiai, metaforos: kad nepaisant visų civilizacijos išmonių, pasaulis nuo seniausių
laikų mažai kuo pasikeitė, kad jį tebevaldo
pirmykštės žmoniją į rases, tautas, gimines
skirstančios galios, kad joks proto išradimas kaip nepaneigė, taip nepaneigs sąmonės
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archetipų, kad danguje nusidriekiančios reaktyvinių lainerių linijos – tai tik atspindys
tų kelių ir takų, kuriuos prieš tūkstančius
metų išmynė po dykumas ir stepes klajojusios gentys. Kad kosmopolitizmas – lygiai tas
pat, kas pagoniški mitai ar savitaiga paremti
užkalbėjimai.“29
Nomadiškos tapatybės poetizavimo ir
drauge jos kritiškos refleksijos sankirta –
vienas įdomiausių Papievio prozos aspektų,
vertas ir atskiros analizės.
Ironiškas santykis su emigraciniu tapsmu
bene ryškiausias dviejose Paulinos Pukytės
knygose – Jų papročiai (2005) ir Netikras zuikis (2008), kurių žanrinė apibrėžtis nelabai
aiški (esė? užrašai? feljetonai?). Įvadiniame
Jų papročių tekste skaitytojui tarsi suteikiamas skaitymo kodas: „Man „jie“ – tai atsiribojimas. Tai kerštas. Tai baimė be ženklo
pradingti svetimųjų jūroje. Čia, emigracijoje,
negaliu atsispirti jausmui, kad susitapatinti
su „jais“ reikštų prarasti savyje kažką labai
svarbaus – tikriausiai tėvynę.“30 Atrodo, kad
pasirinkta ironiška pozicija – būdas mažinti emigracinio tapsmo greitį. Tačiau autorės
(pasakotojos) žvilgsnis į emigranto situaciją
dvigubas: politiškai nekorektiškas stebėjimasis kitu (kartais atviras šaipymasis iš jo)
padeda pažiūrėti į save ir savo kultūrą kaip
kitą. Ironijos smaigalyje netrunka atsidurti
ir „mūsų papročiai“ (pavyzdžiui, posovietinis Kaunas tekste simptomišku pavadinimu
„Apie matymo subjektyvumą“31). Ši dviguba
pozicija akivaizdžiai liudija, kad emigracinis
tapsmas vis dėlto įgyja pagreitį – atsiduriama
neišvengiamame „tarp“, kuris ironiškai apibūdinamas kaip savimonės chaosas: „Mane
kamuoja tautinio identiteto krizė, sąžinės
graužimas dėl patriotizmo trūkumo ir gėda
dėl patriotizmo pertekliaus.“32
Emigracinės tapatybės, kaip sunkaus egzistencinio „tarp“, problema bene aštriausiai
iškyla kūryboje tų rašytojų, kurių, pirma,
ilgesnis emigracijos „stažas“ (maždaug pusė
gyvenimo), antra, stipriau įsišaknyta kitoje
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kultūroje ir kalboje (per mišrią šeimą, vaikus), trečia, humanitarinis išsilavinimas suteikia konceptualesnius (ar kūrybiškesnius)
įrankius svarstyti patį tapatybės klausimą,
labiau susieti jį su vienokia ar kitokia kultūrine tradicija, o ne tik su konkrečia egzilio
ikona, kokia jaunajai kartai, atrodo, bus tapęs Škėma. Šiai rašytojų grupei priklausytų
poetė Diana Šarakauskaitė (filologė) ir eseistė Dalia Staponkutė (filosofė). Šarakauskaitė kiek deklaratyviai orientuojasi į bežemių
kartos tapatybę – akivaizdi net stilistinė Liūnės Sutemos įtaka, bežemiškumo ir drauge
„nebėra nieko svetimo“ dialektika. Poetės eilėraščių rinkinyje Medžiai mano tėvai (2009),
kaip liudija ir pats pavadinimas, tapatybės
problema sutelkiama į organiškąją metaforišką, šaknų ir bešakniškumo konfliktą. Štai
tik vienas pavyzdys iš eilėraščio „Rauda“:
namas su tom durim išvaržytas vaikas
užaugo benamis bežemis
šaknimis į debesynus akimis į vidų rankomis nepagaunamas driežas
supasi skersvėjuose prisisiurbęs prie
stiklinio rasos karoliuko
jis ir aš du balsai vis susišaukiantys
girioj33
Dalia Staponkutė, Kipro universitete dėstanti literatūros teoriją, emigranto situaciją
reflektuoja konceptualiai – pokolonijinės teorijos, kultūros studijų ir kultūrinio vertimo
(„neįmanomo, bet būtino“34) problematikos
kontekste. „Teorijos, kaip meilės pažadai ir
religijos, truputį iškreipia tikrovės vaizdą,
bet padeda paaiškinti ir pakelti negailestingos ir žiaurios netekties arba išdavystės
neišvengiamybę“, – esė „Motinų tylėjimas“
rašytoja motyvuoja tokį savo pasirinkimą35.
Teoriniam lygmeny ji jau akivaizdžiai paveikta intencionalaus, šlovinamojo hibridiškumo nuostatų ir gana atvirai jas deklaruoja: „Žmonijoje yra daugiau panašumų
nei skirtumų, teigia antropologai, gal dėl to
maloniai įdomu teoretizuoti spalvingas skirtybes ir jų sukeltas opas. Skirtumai, o ne pa-
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našumai, anot kultūros studijų, yra tikrasis
turtas. Skirtumai žadina aistras; pranašumo,
išskirtinumo, svarbiausia – proto“ (esė „Globalizacija ir niekas“36). Tačiau abiejose citatose matyti, kaip šlovinamasis hibridiškumas
Staponkutės lūpomis (ar plunksna, kompiuterio klavišais) pats save dekonstruoja: opos
ir netektys prasiveržia pro malonias „spalvingas skirtybes“. Nostalgija tebėra viena
labiausiai reflektuojamų emigranto pasijų, o
emigranto „tarp“ Staponkutės esė vis dėlto
yra skausmingesnės nei… nei, negu džiaugsmingas ir… ir: „Emigrantas primena skraiduolį, kurio jau nėra išvykimo ir dar nėra
atvykimo vietoje. Jį visados lydi laikinumas,
užsiveriantis susvetimėjimu, pilnatvės ilgesiu, atšiauriu sentimentalumu. Ar tai vadinama nostalgija? Nesvarbu“ (esė „Centro
užtemimai“37). Šioje vietoje kaip gelbėjimosi
rato (pripažįstama – nepatikimo) griebiamasi epifaniškos skirtybių teorijos: „Kur kas
svarbiau yra turėti galimybę mėgautis savyje
nuolat gyvu, patraukliu tapatybių kaleidoskopu, kuris pažadina tegul ir silpniausius
kūrybinius impulsus ir skraidinančias fantazijas. Tai būna retai.“38 Paskutinis sakinys
atskleidžia, kad epifaniškas „tapatybių kaleidoskopas“ vis dėlto nėra vyraujantis.

Vietoj išvadų
Aptardami naujausią lietuvių emigrantų
literatūrą, turėtume, mano galva, kalbėti ne
tiek apie egzilinę ar emigracinę tapatybę (tapatybė tebelieka tautinė, bent jau lietuviškai
rašytuose kūriniuose), o apie hibridiškumo
ar emigracinį tapsmą. Jis apima skirtingą
greičių skalę toje pačioje tapsmo grandinėje: nuo lėčiausio (jis nebūtinai sutampa su

asmeniniu, biografiniu tapsmo greičiu), kai
emigranto statusas literatūros tekste beveik
nepastebimas arba pastebimas mažai, iki
greičiausio, bet vis tiek išliekančio organiškojo hibridiškumo skalėje. Episteminio
emigranto poziciją (Papievio proza) tapsmo
greičio aspektu sunkoka apibūdinti – atrodo,
kad tokio emigranto tapsmas ir to tapsmo
vieta (Paryžius) tik atsitiktinais sutampa. Kitaip sakant, vieta tėra tapsmo katalizatorius,
o šioji nesėsli, nomadiška sąmonė anksčiau
ar vėliau būtų susiformavusi ir be jos. Greičiausią emigracinį tapsmą, paradoksalu, per
organišką šaknijimąsi svetimoje kultūroje,
per vaikus ir motinystę liudija Dalia Staponkutė. Bene tiksliausiai tai reflektuojama esė
„Motinų tylėjimas“. Ši esė numato ir galimybę
(ar jau realybę) peršokti į kitą greičio tipą – į
intencionalųjį hibridiškumą: „Jų vaikai, tegul ir gimę iš bežodės sueities, nardo daugiakalbystės vandenyse nelyginant žuvys
ir renkasi kalbas ne pagal motiną, o pagal
buvimą čia ir dabar. Štai taip tvirtėja ir pasipildo kosmopolito sąvoka – tai pasaulietis,
kuriam motinos kalba nėra prima madonna39. Tačiau kaip tik ši karta apibūdinama
kaip hibridiška par exlellence: „Ką lietuviškai kalbančiam ir Artimųjų Rytų peizaže
gyvenančiam vaikui reiškia „pieva“, „rasa“,
„sniegas“, „pūga“, „varveklis“, „ežeras“? Ne
nostalgiją vietai, o magišką tikrovę, nuolatinį
vertimą ir žaidimą kalbų lauke, kai žodis yra
tik garsas, melodija, mamos tokata ir fuga…
Tikrovę, kurios heliocentrinė Visata yra viso
labo tik nebūties efektas“ (esė „Centro užtemimai“40).
Tačiau ar šį jau tikrai hibridišką emigrantišką tapatumą dar galėsime sieti su lietuvių
kultūra – klausimas atviras.
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Dalia Satkauskytė

Exilic (non-)identity in the most recent
Lithuanian emigrant literature
This article discusses Lithuanian emigration literature written after 1989. In this
context the question is raised of whether in
an epoch of globalization it is still possible
to define emigration literature according to
the geographical place in which this or that
work was written. Introducing the additional
concept of emigrant self-consciousness, the
author recommends not identifying emigration literature with émigré literature. The
utopian consciousness characteristic of the
latter has disappeared from the emigrant’s
literature even though nostalgia remains the
principal mode of the his relationship to the
homeland.
Nostalgia as the dominant passion and the
native language in which all the emigration
literature has been written lead one to doubt
whether the concepts of hybridity, and especially that of epiphanic diversity, formed in

Western postcolonialist theories, can be applied to Lithuanian literature. Following Sten
Pultz Moslund, the author suggests renoun
cing the opposition between the discourse
of hybridity and that of identity. Instead,
the newly-introduced conception of different speeds of emigrant becoming allow us
to describe Lithuanian emigrant literature
as a literature of a slow velocity of becoming, or one of an organic hybridity. However,
this literature of slow becoming constitutes
a broad scale of differing speeds – from the
slowest, when the writer’s emigrant status is
barely noticeable, to the fastest, when the alien culture makes its approach through the
children and one gets immersed in it oneself
(for example, through being a translator, as
reflected in the essay of Dalia Staponkute).
There also exists an epistemic poeticizing of
the nomad (the prose of Valdas Papievis).
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Prisijaukinti vietą (Tapatybės raiška
erdvėje Valdo Papievio romanuose
		
„Vienos vasaros emigrantai“ ir „Eiti“)
Pabirusios, išsisklaidžiusios tautos, paplitusios pasaulyje ir įsitvirtinusios ar bandančios tai padaryti kitose vietose tarp kitų tautų,
Homi K. Bhabha apibrėžiamos diseminacijos1
sąvoka. Tokia tauta moderni, šiuolaikiška.
Pasklidusiems kitose kultūrose, migracijoje
ar tik laikinai svečiuojantis kitose šalyse reikia pažinti bei „prisijaukinti“ svetimą vietą.
Šis noras prisitaikyti, pažinti vyraujančią
kultūrą, kitą erdvę kyla natūraliai, tačiau
nėra paprastas procesas. Anot Johannes Rau,
Vokietijos Federacinės Respublikos prezidento: „integracijai reikalingas lėtas kvėpavimas ir kantrybė, jai reikia priimančios
tautos atvirumo. Maža to (ypač šiandien),
jai reikia naujai atvykusiųjų pasirengimo ir
pastangų – pasirengimo ne tik atvykti, bet ir
noro priklausyti tai visuomenei.“2
Straipsnio tikslas – aptarti ir palyginti
du Valdo Papievio – lietuvių rašytojo, gyvenančio Paryžiuje – romanus: „Vienos
vasaros emigrantai“ (2003) ir „Eiti“ (2010),
dėmesį kreipiant į vietos aspektą, individo
ir vietos tarpusavio ryšį, turint galvoje tai,
jog romanų personažai, kaip ir pats auto-
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rius – emigrantai. Tiesa, vėliau parašytame
romane „Eiti“ autorius to tiesiogiai neįvardija, tačiau romano „Eiti“ pradžioje juntamas
tęstinumas – aprašoma kelionė iš Paryžiaus
į Provansą („Vienos vasaros emigrantų“ pagrindinė erdvė – Paryžius). Norom nenorom
susidaro įspūdis, kad tas pats personažas
tiesiog perkeliamas iš vienos erdvės į kitą.
Nuorodos į šias prielaidas – atsiminimai apie
klajones po Paryžiaus priemiesčius, išsiskyrimas su mergina pirmajame romane, tai pastūmėja jį klajonėms po Provansą. Abiejuose
romanuose autorius aktualizuoja savęs įtvirtinimo, įprasminimo laike ir erdvėje poreikį,
todėl buvo įdomu pažvelgti, koks emocinis
ryšys sieja personažą su erdve viename ir
kitame romane. „Vienos vasaros emigrantai“ parašytas nepraėjus dešimtmečiui nuo
to laiko, kai Papievis įsitvirtina Paryžiuje
(1992 m. rašytojas pirmą kartą apsilanko
Paryžiuje, tačiau apsigyvena jame keleriais
metais vėliau). Svajonė ir nuojauta apie Pa
ryžių jo neapvylė. Kaip prisipažįsta pats autorius viename interviu: „…galiu sakyti, jog
1992-aisiais Paryžius apsigyveno manyje.
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Mat tais metais pirmąsyk į jį atvažiavau ir jis
į mano širdį įsmigo tarsi rakštis, kurios iki
dabar ištraukt negaliu. Tai miestas, kuriame iškart pasijutau kaip namie, kuris mane
iškart įtraukė savin.“3 Galbūt todėl romane „Vienos vasaros emigrantai“ Paryžiaus
miestui ir jo erdvėms atiduodama tam tikra
duoklė. Tekste atsispindi nerimastingos kosmopolito, emigranto, atvykėlio nuotaikos,
energija, smalsumas, troškimas pažinti, įsilieti į daugiakultūrę visuomenę, tapti „vienu
iš jų“, „tokiu pačiu, kaip jie“, tačiau ir suteikia
galimybę patirti, ką reiškia būti svetimam ir
vienišam: „Man atrodo, kad visi esame labai
vieniši, negalintys išeiti iš savęs, iš savo ribų.
Egzistencine prasme mes negalime visiškai
atsiverti kitam žmogui, susilieti su kitu žmogumi. Tai – kaip horizontas: eini artyn, tačiau jis visada lieka tiek pat nutolęs“4 – taip
autorius kalbėjo apie romaną „Eiti“, pelniusį kūrybiškiausios 2010 m. knygos titulą ir
įtraukusį skaitytoją nerimastingo gyvenimo,
baimės sustoti, priprasti, įsikurti išraiška.
Tačiau, anot autoriaus, tai nėra emigranto
vienišumas. Pagrindinis romano „Eiti“ personažas, kaip ir pats rašytojas, jaučiasi tiek
pat savas ir vienišas visur, nesvarbu, kuriame krašte jis būtų. Romane „Eiti“ Paryžiaus
erdvę keičia Provanso peizažai, kurie atsiveria keliaujant pėsčiomis – nuo miestelio iki
miestelio dulkėtais keliukais, tik išimtiniais
atvejais susistabdant pakeleivingą mašiną.
Ėjimas tampa savotišku apsivalymo veiksmu,
kai eini, nes negali neiti. Einama neturint
tikslo ką nors pamatyti, pasiekti tam tikrą
tašką, tačiau pats ėjimas tampa tikslu.
Abu romanus vienija tas pats klajūno motyvas, amžino judėjimo, nepastovumo jausmas. Klajonės Paryžiaus gatvėmis, skverais,
Senos krantinėmis ar Provanso kaimeliais,
pažintis su tam tikromis erdvėmis – tai tarsi priemonė pažinti save. Personažai ne tik
braižo savųjų klajonių po Paryžių ar Provansą geografinį žemėlapį, bet ir klajoja savo
vidinės tikrovės labirintais.

Šiuolaikiniuose tyrimuose paplitusios dvi
pagrindinės prisirišimo prie vietos koncepcijos: funkcinis ir emocinis. Funkcinis prisirišimas prie vietos remiasi gebėjimu patenkinti
vartotojo poreikius, kaip ji prilygsta kitoms
tinkamoms vietoms. Emocinis prisirišimas
prie vietos remiasi asmens ir vietos santykio
emociniais aspektais ir kaip ta vieta veikia,
ką duoda individui, jo tapatybei. Svarbiausia
tampa ne galimybė patenkinti savo poreikius
ir pasiekti tikslų, bet stiprus emocinis ryšys
tarp asmens ir tam tikros vietos. Taip kuriama asmens tapatybė. Emocinis prisirišimas
prie vietos dažnai formuojamas per tam tikrą
laiką ir per tam tikrus susidūrimus su vieta.
Emocinis personažo ryšys su vieta nagrinėjamuose Papievio tekstuose kardinaliai
skiriasi. Paryžius personažui kaip vieta tampa sava dar nepradėjus gyventi jame. Tai svajonių miestas, su kuriuo siekiame susigyventi, pažinti. Miestas ir žmogus tampa vieniu.
„Miestuose – kaip žmonėse“5 Paryžių Valdas
supranta kaip tą likimo skirtą vietą, kurią
jam lemta atrasti ir joje gyventi. Emocinis
ryšys su šiuo miestu, užsimezgęs praeityje,
stiprėja kiekviename žingsnyje prisijaukinant vis naujus skverus, kvartalus, perauga
į potyrį, tarsi jis ir Paryžius – viena būtybė:
„keistas potyris – rodės, tarp jo kūno ir miesto ribos nebėra, jo kūnas ir miestas susilieję
į viena. Tartum jie kitas kitą pratęstų, klydinėjo jo gatvėm, lyg klydinėtų po save patį.“6
Miestas personifikuojamas, sutapatinamas
su klajotoju, „vaikštinėtoju“. Valdas, klajodamas Paryžiumi, rašo tekstą, kuria savąjį
miestą-metaforą, kuris yra individualus ir
veikiausiai pažinus tik jam vienam.
Michel de Certeau, aptardamas miesto
erdvę, prilygina miestą tekstui, kai žiūrima
į jį iš viršaus, sukuriamas atstumas, miestas „atsiveria“ prieš akis. Taip suteikiama
galimybė jį perskaityti tarsi tekstą. Žiūrovas
tampa tarsi „dievo akimi“, tačiau pats miestas (vizualinis jo vaizdas) – tik simuliakras,
neturintis nieko bendra su kasdieniu miesto
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gyvenimu. Tai miesto skeletas be gyvybės.
Paprasti praktikai gyvena žemai, žemiau
slenksčių, kur prasideda matomumas. Jie
rašo tekstą, neturėdami galimybės jo perskaityti, eksplotuoja erdves, kurios negali
būti pamatytos. Tokie paprasti vaikštinėtojai
organizuoja triukšmingą miestą. Tai nieko
bendra neturi su „geometrinėmis“, „geografinėmis“ erdvės struktūromis ar teorinėmis
konstrukcijomis. Vaikštinėtojai kuria „kitokį erdviškumą“ („antropologinį“, poetinės
ir mitinės patirties erdvę), „migruojantis ar
metaforinis miestas įsibrauna į planuojamo
ir perskaitomo didmiesčio aiškų tekstą“7.
Valdo Paryžius nėra vieta, kuri matoma
per atstumą. Atrandamas Paryžius jam nėra
miestas-fantomas, vaizduotės pamėklė, susikurtas iš vaikystėje matytų nuotraukų, atvirukų, dainų, įžymių vietų, skaitytų romanų,
kuriuos skaitant mintyse lieka nupieštas pusiau tikras miesto žemėlapis. Valdas „kuria“
savo Paryžių, kuris pradėjo gyventi jame dar
neatvykus, gyvenant Lietuvoje. „Kaip šiandien prisimenu – atskridau, į taksi sėdau,
viešbuty apsistojau, vakare išėjau, o atrodė –
jau esu šičia buvęs… gyvenęs. Kad tiktai randu, ką pamiršęs buvau. Nereikia nei plano,
nei kad kas nors vestų – klausiu savęs, ką
rasiu pasukęs į tą siaurą gatvelę, o kai pasuku, regis, tik tai pamatyt tegalėjau, mačiau…
Pastatus, aikštes, tiltus… – čia buvau, viską
mačiau. Tikriausiai dauguma mūsų gimsta
ne ten, kur gimti turėjo; kirsti lažybų su likimu – savo vietą atrasti…“8 Veikėjas tampa
vienu iš šio triukšmingo miesto organizatorių, kurie kuria savas erdves, atrasdamas
nematytas vietas braižo savąjį Paryžiaus žemėlapį. Mietas tarsi atkuriamas iš praeities
vaizdinių ir kuriamas iš naujo.
Kitokia savos vietos pajauta atsispindi
Papievio romane „Eiti“. Bandymus pažinti,
užkariauti, prisijaukinti, atrasti savąją erdvę
keičia abejonė: kur yra mano vieta? Pastebimos organiškos kintančių vaizdų sąsajos,
būdingos prozos vaizdui – nuosekliai patei-
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kiamos scenos, vienas peizažas keičia kitą. Ši
erdvių kaita vyksta jas vienijančioje erdvėje – Provanse. Tekste išryškintas dualumas
tarp sąstingio, būdingo aplinkiniam romano pasauliui, erdvei, ir romano keliautojo
fizinės ir vidinės būsenos nerimastingumo.
Veikėjo kelionė po Provansą, atverianti vis
kitas erdves, suteikia galimybę susipažinti
su skirtingomis vietomis. Išryškintos kelio,
kelionės figūros. Kelionės tikslas – keliauti,
užfiksuoti, bet ne pajausti vietą: „Bet – jokių
jausmų, nė įspūdžių jokių. Jeigu kirbteli kas,
tai iš karto užgęsta. Lyg išvis neitų, o šis kraštas prieš jį skleistųs tartum albumas, kurio
puslapiai verčiasi, jam jų nė nepalietus. Ir vos
atsiverčia, iškart užsiverčia. Kodėl aš einu?“9
Ryškus veikėjo abejingumas aplinkai,
žmonėms, noras būti tik su savimi. Mobilusis telefonas išjungiamas savaitei laiko – taip
nutraukiami saitai su praeitimi, ankstesne
aplinka. Vaizdai keičiantys vaizdus, panoramos, kaimeliai, upokšniai – tai vietovaizdžiai, kurie praplaukia pro akis stipriau neužsilikdami, neatrasdami savo vietos širdies
kertelėje. Sukuriamas atstumas tarp erdvės ir
veikėjo, tarsi žvilgsnis iš aukštai tik fiksuoja
detales, braižo geografinį žemėlapį. Aplinka
negyva, sustingusi laike, tarsi uždengta šydo,
kuris neprisileidžia emocijos, galinčios pririšti veikėją prie vietos: „Viskas matyta. Tiek
sykių matyta, kad akys jau nebemato.“10 Provanso apylinkės tampa tapomu paveikslu, simuliakru, tarp šių erdvių ir veikėjo emocinė
grandis nenutiesiama. Kelionė po Provanso
apylinkes nėra siekis pažinti dar nematytas
vietoves, užfiksuoti atmintyje, įsigyventi. Tai
greičiau kelionė užsidarius savyje, bandant
pabėgti nuo aplinkos, atsiriboti ar noras atsakyti sau į klausimą „kas aš esu?“, „kur einu?“:
„Tai, kas esu aš, kas many dedas, man tolimiau nei kraštai, kurių aš niekada nemačiau,
niekada neišvysiu. Pats sau – tolimesnis negu
mėnulis per pilnatį…“11
Knygos „The Post-Colonial Studies Rea
der“ sudarytojai teigia, kad vietos pakeiti-
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mas – viena svarbiausių temų postkolonijinėje literatūroje12. Pakeitus įprastą erdvę,
pakinta ir daugelis kitų dalykų: kitų požiūris
į tave, tavęs vertinimas, požiūris į patį save.
Tokia būsena lydi Papievio romanų veikėjus – „Vienos vasaros emigrantų“ Valdą ir
„Eiti“ veikėją, kurio tapatybė skaitytojui lieka
neatskleista. Tikrumo ir netikrumo dilema
iškyla apsigyvenus svetimoje vietoje tarp svetimų žmonių. Valdui tenka naujai permąstyti savąją tapatybę, atrasti savo vietą kitur ir
tarp kitų. Įsiliejus į kosmopolitinį miestą, atrandamas laisvės pojūtis: „Taigi buvo laisvas
kaip niekad – be namų, be kalbos, be įprastų
parankinių daiktų, kuriančių savo kampo
iliuziją. Gali eiti, kur nori, ir daryti, ką nori.“13
Buvimas Paryžiaus erdvėse įgyvendina laisvės pojūčio troškimą, atsiribojimą nuo savo
praeities, daiktų, kuriama švaraus lapo iliuzija. Tai tarsi galimybė pradėti viską iš naujo,
tūkstantis atsiveriančių galimybių, nežinomų ir trokštamų pažinti vietų, paversti jas savomis: „Buvo smagu nirt kasdienon, atrasti
vietas, į kurias traukia sugrįžti, susipažint su
žmonėm, su kuriais matais vos ne kasdien ir
su kuriais lieki pažįstamas tiktai iš matymo;
buvo smagu nirti į šiokiadienių buitį, kartu
su visais džiaugtis savaitgalių ritualais, bent
jau vaizduotis, jog vis labiau įsilieji į čionykštį gyvenimą. Žaidimas, kurį žaisdami patys
sau nejučiom iš turistų virtom pusiau emigrantais, kuo toliau, tuo labiau jaukinomės
svetimą miestą…“14 Galimybė pažinti svetimą miestą Valdui tampa galimybe atrasti
save, patirti bendrumo su kitais kitoje vietoje jausmą, stengiantis atsikratyti vienatvės
ir atskirties, kuris apninka ilgiau pabuvus
svetimoje vietoje. Noras pažinti Paryžių, įsilieti į jo erdves tolygus norui atrasti savąją
tapatybę.
„Europą reikia išmokti“15 – taip teigė Johannes Rau prakalboje Bolonijos universitete, svarstydamas apie šalių ir individų integracijos į daugiakultūrę Europos visuomenę
galimybes. Šis „išmokimo“ siektinumas aki-

vaizdus „Vienos vasaros emigrantuose“.
Trokštamas rezultatas, tačiau ne pasiektas
tikslas. Visame naratyve juste juntamas noras
pasiekti rezultatą – atrasti, pajusti, užčiuopti vieną tikrą tiesą. Matoma daug Paryžių ir
trokštama pažinti kiekvieną: „Paryžius: tai
miestas, kuriame gali susikurti daugybę pasaulių ir it sūnus paklydėlis klaidžiot iš vieno
į kitą kaip iš vienų namų į kitus…“16 Tačiau ar
įmanoma tai? Čia atsiranda dvilypis jausmas,
nepasitikėjimas savo jėgomis – pažinumo
troškimas prieš pažinumo neįmanomybę.
Romano veikėjo pastangos atskleisti tikrąjį miesto veidą lieka bevaisės, tačiau įžiebia
supratimą, kad vienos tiesos, vieno „tikrojo“
Paryžiaus ir neįmanoma rasti: „Ir kad net tas
miestas mieste, tas mūsų Paryžius, kurį kasdien ir kasnakt drauge kuriamės ir kuris, tariamės, tik mudviem priklauso, – tai iš tikrųjų yra du visai skirtingi miestai, dvi tikrojo
Paryžiaus projekcijos, dvi susiliejančios, bet
niekada nesutapsiančios plokštumos.“17 Anot
Margaret C. Rodman, vienas fizinis peizažas gali būti multilokalus tuo požiūriu, jog
skirtingų jos vartotojų požiūriu jis išreiškia
daugiareikšmes vietas18. Tai Paryžius, kokį
mato Valdas, Melenie ar klošarės Nathalie
Paryžius, turistų miestas, nuolatinių gyventojų erdvė – skirtingos plokštumos, kurios
niekada nesusikerta. Apima nuojauta, kad
pirmųjų dienų Valdo įspūdis apie šį miestą
paviršutiniškas ir apgaulingas – tik tariamai
vis geriau pažino miestą, gundantį muziejų
šedevrais, turtingom vitrinom, ligi paryčių
atlapotų kabaretų šviesom. Po išoriniu spindesiu slepiasi tikrasis miesto veidas. Pamažu
miestas veriasi vis kitom spalvom, atidengia
sluoksnį po sluoksnio, tačiau jo esmės, tikrojo vaizdo taip ir nepasiseka „išmokti“.
Pakitus įprastai erdvei naujoje aplinkoje
pritapti nėra lengva. Išryškėja įtampa, neatitikimai, skirtumai tarp tikrosios tapatybės ir bandymo įsilieti į kultūrinę daugumą,
trokštamos tapatybės. „Beveik toks pat, bet
ne visai („Almost the same, but not quite“)19.
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Tarpinė erdvė Valdui suteikia dalinio objekto20 statusą – jo dabartinė gyvenamoji vieta
Paryžius, tačiau jis nėra šio miesto nuolatinis
gyventojas, kuris galėtų pasakyti „čia mano
namai“. Šią „dalinio savęs“ pajautą subjektas ironiškai išsako per laikinumo pojūtį:
„…laikini kambariai, laikinos pažintys, laikini draugai, laikina meilė…“21 Atsiveria suvokimas, jog, kad ir kiek stengtųsi prisijaukinti
šį paslaptingą miestą, jis čia niekada nebus
toks, kokie yra paryžiečiai.
Romane „Eiti“ vos tik pasiekus kelionės
tikslą veikėją persmelkia svetimumo aplinkai pajauta. Abipusis jausmas – Provanso
aplinka nepriima jo kaip savo, o ir veikėjas
nesiekia bent iš dalies pasijusti artimesnis.
Provanso stingulį, nepajudinamą įprastą
žmonių kasdienybę, kuri savaime nepriima
kiekvieno prašalaičio, nepriklausančio jų
nusistovėjusiam gyvenimui, simbolizuoja
miestelio kavinėje kabanti nuotrauka, vaizduojanti praėjusio šimtmečio pradžios levandų kirtėjas, sustingusias prasmingiausiame
savo gyvenimo judesy, virš paveikslo kabantis sustojęs laikrodis, kurio niekas nei nesirengia sutaisyti, biliardo stalas su kamuoliais, laukiančiais, kada juos išjudins. Šioje
erdvėje veikėjas jaučiasi svetimas, jis tarsi
paraleliame pasaulyje, kurio egzistavimas
visiškai neturi reikšmės vietos gyventojams:
„Iš pradžių jie manęs nebūtų pastebėję, kaip
nepastebi šiandien, tik po kelių dienų gal
būtų dėmesį atkreipę kaip į svetimą, nežinia
iš kur atsiradusį daiktą, būtų pasišnabždėję:
keistuolis, dar vienas keistuolis, ko čia kasdien?“22 Tačiau, priešingai nei „Vienos vasaros emigrantuose“, veikėjas nesiekia pritapti,
prisijaukinti šių vietovių. Šis pojūtis jam nereikalingas. Besikeičiančios vietos jam kaip
stebėtojui reikšmingos tik tam, kad padėtų
spręsti egzistencinius klausimus.
Provanso erdvės veikėjo emociškai nepririša, jos tarsi gražus negyvas paveikslas,
sukurtas tarsi dekoracijos vidiniam individo pasauliui skleistis: „Jo akys pavirto fil-
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mavimo kameros objektyvu: jis žiūri, mato,
tačiau – jokių jausmų. Viskas pro akis slysta,
praslysta, iškart – užmarštis: jo akys – nieko
nefiksuojanti filmavimo kamera. Filmavimo
kamera be juostelės. Ir be jokių kitų dvidešimt pirmo amžiaus stebuklų, kurie padėtų
įrašyti vaizdus.“23 Vaizdai, atsiveriantys keliauninkui einant pėsčiomis, tarsi pro autobuso langą prabėgantys gamtos fragmentai,
kuriais malonu gėrėtis, stebėti, nepatiriant
stipresnio emocinio ryšio su jais. Aplinka
nepalieka gilesnio ženklo veikėjo sąmonėje, kaip neįrašomas filmo vaizdas į laikmeną – kaip niekam neįdomus, reikalingas tik
kaip fonas šios akimirkos emocinei būsenai
išgyventi.
Jau „Vienos vasaros emigrantuose“ euforišką siekį pažinti Paryžių veikėjas išsako
dvejone apie galimą visa ko pažinumą – negali pažinti miesto, šalia esančio, pats savęs.
Šis troškimas pažinti, darnos siekis palengva
tampa iliuzija: „Kaip pažint kitą, jei pats savęs nepažįsti, kaip įsismelkt į kitą, jei pats iš
savęs išsiplėšt negali, ir išvis, ar tas troškimas
išsiveržt iš savęs, susiliet su kitu paneigiant
kūnišką ribą, išgyvenant palaimingos darnos su tuo, kas aplinkui, mirksnį, nėra tik paprasta gražbylystė, slepianti savanaudišką, iš
primityviausių gamtinių potroškių kylančią
aistrą ir sykiu geismą – geismą pasijust stipresniam, priverst pasiduoti, didžiausios ekstazės akimirksnį patirt nugalėtojo triumfą.“24
Susitapatinimas su kažkuo kitu nepažįstant
savęs neįmanomas. Ši nepažinumo pajauta,
išryškėjusi „Vienos vasaros emigrantų“ teksto antrojoje pusėje, dar labiau išreikšta „Eiti“
veikėjo, kuris susitaikęs su tuo, jog pažinumas šiame pasaulyje nėra įgyvendinamas.
„…Ar nebus taip, kad tik sapnuose šio pasaulio paslaptis suprasti gali? Jeigu paslaptis
suprasti iš viso įmanoma.“25 Jam nepavyksta
įminti Anne, Do ir Elizabeth paslapties, jis
tik paviršutiniškai jas pažino, tik prisilietė
prie jų gyvenimų: „bet jam atrodo, kad, neįminęs jų paslapties, jis apie jas žino daugiau,
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negu jų paslaptį būtų įminęs.“26 Šiame romane jau nebesiekiama pažinti – nes susitaikoma su mintimi, jog pažinti – nebūtinai rasti
patį tiesiausią kelią į tiesą, juk vienos tiesos
būti ir negali.
Abiejų romanų veikėjų ambivalentiški
jausmai supančiai erdvei išreikšti baime prisirišti prie vietos, daikto, nuskęsti kasdieniškoje buityje, stinguly. Nerimastinga individo
būtis atsiskleidžia per klajonių motyvą: „Turi
susikūręs dešimt pasaulių, tarp kurių klaidžioji, turbūt nė pats nesupranti, ko ieškodamas. Bet ir ko ten ieškotum, jau dabar žinau,
kad nerasi. Nes vos pamatai, kad prie ko nors
priartėji, iškart nusigąsti. Trokšti pastovesnio, bet bijai stingulio, nori tikrumo, bet bijai
daiktų ir buities rūpesčių …<…>… bijai prisirišti…“27 Veikėją užklumpa žinojimas, jog
to, ko ieškai, nesurasi. Romane „Eiti“ baimė
emociškai prisirišti jau ateina iš patirties,
jog prisirišimas gresia netektimi, praradimu
ir širdgėla: „žinojo, kad prisirišti negalima.
Liūdesys ateina iš neišsipildymo, arba netekties, akmenys, mūrai nieko nesitikėjo ir nebijojo nieko prarasti, jie buvo, ir tiek. Jam irgi
norėjosi būti, ir tiek.“28 Pajutus ryšį su vieta,
bent menkiausią trauką jai keliautoją verčia
atsitraukti, eiti toliau. Nuomojamas vasarnamis (Anes namai), Do namai, miestelio
kavinė – sustingusios laike, svetimos jo pasauliui erdvės, priklausančios kitam pasauliui: „tie žmonės buvo tiek įsišakniję į savo
pasaulį ar per dešimtmečius tiek susitaikę su
to kito, gretimo, pasaulio neišvengiama esatim ir pripratę prie jo, kad jis jiems nebetrukdė, buvo nė motais, kaip didmiesčių žmonės
nebejunta užteršto oro.“29 Šios paralelios jo
pasauliui erdvės – tarsi du nesusisiekiantys
indai, kurie egzistuoja, tačiau gretimuose pasauliuose, nepažinūs, keisti ir svetimi. Ane
namai, Do namai – erdvės, kuriose daiktai
sustingę, laikas sustojęs. „Kirbtelėjo pasalūniškas noras apeiti namus, apžiūrėt visus
kambarius, juose esančius baldus ir daiktus,
trumpam likusius be šeimininko, ir tuo pat

metu knietėjo kuo greičiau ir toliau sprukti
iš čia, kur, kaip ta naujoji stotis Provanso laukuos, jautėsi visiškai svetimas. Išmestas. Ant
jūros kranto.“30 Sunku apsistoti, priprasti,
pasilikti – kiekviena atrandama vieta – tarsi
tarpinis sustojimas – „ne-vieta“ (non-place),
kurios, anot Marc Augé, tarsi tarpinės stotelės – emociškai nepririša31. Papievio personažas nešasi savo „namus“, kad ir kur eitų:
„Eiti – tai mano namai. Jie tikresni už namus,
turinčius pamatus, stogą ir sienas. Namai,
turintys pamatus, stogą ir sienas, yra tariami. Tereikia sustot, įsikurt ir prarasi namus.
Namuose galima būti, bet negalima juose įsikurti. Jie – tik laikinas prieglobstis, tikrieji
tavo namai – eiti.“32 Šie namai jam tikresni
nei materialūs, į juos niekas negali pasikėsinti. Namai skirti pasislėpti nuo pasaulio,
pasislėpti ten, kur niekas pasiekti negalės.
Tai sava sukurta erdvė, vienintelė, kurioje jis
jausis saugus.
Autorius kuria „ėjimo ligos“ siejamą bendruomenės modelį, kuris veikėjui teikia vilčių, jog jis nėra visiškai vienišas, o siejamas su
kitais individais numanomais įpročiais: „Bet
aš žinau, tiksliau – jaučiu, kad mes, vaikštinėtojai, sudarom bendruomenę – niekur,
galbūt tik mūsų sąmonės metrikuos įregistruotą. Mes einam, einam, vis einam, ir tai
mūsų bendruomenei priklauso net tie, kurie
eina, bet niekada susitikę nebuvo.“33 Benedictas Andersonas, apmąstydamas nacionalizmo kilmę ir plitimą, teigia, kad įsivaizduojamos bendruomenės gali būti sąlygojamos
ir kuriamos kalbinio bendrumo, garso, tikėjimo, tradicijų, spaudos ar kitų veiksnių:
„Radijo ir televizijos transliacijos įvairiomis
kalbomis gali tarsi iš nieko sukurti įsivaizduojamą bendruomenę jų besiklausantiems
beraščiams gyventojams ar kalbantiems
skirtingomis kalbomis.“34 Tokios bendruomenės gali būti sujungtos laike, vienu metu
išgyventi bendrumo jausmą, nors niekada
vienoje erdvėje neegzistuoti. Įsivaizduojamų
bendruomenių atsiradimui pagrindą padėjo
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lygiagretumo arba vienalaikiškumo samprata, kai žmonių grupės pradėjo manyti, kad jų
gyvenimas yra lygiagretus kitų žmonių gyvenimui. Šios bendruomenės judėjo ta pačia
trajektorija, nors ir niekada nesusitikdamos:
„Žmogus galėjo gyventi Peru aukštikalnėse,
Argentinos pampose ar „Naujosios“ Anglijos
uostuose ir kartu jaustis susijęs su tam tikrais
regionais ar bendruomenėmis, esančiomis
už tūkstančių mylių Anglijoje ar Iberijos
pusiasalyje. Jis galėjo puikiai suvokti, kad jo
ir kažkieno kito bendra (daugiau ar mažiau)
kalba ir religija, papročiai ir tradicijos, tačiau
visai nesitikėti kada nors sutikti savo bendrininkus.“35 Romano „Eiti“ „vaikštinėtojų bendruomenė“ siejama bendro ėjimo veiksmo,
kurį skatina skirtingos priežastys. Šios įsivaizduojamos bendruomenės nariams nebūtina susitikus šnekėti, nebūtina net susitikti;
būtina atpažinimo sąlyga – tas pats bendrumo vardiklis, žinojimas, jungiantis fiziškai
nesusieinančius objektus: „Mes susitinkam –
prasilenkiam, žvilgtelim vienas į kitą, jie turėtų prisiminti mane, lygu aš prisimenu juos.
Bet tarsi būtume davę amžinus tylos įžadus,
mes niekad nesisveikinam, ką jau ten, kad
šnekteltume. <…> jaučiu, kad mes, vaikštinėtojai, sudarome bendruomenę – niekur,
galbūt tik mūsų sąmonės metrikuos įregistruotą.“36 Einančiųjų trajektorijos susikerta
retai, tačiau bendraerdviškumas nebūtina
sąlyga tam, jog suvoktum – egzistuoja toks
pat, kaip ir aš, mus vienija bendras įprotis,
pagaliau supratimas – aš nesu vienišas.
Romane „Vienos vasaros emigrantai“ kuriamą įsivaizduojamos bendruomenės modelį reprezentuoja Senos krantinės menininkų
susibūrimai, benamių ir nelegalių Paryžiaus
gyventojų gyvenamoji vieta. Tai savotiška
daugiakultūrė bendruomenė, vienijama ne
tik bendros erdvės, o ir bendro menininko
likimo, muzikos, šokio, troškimo įprasminti
savo talentą ir individualumą laike ir erdvėje:
„Baltieji ir juodieji, afrikiečiai ir europiečiai, –
suvienyti to paties tikėjimo ir tos pačios ne-
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vilties, to paties troškimo ir tos pačios bejėgystės, to paties žodžio ir sykiu nebylumo.
Nes visa – tik iš beviltiškos pastangos per
atkaklumą, per beprotišką užsispyrimą, per
prakaito žliaugsmą ir iš įtampos net dilgstančius ausų būgnelius galiausiai pramušti
tylos sieną, pradrėksti nežinios skraistę, išnerti į būties pilnatvės oazę.“37 Ši bendruomenės susibūrimų vieta – savotiška paribio
erdvė, kurios eksploatuotojų veiksmai ir
performansai įprasmina šią vietą ir suteikia
realumo jausmą. Erdvė įveiksminama ir atskiriama nuo bendrosios Paryžiaus erdvės
bei joje veikiančių individų. Senos krantinės,
tilto erdvės suvienyti žmonės nevaržo savo
troškimų, veiksmų, kūrybinių polėkių siekdami pasirodyti „normaliais“ paryžiečiais,
asmenimis, piliečiais. Jie priešinasi viešajam
paryžietiškam diskursui, reikalaujančiam
kontroliuoti save, užgniaužti savo troškimus ir aistras. Senos krantinės ir patilčio
subjektams sunku priimti svetimą, racionalią tvarką. Nesunkiai galime rasti sąsajų su
Michel Foucault apmąstytomis panoptikumo38 heterotopiškomis erdvėmis. Galėtume
svarstyti, ar kiekvienas miestas nėra karceris,
kurio konstrukcija leidžia stebėti atskiras teritorijas ir primesti gyventojams tam tikrą
elgesio modelį. Ar šis panoptikumo galios
ir žinojimo sąveikos modelis nėra pritaikytas disciplinarinėje visuomenėje? Krantinės
gyventojai nuolat stebimi ir tikrinami oficialiųjų institucijų – policijos pareigūnai rengia
reidus, tikrina dokumentus, taip siekdami
įvesti drausmę šios paribio erdvės atžvilgiu,
pažaboti laisvą Senos krantinės gyventojų
bendruomenės gyvenseną. Tai bekontūrė
efemeriška erdvė, sąlygojama joje veikiančių
subjektų, kuri išsisklaido išsiskirsčius menininkams ar viešosios tvarkos palaikytojams
išsklaidžius benamius patiltės gyventojus.
Ar įmanoma atrasti pažadėtąją žemę, ar
personažas pasmerktas klajoti be vilties atrasti ir prisijaukinti savo vietą? Kad tokią
erdvę įkūnytų, autorius pasitelkia fantastiką,
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„nerealios“ erdvės teikiamas galimybes. Šioje
galimoje vietoje įgyvendinamos galutinės
tiesos paieškos. Kaip utopinė erdvė – svajonių, sapnų ar vaikystės sodas, kuris suteikia
vilties, jog pažadėtoji žemė galbūt bus atrasta. Tai nežemiškas sodas, kuriame išsipildo
svajonės – negalinti vaikščioti Elizabeth
nuskrieja į dangų, žmonės, kuriems nelemta
susitaikyti realiame gyvenime, šiame sode
dalijasi bendra aplinka. Realios ir utopinės
erdvės priešprieša yra būdinga modernaus
romano erdvės konstravimui, taip pabrėžiama kaita, chaoso įsigalėjimas, vertikalės
apvertimas, hierarchijos nykimas bei policentrizmo užuomazga. Šis belaikis nežemiškas sodas, kuris suteikia pažadą įminti šio
pasaulio paslaptis, skaitytojui atveria daugiaprasmį lauką. Viltis, jog galima atmintyje
išlaikyti sodo paveikslą, atversti jį kada panorėjus, tampa neįgyvendinama. Sodas pranyksta kartu su pasibaigusiu sapnu – taip ir
lieka paslaptimi, pasakų sodu, kurie tikrovėje neegzistuoja. Šis svajonių sodas – ta utopinė erdvė, kuri suteikia pažadą, kad begalinė
personažo kelionė, savasties paieškos turi
galimybę pasibaigti. Šioje erdvėje egzistuoja galimas išsigelbėjimas nuo klaidžiojimų,
vienišiaus ėjimo ir tuštumos. Uopinė sapno/
svajonių erdvė suteikia atsivėrimą varijuojančioms interpretacijoms, drauge naratyvas tampa atviras, siejamas su simbolio daugiareikšmiškumu. Realaus pasaulio vaizdas,
besikeičiantis su simboliniu sodo įvaizdžiu,
suteikia atviro kūrinio įspūdį, sutelkiamas

simbolinis pasakojimo krūvis, kuris paskutiniuose romano puslapiuose atsiskleidžia
daugiaprasmiu vaizdu.
Valdo Papievio tekstuose veikėjo santykis
su vieta sudėtingas ir ambivalentiškas. Romane „Vienos vasaros emigrantai“ Paryžius
tampa veikėjo dalimi; kelionės jo erdvėmis
atspindi vidines personažo paieškas. Pradinį troškimą įsilieti į Paryžiaus erdves, kosmopolitišką entuziazmą tapti miesto dalimi
pamažu keičia abejonė apie visa ko pažinumo galimumą. Miestas daugiareikšmiškas,
kiekvieno personažo skirtingai suvokiamas.
Subjektai įveiksmina erdves: miesto vaikštinėtojai piešia miesto žemėlapį, menininkų
ir patiltės gyventojų efemeriška erdvė atskiriama nuo bendrosios Paryžiaus erdvės.
Troškimo įsilieti į svetimą erdvę jau nelieka
vėliau parašytame romane. Vyrauja erdvės
svetimumas, jos laikinumo pajauta. Nenoras ir baimė ją pažinti atskleidžia personažo
įsigilinimą į save. Erdvė atsiveria žvilgsniui,
tačiau atsitolinama nuo aplinkos, kuri tampa dekoracija vidiniam konfliktui spręsti. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į pagrindinio
veikėjo vidines dramas. Ėjimas ten, „kur tavęs niekas nelaukia“39, tačiau jau ir nebereikia,
kad lauktų. Prisirišti negalima – „…norėjosi
būti ir tiek“40, tol, kol pajauta, kad esi išblokštas net iš savęs paties, praeis. Realios ir utopinės/fantazijos erdvių kaita, kūrinio atviros
kompozicijos sandara leidžia geriau suprasti
daugiareikšmį kūrinį.
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Daina Jovaišienė

To make a Place Cozy for onself
(the spatial Manifestation of Identity in
two Novels by Valdas Papievis)
The article focuses on the relationship between the individual and place in the novels
by Lithuanian immigrant to France Valdas
Papievis, „Vienos vasaros emigrantai“ (Emigrants of One Summer) (2003) and „Eiti“ (To
Go) (2010), both written outside Lithuania.
The comparative analysis foregrounds the
emotional attachment of the individual to a

place and the ways this attachment influences
identity development. The analysis draws on
Michel de Certeau’s ideas about the city as a
text and metaphor. Benedict Anderson’s concept of “imagined communities” helps situate the communities represented in Papievis’
narratives in certain spaces and to highlight
the various meanings attributed to them.
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Asmuo, tauta ir istorija egziliniuose
		Antano Maceinos galvojimuose
Antanas Maceina greičiausiai nesutiktų,
jei jo egzilinius galvojimus vadintume išeiviškaisiais. Jis – tremtinys. Ir jo galvojimai
yra tremtinio, išstumtojo, atskirtojo galvojimai. Susitaikymo jausenos pilna išeiviškoji
sąmonė filosofo akyse atrodė menkesnė už
tremtinystės spinduliuojamą maištą, susodrintą kančios. Kaip tik kančios veiksnys
buvo pagrindinis varomasis mąstytojo filosofinis variklis. Pokalbyje su Algiu Mickūnu,
Liūtu Mockūnu ir Vincu Trumpa, išspausdintu 1983 m. „Akiračiuose“, A. Maceina
teigia, kad jau nuo pat vaikystės susidūrė su
pasaulyje egzistuojančiu blogiu ir nei stebėtis,
nei abejoti neturėjo kuo, todėl jo „galvojimas
labiausiai buvo apspręstas kančios“1.
Egzilinis būvis – viena jautriausių individo būsenų, kur dvasinis diskomfortas, svetimumo aplinkai jausmas didelei daliai egzilų
greičiausiai pasipildydavo ir maceiniškuoju
kančios elementu. Nepasitenkinimo jausmas
skatino intelektualus kelti savo individualiosios ir tautiškosios būties klausimus, svarstyti
Lietuvos valstybės ir bendruomenės dabartį,
prognozuoti ateitį. Buvojimas kitur, susidūrimas su svetima aplinka tapo išbandymu
lietuviškajai tapatybei, savęs kaip lietuvių
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tautos nario suvokimui. Senajai išeivių kartai, kuriai priklausė A. Maceina, šią tapatybę
išlaikyti buvo paprasčiau, vykdami į naujus
kraštus jie su savimi išsivežė Lietuvos paveikslą, o jų istorinė atmintis turėjo kur kas
gilesnes šaknis. Jaunojoje kartoje konfliktas
tarp gyvenamos aplinkos, jos kultūros siūlomų vertybių lietuviškosios savasties buvo nepalyginamai ryškesnis. Lietuvio laikysenos
svetimame krašte problema užėmė svarbią
vietą ir A. Maceinos galvojimuose. Kaip mini
L. Mockūnas, būtent egzilyje A. Maceinos
mintis pasuko istorinės, religinės filosofijos
link, o Lietuvoje analizuotoms pedagogikos
ar kultūros filosofijos problemoms jis jau nebeatsidėjo2.
Šiame straipsnyje sieksime išnagrinėti egzilinės egzistencijos paskatintas A. Maceinos
svarstybas tautiškumo, tautinės tapatybės ir
šių elementų ryšio su istorine tautos sąmone klausimą, atsiskleidžiantį filosofo veikale „Asmuo ir istorija“3, pasaulį išvydusiame
praėjusio amžiaus 9-ąjį dešimtmetį, paties
A. Maceinos gyvenimui jau einant į pabaigą.
Mėginsime išsiaiškinti, kaip A. Maceina apibrėžė asmens ir laiko sąvokas, jų sąveikavimą;
kokią vietą asmens ir tautos istorinei sąmo-
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nei jis skyrė egzilio aplinkoje; kaip tremties
ir išeivystės sąvokų kontekste suvokė savo ir
kitų gyvenimą svetur. Kad galėtume geriau
suvokti filosofo poziciją bendrame egzilinės
minties kontekste, jo galvojimus gretinsime
kitų egzilio intelektualų išsakytoms mintims.
A. Maceinai savo darbais sugrįžus į Lietuvą, jei kalbėsime Arvydo Šliogerio žodžiais4,
rodos, daugiau dėmesio jam skyrė filosofai.
Idėjų istorijos kontekste buvo analizuojami
ankstyvieji filosofo darbai5, kuriuos brandžiame amžiuje kritiškai vertino ir pats
A. Maceina6. Egziliniai jo galvojimai buvo
analizuojami siekiant atskleisti filosofo bolševizmo ar komunizmo vertinimus7, tačiau
„Asmuo ir istorija“ intelektualinės istorijos
tyrimų nesulaukė ir tebuvo komentuojamas
tarp išeivių. Polemizuoti su A. Maceina, tiesa, pasirinkę tik religinį atspalvį turinčias
knygos dalis, bandė kun. Vytautas J. Bagdanavičius ir kun. Feliksas Jucevičius8, tačiau į
didesnes analizes tai neišaugo.
Kad išvengtume neaiškumų, reikėtų patikslinti, kaip darbe suvokiami tautiškumo
ir istoriškumo konceptai. Tautiškumas čia
reiškia gyvą tautinę savimonę ir savęs, kaip
lietuvių bendruomenės nario, suvokimą ir to
išreiškimą. Kadangi analizuojamas A. Maceinos, vienos svarbiausių Ateitininkų federacijos asmenybių, tekstas, tikslingiausia
apsibrėžti šią sąvoką remiantis jo paties nusakyta ateitininkiško tautiškumo suvoktimi:
tautinės apraiškos visose gyvenimo srityse
išlaikymas ir tobulinimas; savo tautinės individualybės pažinimas ir pamilimas; tautinio pašaukimo supratimas ir vykdymas; kitų
tautų gerbimas kaip savosios9. Istoriškumas
darbe siejamas su asmens ir tautos istorine
sąmone, išreiškiama ne tik praeities suvokimu, bet ir jos įprasminimu dabartyje. Pačiam A. Maceinai istoriškumas yra žmogaus
egzistencija: „žmogus turi istoriją ne kaip
savo būvio prietapą, bet pats šis būvis yra
istorija“10. Žmogus ne turi istoriją, o pats yra
istorija, todėl yra istoriškas.

Taigi kas skatino A. Maceiną imtis asmens
ir istorijos sąveikos studijos? Kodėl kaip tik
ši tema filosofo buvo pasirinkta? Kaip pats
teigia knygos įvadinėje dalyje, jam svarbiausias klausimas, „ar galima išeiviui įsijungti į
svetimą istoriją, padarant ją sava?“11. Suprasdamas, koks išderintas yra ar gali būti gyvenimas svetur, mąstytojas imasi misijos nurodyti tam tikras gaires galbūt sutrikusiam,
savo lietuviškumą iš rankų bepaleidžiančiam skaitytojui, „ne tik ateitininkui“, kaip
pats sako, „bet ir kiekvienam tėvynainiui“12.
Jei teigsime, kad filosofavimas nuo intelektualinio proceso skiriasi tuo, jog pastarasis susijęs su veiksmu, tai knygos „Asmuo ir
istorija“ atveju tarp šių sąvokų, matyt, reikėtų
dėti lygybės ženklą. Be tradicinio filosofavimo, čia siekiama nurodyti tam tikras veiklos
kryptis, duoti atsakymus į visuomenei aktualius klausimus. Taigi imkime ir pažvelkime
į šį A. Maceinos veikalą kiek atidžiau.

Asmuo ir laikas tautiškumo ir
istoriškumo suvokime
Savo darbą „Asmuo ir istorija“ A. Maceina
skyrė plačiajai auditorijai, todėl tekstas konstruotas bandant atsitraukti nuo tik filosofams
profesionalams suprantamos terminijos ir
stilistikos. O ir pats autorius šią knygą vadina
tik „sąmoninga santrauka“, rašyta taip, „kad
nesusprogdintų sumanytos leidinių serijos
[„Ateities“ leidyklos knygų serija „Mūsų idėjos dabarties šviesoje“ – S. Ž.] rėmų ir sykiu,
kad teiktų medžiagos šiai temai toliau nagrinėti“13. Tačiau neišvengta čia ir vietų, kurios,
kaip teigia A. Maceina, „pareikalaus iš skaitytojo truputį stipriau įtempti savo dėmesį“14.
Kaip tik tokia „dėmesio įtempimo“ vieta ir
būtų bandymas apibrėžti laiko, asmens sąvokas ir jų vaidmenį tautiškumo ir istoriškumo
sąveikavime.
Savo galvojimuose A. Maceina asmenį
supriešina individo sąvokai, taip siekdamas
išskirti jį iš pasaulį sudarančios daiktų visu-
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mos. Remdamasis prancūzų egzistencialistu
Gabrieliu Marceliu, jis teigia, kad individas
yra lyg statistinis vienetas, bendrybė, todėl
„aklas sau pačiam“. O asmuo byloja savo vienkartybę, unikalumą ir šia prasme yra vienišius15. Šioje vietoje norėtųsi prisiminti Česlovą Milošą, vienoje iš savo esė teigusį, kad
vienišumas yra „tremtinių liga“16. Nors šis
sugretinimas gali pasirodyti kiek netikėtas,
bet viena akivaizdu, kad tiek A. Maceinos
„asmuo“, tiek Č. Milošo „tremtinys“ yra vieniši savo prigimtimi. Vienas dėl savo pastovios
vienkartybės, kitas savo nuolatiniu buvimu
metafiziškai suvoktoje tremtyje17. Vienkartinis A. Maceinos „asmuo“ tuo, kad yra toks
vienintelis, todėl ir sąvokos apibrėžtis yra neįmanoma18. Bandydami atsakyti į klausimą,
kas yra asmuo, mes jį tik naikinsime, versime
individu, žmogumi, priskirdami grupei ar
statistikai, taip griaudami išskirtinumą. Žinoma, asmuo nėra bevardis, tačiau kiekvieno
tikrinis vardas, kaip teigia A. Maceina, yra
būtent vienkartybės kalbinė ištara19. Mes galėtumėme ginčytis su filosofu teigdami, kad
egzistuoja daugybė asmenų su vienodais vardais ir pavardėmis, bet turėtume sutikti, kad
pasakydamas savo „vienkartybės kalbinę ištarą“ asmuo sąmoningai ar ne išskiria save iš
niveliuotos visumos.
Šios vienkartybės svarstybos A. Maceinos
veikale galėjo būti neteisingai suprastos dalies katalikiškosios lietuvių diasporos pusės.
Savo nepasitenkinimą, kad filosofas tokiais
teiginiais kėsinasi į tam tikras bažnyčios dogmas, o konkrečiai į žmogaus sielos nemirtingumo sampratą, pareiškė V. J. Bagdanavičius.
Savo komentare, išspausdintame „Aiduose“,
jis teigė, kad „krikščioniškos kultūros mąstytojui asmuo prisistato pirmoje eilėje kaip
nemirtinga būtybė“20. F. Jucevičius taip pat
reiškė priekaištą dėl netinkamų krikščioniškam jaunimui filosofo tvirtinimų, kuriuose
galime įžvelgti abejonių dėl sielos nemirtingumo: „Kuo skiriasi žmogus nuo kitų žemės
padarų? Ne „vienkartybe“ ar „tapatybe“, kaip

142

filosofas sako, o savo dvasia bei savo dvasinėmis galiomis, kurių dėka jis yra ne šiaip sau
padaras, o asmuo [išskirta originale – S. Ž.].“21
Atsakydamas į tokius komentarus, A. Maceina abu kritikus išvadina „vienaknygiais“,
kurie tik vieną jo veikalą, ir tai tik „sąmoningą santrauką“, parašytą svarstyboms“22,
perskaitę komentuoja. Atrodo, A. Maceinos
mintis buvo suprasta pernelyg paviršutiniškai. Vienkartinio asmens esmė yra ne laikinumas, sunykimas su mirtimi ateinančioje
nebūtyje, kaip nori filosofo tekste išskaityti
V. J. Bagdanavičius ir F. Jucevičius, o unikalumas, nepasikartojimas niekame kitame.
Sielos nemirtingumo teigimui vienkartybės
svarstybos nė kiek neprieštarauja, gal netgi jį
patvirtina. Kaip rišdamas asmens ir laiko sąvokas teigia A. Maceina, „asmens buvojimas
yra […] įstatytas į gimimo-mirties rėmus ir
šiuose rėmuose vyksta: gimdamas asmuo lai
kiname [čia ir toliau sakinyje išskirta mano –
S. Ž.] buvime išnyra ir mirdamas iš laikino
buvimo pasitraukia“23. Taigi žemiškasis gyvenimas, buvimas rėmuose tarp gimimo ir mirties, yra laikinas asmens buvimas, bet A. Maceina neteigia, kad tai yra vienintelis asmens
buvimas: „Kas būna tik kartą, tas arba būna
amžinai, arba dingsta amžinai.“24 Vienkartybės ribos laiko prasme nėra aiškios, todėl
filosofas neduoda tvirto atsakymo ir palieka
vietos skaitytojų svarstyboms.
Maceiniškajame galvojime asmens lemtis yra išlaikyti tam tikrą pastovumą, t. y.
kisti, bet netapti „kitu“25, tačiau laiko esmė
yra priešinga – laikinumas ir nuolatinis naikinantis kitimas26. Kokia tad yra asmens ir
laiko sąveika? Kaip tik šioje sąveikoje gimsta
istorija, o asmuo ir tauta, kaip asmenų sambūris, tampa istoriški. „Žmogaus istoriškumą“, kaip teigia Arno Anzenbacher, „sudaro
tai, kad žmogus niekada negali ištirpti savo
dabartyje, bet savo veikliajame buvime-pasaulyje visada yra motyvuojamas praeities
ir projektuojamas į ateitį“27. Kitaip sakant,
asmeniui lemta būti dabartyje, į kurią jis
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atkelia ir praeitį bei ateitį, taip sukurdamas
istorinį suvokimą. Žmogus kovoja su laiku,
nenorėdamas išnykti, o „istorija kaip tik ir
yra tokia kova su laiku: kova vedama visuomeniniu mastu. Tai kova už visuomeninės
praeities dabartinybę.“28 Taigi asmuo paverčia nykstantį laiką pastoviu, t. y. istorija, o ši
sukuria ryšį tarp žmogaus praeities ir ateities,
perkeldama tai į ontologiškai nulemtą žmogaus dabartį. Laikas yra visur, tačiau tik asmuo, būdamas sąmoningas ir visada tapatus,
sugeba jį įprasminti, suistorinti. Bet istorija
negali būti suvokiama tik kaip individuali. Ir
štai čia mes prieiname prie tautiškumo sąvokos, svarbios mūsų svarstybose. Kiekvieno
asmens istorija yra kartu ir tautos istorija,
„nes tai, ką aš pats dariau, nėra be sąsajos su
tuo, ką esu perėmęs iš savo tautos praeities
įvairių įvairiausiais pavidalais: net mano sąžinės sprendimai, net mano tikėjimas ir dorovė nėra tik mano paties. Ir šie, tokie giliai
asmeniniai dalykai, yra neatskiriamai suaugę su mano tautos religija, jos tradicijomis,
jos papročiais, jos dorybėmis ar ydomis.“29
Asmens praeitis A. Maceinos galvojimuose
yra tolygi tautos praeičiai. Ar taip jis menkina individualiąsias patirtis, kad paryškintų
kolektyvines? Vargu. Suliedamas jas į vienį
jis abiem teikia vienodą svarbą, nes viena paprasčiausiai neegzistuotų be kita.
Istorijos siejimas su laiku, nors ji jokiu
būdu nėra tapati laikui30, o ne su erdve, padeda atsakyti į klausimą, ar galima pakeisti savo istoriją kita. A. Maceina teigia, kad
„žmogus gali keisti erdvę, bet jis negali keisti
laiko. Jis gali persikelti iš vienos gyvenvietės
į kitą, tačiau jis negali persikelti iš vienos istorijos į kitą.“31 Taigi istorija visada yra su žmogumi, kad ir kur jis būtų. Tuo A. Maceinos
galvojimas skiriasi nuo Č. Milošo, teigiančio,
kad „užsienyje mes esame išsviesti iš istorijos,
kuri visuomet yra tam tikro žemėlapyje pažymėto ploto istorija“32. Atrodo, A. Maceina
asmens istoriją suvokia kaip determinuotą,
nulemtą, kone prigimtą, todėl „kita istorija

būtų jau kita praeitis ir kita ateitis […] šitokia
tariama galimybė, mėginama paversti tikrove, būtų tik savos asmenybės laužymas“33.
Šiuose savo svarstymuose A. Maceina pateikia loginę seką nuo asmens iki tautos, nuo
nykstančio laiko iki jo įprasminimo dabartyje – istorijos sąvokos. Viskas yra susiję ir
nė vienas negalėtų egzistuoti be kito. Asmuo,
būdamas vienkartinis ir pastovus, jaučia
nebūtin srovenantį laiką, o su tuo kovodamas kuria savyje istorinę sąmonę, taip įprasmindamas laiką ir save jame. Tačiau vieno
asmens istorija negalėtų egzistuoti be tautos,
tokių asmenų sambūrio, istorijos, kurios neatskiriama dalis jis yra. Kiekvieno asmens
istorija susijusi su jo tautos istorija, todėl
tarp tautiškumo ir istoriškumo A. Maceinos
galvojimuose nedaroma jokia atskirtis. Praradęs tautinę savimonę žmogus praranda ir
istorinę, o tai tiesus kelias nebūtin.

Tautos ir asmens laikysena
svetimoje aplinkoje
Asmens kaip istorinės būtybės tyrimus
skatina nuolatinis kitimas, natūralus ir ateinantis per istorinius lūžius bei katastrofas,
kontrastuojantis su mums pažinia ir paaiškinama virtusia erdve, kuri, A. Maceinos
žodžiais tariant, tapo tiesiog „nuobodi“34.
„Istorijoje esama […] kaitų, kai viena būsena
žlunga, o kitos – bent tuo tarpu – neregėti.
Tokiu atveju žmogus atsiduria priešais tuštumą: yra prieitas, kaip sakoma, liepto galas, ir
nežinia, kur žengti toliau“35, – teigia autorius.
Tam tikros tuštumos ar liepto galo priėjimas
greičiausiai yra egzilinis būvis, kai asmuo, atskirtas ar atsiskyręs nuo savos aplinkos, papuola į svetimą, tačiau negali savo pirminės
būsenos pakeisti kita drauge ir pats nepasikeisdamas, taigi netapęs kitu.
XX a. 8-ąjį ir 9-ąjį dešimtmečiais, kai pasirodė pirmieji A. Maceinos svarstymai asmens ir istorijos tema paskaitų, straipsnio36,
o galiausiai ir studijos pavidalu, katastrofos,
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kuria galime laikyti Antrojo pasaulinio karo
atneštą Lietuvos nepriklausomybės praradimą, žymė nebuvo tokia skaudi kaip pirmaisiais dešimtmečiais. Tačiau buvimas be valstybės, už tėvynės ribų nenutrūkstamai lėmė
svyravimą ant minėto liepto galo ir skatino
svarstyti asmens, o kartu ir tautos, istoriškumo problemas, taip bandant atsakyti į būties svetimoje aplinkoje klausimus. Štai taip
tai išreiškiama A. Maceinos tekste: „ištisus
dešimtmečius buvoti svetur, svetur mirti ir
svetur palikti savo vaikus. Ši būklė yra pastarojo europinės ir net pasaulinės istorijos lūžio paseka. Ji yra ištikusi mus kaip asmenis,
todėl ir prašosi būti apmąstoma mūsų pačių
likimo daliai.“37 Kokia tad tokiu atveju turėtų
būti asmens laikysena?
Teigdamas, kad istorija pačia savimi yra
žmogaus būtis, A. Maceina ištransliuoja
skaitytojui mintį, kad jos negalima atsisakyti nepraradus savosios būties. Tačiau kalbėdamas apie istoriškumą filosofas supriešina
asmens ir bendruomenės sąvokas: „Aš kaip
Aš, kaip šis konkretus asmuo, nesu istorijos nešėjas. Aš esu istorinis tik todėl, kad
buvoju bendruomenėje, būtent jos dabartyje, kurioje buvoja jos praeitis, apglobianti ir
mane.“38 Individualus istorijos pajautimas,
kaip jau minėjome, A. Maceinai yra veikiau
bendruomeninio pajautimo dalis, o ne savarankiškai veikiantis elementas, todėl tik bendruomenės teikia galimybių asmeniui tapti
istoriniam. Lygiai taip į du polius atskiriama
atmintis, laidininkas tarp praeities ir dabarties. Asmens atmintis čia traktuojama kaip
psichologinė, galinti mums priminti tai, ką
patyrėme patys, o kolektyvinė, tautos atmintis leidžia mums pajusti istoriją ir pasidaryti
istoriškiems39. Taigi kiekvienas asmuo yra
istoriškas, bet tik santykis su bendruomene
ir taip gauta prieiga prie tautinės atminties
leidžia tą istoriškumą patirti.
Nors tautinė atmintis pasižymi neapčiuopiamumu, tradicija paverčia ją kūnu. Savo
galvojimuose A. Maceina kritiškai vertina
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tiek tradicijos užkonservavimą, naikinantį
jos esmę, t. y. būtinybę būti gyvai ir uždegančiai, tiek tradicijos atsisakymą, orientuotą į
ateitį, bet neigiantį praeitį, taigi išbalansuojantį dabartį 40. Čia galime matyti atsiskleidžiantį A. Maceinos požiūrį į lietuvio laikyseną svetur. Kad galėtų funkcionuoti asmens
istorinė ir tautinė savimonė, jis turi nuolat
būti ryšyje su bendruomene, nes būtent ji
per tradiciją perduoda (lot. tradere – perduoti) istoriškumo suvokimą ir įprasmina
žmogaus būtį. Istorinės sąmonės netektis
kuria egzistencijos beprasmiškumą, nes „iš
dabarties akimirkų neįmanoma sudėlioti
jokios prasmingesnės ateities“41. Tačiau teisingas tradicijos perdavimas privalo remtis
ir pačiu istorijos principu, būti dabartyje,
nepaversti jos praeities seniena ir nenaikinti,
savo gyvenimą kreipiant tik ateitin. Ar neprimena toks A. Maceinos galvojimas Vytauto Kavolio suformuotos „gyvosios lietuvybės“ sampratos? Panašumų čia tikrai yra.
Ir pastarojo teiginiuose ryškus nusistatymas
prieš kultūros ir tradicijos sustingimą, kai
„vertybės […] tampa fetišais, senolių porcelianu, kurį galima tik garbinti. Bet tremtyje
savo tautinės kultūros vertybių mes visiškai
nenorime garbinti: norime jomis gyventi [išskirta mano – S. Ž.].“42 Taigi maceiniškajame
ir kavoliškajame mąstyme vertybių esmė yra
jų santykis su dabartimi, nes tik tokiu atveju
jos gali išlikti gyvybingos. Tiktai išgyvenamos vertybės prasmingos.
A. Maceina, svarstydamas asmens ir tautos istorijos sąmonės svarbos egziliniame
būvyje klausimą, nekuria jokio tikro ar tariamo priešo svetimoje aplinkoje, galinčio,
o baisiausia – siekiančio sunaikinti lietuviškąją tapatybę. Tačiau minėtas jo kritikas
V. J. Bagdanavičius kaip tik taip ir daro: „Asmeninės dorovės srityje mes paprastai vienas
kito neskriaudžiame […] tautinėje srityje
panašių nuostatų mes dar neturime. Mes
stengdamiesi vieni kitus nutautinti, nesijaučiame nusikaltę. Amerikiečiai […] socialiniu,
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techniniu ir ekonominiu pranašumu sudaro
naujų ateivių tarpe tokią nuotaiką, kad nėra
ko laikytis savo tautos ir reikia susilieti su
Amerikos visuomene.“43 Užuot ieškojęs tokio
priešo, A. Maceina gana nuosaikiai priima
dviejų pasaulių, lietuviškojo ir gyvenamosios
šalies, konfliktą jaunojoje kartoje kaip kone
neišvengiamą. Jis jokiu būdu to nelaiko sveikintinu dalyku, bet ir nesiekia kaltinti egzilo
aplinkos, kad ji, kaip išreiškiama V. J. Bagdanavičiaus tekste, kone specialiai sudaro sąlygas lietuviškajai tapatybei nykti. Tokia terpė
susikuria žmoguje savaime, nes atsidūrę svetimame krašte mes „tariamės praradę“ savo
istorinę tapatybę, o „istorinė tapatybė susvyruoja, visų pirma tiems, kuriems „svetur“
pradeda virsti tėvyne“44. Iš šių žodžių aišku,
kad pavojus nutautėti kyla iš kiekvieno individualiai, ir ne aplinka, o pats žmogus yra
už tai atsakingas. Tačiau kitoje knygos vietoje, kiek prieštaraudamas tokiems savo teiginiams, A. Maceina teigia, kad „kiekvienas
kraštas trokšta atėjūnus suvirškinti“45. Taigi,
„kiekvienas kraštas“, nepabrėžiant nė vieno,
kaip tai daro V. J. Bagdanavičius.
Jei tradicija yra tautinės atminties įkūnijimas, tai kalba yra „pagrindinė tautinė tradicija“46. Per ją reiškiasi istorinė tautos sąmonė:
„Tautos žvilgis į pasaulį įsikūnija kalbos visumoje ir yra perteikiamas iš kartos į kartą.
Kalboje gyvena bei veikia tautos vaizduotė,
jos jausmai, jos protas, jos išmintis, jos patyrimas, sudarąs tam tikrą visumą, į kurią vaikas įgema, tuo pasisavindamas kalbinį tautos
būvį.“47 Iš to galime spręsti, kad A. Maceina
skatina puoselėti lietuvių kalbą, nes ji, būdama tautinės sąmonės išraiška, garantuoja
nenutautėjimą svetimoje aplinkoje. Tai, kad
per kalbą reiškiasi tautinė sąmonė, teigia
ir V. J. Bagdanavičius48, tačiau, jo manymu,
„kalba plinta, kai ji turi ką turiningo pasakyti.
Su savo turiniu ji neša ir savo žodinę formą.
Kalba, kuri neturi nieko įdomaus pasakyti,
neplinta. Kalbant apie lietuvių kalbos likimą
pasaulyje tenka sakyti, kad ji pasaulyje išliks,

kiek ji tarnaus kaip naudinga susižinojimo
priemonė ar vertybių perteikimo priemonė.“49 Perskaičius tokią mintį kyla klausimas:
ar lietuvių kalba neturi nieko turininga pasakyti, jei V. J. Bagdanavičius, užuot galvojęs
apie jos plitimą, bando nusakyti, kokiu atveju
bus garantuotas jos „išlikimas“? A. Maceina
į svarstybas, kiek praktiškai naudingas lietuvių kalbos mokėjimas ir kiek ji geba plisti,
nepuola, jam, rodos, kur kas svarbesnis yra
tautos genijaus reiškimasis kalboje ir to santykis su istorine sąmone.
Prieikime prie bene svarbiausio klausimo: koks asmens santykis su svetima istorija? A. Maceinos suvokiamas asmens istoriškumas yra prigimtinis, atsineštas gimstant,
paveldėtas iš tėvų50, todėl svetimą istoriją
priimti yra neįmanoma. Atsisakydamas
savo istorijos, žmogus paverčia ją praeitimi,
t. y. sunykusiu laiku. Tačiau negalėdamas
priimti svetimos istorijos, nes ji nėra prigimtinė, asmuo atsiduria beprasmiškoje dabartyje: „jam niekas nėra sava. Jo dabartis yra
tik akimirka, kuria jis šiandien, tiesa, gyvena,
kuri tačiau rytoj jau nebebus jo. Tuo būdu jo
laikas iš tikro slenka į nebūtį ir ištirpsta be
pėdsakų, kadangi jis nėra istorinės sąmonės
atkeliamas į dabartį ir joje išgelbstimas.“51 Tokio žmogaus, A. Maceina jo jau nebevadina
„asmeniu“, laukia sunykimas, todėl „istorinė
sąmonė gelbsti ne tik tautos palikimą, kad
nenueitų vėjais; ji gelbsti ir patį asmenį, kad
jis netaptų arba viską ardančiu vienišiumi,
arba viską mėgaujančiu lėbautoju“52.
Taigi istorinė sąmonė lemia asmens ir
tautos laikyseną egzilyje. Kuo tvirtesnis yra
istorinis, o kartu, be abejo, ir tautinis, sąmoningumas, tuo prasmingesnis gyvenimas
svetur. Atsisakydamas savo istorinio pasakojimo ir negalėdamas tapti savu svetimame,
asmuo virsta klajokliu, neturinčiu jokių savo
egzistencijos orientyrų. Istorinė atmintis, ateinanti per tradiciją ir kalbą, gelbsti tautą ir
asmenį nuo sunykimo nebūtin srovenančioje
laiko tėkmėje.
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Tremties sąmonė versus
išeiviškoji sąmonė
A. Maceinos galvojimuose greta istorinės
asmens sąmonės iškyla tremties sąmonės
svarstybos. Tokio klausimo kėlimas, žinoma,
buvo nulemtas mąstytojo padėties – prievartinio buvimo už tėvynės ribų. Rodos, tremtis ne tik lėmė A. Maceinos galvojimus, bet
ir tapo svarbiu jo galvojimų objektu. Kaip
jau minėjome įvadinėje straipsnio dalyje,
A. Maceina formavo tam tikrą takoskyrą
tarp išeivio ir tremtinio sąvokų. Nors riba
tarp jų nėra labai aiški, bet iš filosofo retorikos susidaro įspūdis, kad kaip tik pastarajai
jis teikė pirmenybę ir buvo linkęs ja žymėti
savo egzilinį likimą.
Vincas Trumpa savo svarstymuose taip pat
dėjo aiškią ribą tarp to, kas yra tremtinys ir
kas yra išeivis, tačiau jis, kitaip nei A. Maceina, sau buvo linkęs priskirti pastarąją sąvoką. Jo manymu, išeiviai paprasčiausiai neturi
moralinės teisės vadinti savęs tremtiniais ir
taip lygintis su prievarta iš tėvynės išvežtais
žmonėmis. Jis retoriškai klausia: „Ar rezidencijomis, automobiliais ir televizijomis
aptekę galime vadintis tuo pačiu vardu, kaip
anas Norylsko medkirtys, kuris 30 km eina
pėsčias į artimiausią pašto įstaigos punktą,
kad ant savo nuosavų pečių parsineštų savo
gerojo giminaičio iš Amerikos pasiųstą siuntinuką?“53 Tik būdami maištininkais pabėgėliai, V. Trumpos galvojimu, galėtų vadinti
save tremtiniais, tačiau ar taip yra? Istoriko
manymu, toks teiginys būtų nelabai teisingas, todėl ir nereikia savęs paversti „melo
didvyriais“54.
Nežinia, ar A. Maceina buvo susipažinęs
su šiais V. Trumpos teiginiais, tačiau neabejotina, kad jis jiems būtų nepritaręs. Savo
aiškią ir griežtą poziciją tremties klausimu
filosofas išsakė komentuodamas ateitininkų
nuotaikas savęs kaip tremtinių suvokimo
klausimu. Jis nuogąstauja, kad „nei svetur
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gyvenęs bei augęs pabėgėlių jaunimas, nei
seniau atkeliavusieji mūsų tautiečiai nesijaučia esą tremtiniai“55. Savęs kaip tremtinio suvokimą A. Maceinos galvojimuose lemia ne
asmens santykis su gyvenama aplinka, bet su
tėvyne. Ne subjektyvus svetimumo jausmas,
o „objektyvus atitvėrimas nuo savos tautos
krašto“ padaro žmogų tremtiniu, todėl blankūs, bedvasiai ir net klaidinantys „išeivystės“
ar „gyvenimo už ribų“ vardai neatspindi
tikros lietuvių būsenos svetur ir padaro ją
tolygią laisvos tautos narių būsenai56. Taigi
A. Maceinai tremtinio sąmonė nėra pasirenkama, ji yra natūraliai gaunama tėvynei
praradus laisvę, kartu laisvę prarandant ir
pačiam asmeniui.
Nors komentaruose apie ateitininkų laikyseną tremties klausimu A. Maceina išeivystės
sąvoką ir vadina „bedvase“, tačiau „Asmens
ir istorijos“ puslapiuose jis ją bando aiškinti,
priskirdamas tragikos atspalvių. Išskirdamas
dvi išeivių grupes, ekonominius ir politinius
emigrantus, pabėgėlius, jis teigia, kad jie,
nors atsisveikina su tėvyne laikinai, tačiau
„iš tikro gi beveik visados amžinai“, todėl buvimas svetur jiems virsta „pastovia būkle“57.
Tokia būklė veda prie savęs kaip svetimo
naujojoje aplinkoje suvokimo. Būdamas ne
tėvynėje asmuo tampa svečiu, todėl yra priverstas „nusižeminti, vadinasi, elgtis, kalbėti
ir mąstyti taip, kaip ir kiti, jį priėmusieji“58.
Atrodo, toks nusižeminimas būtų ne tik savo
garbės paminimas, bet ir gijos su tautine savimone nutraukimas, tėvynės išsižadėjimas.
Neištikimybė savo tautai A. Maceinos galvojimuose suvokiama kaip neištikimybė sau
pačiam. Čia filosofas griebiasi gana griežtos
retorikos teigdamas, kad „apsisprendimas
už vieną tautą visados reiškia apsispręsti
prieš kitą tautą. Kai lietuvis apsisprendžia
būti amerikiečiu, braziliečiu, kanadiečiu ar
vokiečiu, tuo pačiu jis apsisprendžia nebūti
lietuviu.“59 Šiose svarstybose A. Maceina atskiria kultūros ir istorijos sąvokas. Jo teigimu,
kitos kultūros priėmimas yra būtinas: „išei-
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vis privalo būti dvikalbis ir dvikultūris“, kad
galėtų svečioje šalyje įsikurti ir pats kurti60.
Tokiame teiginyje esminis yra kitos kultūros
įsileidimas, o ne savosios pakeitimas kita.
Tremties sąmonė, rodos, gelbsti asmenį, būnantį svetimoje aplinkoje, nuo negrįžtamo
įsiliejimo į ją. Suvokdamas save kaip priverstą būti ne tėvynėje, asmuo lengviau pakelia
ir svetimumo naujoje aplinkoje naštą, todėl
nepuola išsižadėti savosios istorinės sąmonės
ir keisti ją kita. Taip tremties sąmonė apsaugo asmenį nuo sunykimo laiko tėkmėje.
Maceiniškajame suvokime tremtis yra
būsena, o tai reiškia laikinumą. Jos pabaigą
žymi tėvynės išsilaisvinimas nuo pavergėjo,
ir tuo šis suvokimas skiriasi nuo jau minėto
Č. Milošo tremties, kaip pastovios ir kone prigimtinės, traktavimo61. Okupacija A. Maceinai nulemia išeivio tapimą tremtiniu: „tą valandą, kai tėvynė svetimųjų yra pavergiama,
tarp išeivių ir jų tautos įsiterpia pavergėjaspriešas ir sukuria užtvarą, kurios išeivis negali peržengti, nenusilenkdamas – vienaip ar
kitaip – pavergėjui ir tuo būdu nepripažindamas – bent simboliškai – paties pavergimo“62.
Čia A. Maceina aiškiai kritikuoja „veidu į
Lietuvą“ politiką, suvokdamas tai kaip „nusilenkimą pavergėjui“. Tremtis jam yra maištas,
protestas prieš tėvynės pavergimą, ir tie, kurie
„nusilenkia“ priešui, praranda tremties sąmonę. Tremties kaip maišto suvokimą pateikė ir
Juozas Eretas. Anot jo, „tai parodo, kad tauta
morališkai dar yra sveika, kad jos pozityvios
jėgos dar nepalaužtos, kad ji idėjiškai dar gaji
ir tamsioms užmačioms priešinasi“63. Tačiau
A. Maceina išplėsdamas tremties sąvoką teigia, kad visi lietuviai valstybės okupacijos
metu tampa tremtiniais, taigi ir ekonominiai
emigrantai, ir palikuonys, gimę jau svečioje
šalyje, o gal, su išlygomis, net ir esantys Lietuvoje papuola į tam tikrą dvasinę tremtį, o
J. Eretas čia pateikia kur kas paprastesnę apibrėžtį. Jam tai „atsiskyrimas nuo savųjų ir
gyvenimas svetimoje žemėje“64. Maceiniškoji
tremtis siejasi su istorinės sąmonės pojūčiu,

nes tik visą laiką gyvendamas tautos istorijoje
asmuo gali justi jos pulsą ir atitinkamai įprasminti save dabartyje. Tačiau J. Eretas, siedamas istorinę savimonę su tėvyne geografine
prasme, su žeme, teigia, kad jos netekimas yra
ir „savo praeities: per šimtmečius eitojo kelio,
tėvų ir kapų, bendrakeleivių ir visų tradicijų“
praradimas, todėl „emigruoti reiškia tam tikra prasme numirti“65. A. Maceinos pateikiamas tremties sąmonės suvokimas nėra toks
pesimistinis. Tremties sąmonė anaiptol ne
naikina tautos gyvybines jėgas, tokia dvasia
kaip tik jas palaiko, teigdama viltį apie padėties laikinumą.
Atskirdamas išeivio ir tremtinio sąvokas,
A. Maceina kaip tik pastarąją suvokia kaip
moraliai viršesnę. Ji gelbsti asmenį nuo prapulties svetimoje aplinkoje, sukeltos vardan
patogesnio buvimo, siekio nesijausti svečiu,
taigi svetimu, atsisakant savosios istorinės
sąmonės. „Nusilenkimas pavergėjui“, keliaujant į okupuotą Lietuvą, taip pat būtų lygus
tremties, o kartu ir istorinės sąmonės atsižadėjimui. Maceiniškajame galvojime tremties
sąmonė natūraliai susiformuoja visiems be
išimties išeiviams, nepaisant jų kartos ir išvykimo iš tėvynės priežasties.

Išvados
1.	Aiškindamas laiko ir asmens sąvokas
bei jų tarpusavio ryšį istoriškumo ir tautiškumo koncepte, A. Maceina traktuoja asmenį kaip vienkartinį ta prasme, kad jis yra
unikalus ir nepasikartojantis niekame kitame. Savo prigimtimi būdamas pastovus, asmuo gali nuolatos kintantį ir nykstantį laiką
įprasminti dabartyje, paversdamas jį istorija.
Kadangi tik žmogus geba taip kurti istoriją,
jis vienintelis yra istoriškai sąmoninga būtybė. Istorinė sąmonė A. Maceinos galvojimuose negali būti suvokiama tik kaip individuali
būsena, todėl tautos istorija ir asmens istorija
yra susietos viena su kita ir pavieniui neegzistuoja. Istorijos supratimas ryšyje su laiku
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leidžia traktuoti ją kaip neįmanomą prarasti
pakeitus gyvenamą erdvę.
2.	Istorinė sąmonė, būdama glaudžiai
susijusi su tautos savimone, lemia asmens ir
tautos laikyseną egzilyje. Tautinė atmintis
leidžia asmeniui pajusti istoriškumą, o tradicija yra jos įkūnijimas. Pagrindinis tradicijos bruožas yra buvimas gyvybinga, taigi
buvimas dabartyje. Taip ji susiejama su esminiu istorinės sąmonės principu – praeities
ir ateities sudabartinimu. Toks A. Maceinos
mąstymas apie tradicijos būtinybę būti dabartyje priartina jo galvojimus V. Kavolio
svarstymams „gyvosios lietuvybės“ klausimu.
Istorinė sąmonė yra būtina visavertiškam asmens egzistavimui svetimoje aplinkoje, o būdama prigimtinė ji negalima pakeisti kita. To
siekdamas, asmuo pasmerkia save dvasinėms
klajonėms ir būties beprasmiškumui.

3. Tremties sąmonę lemia ne santykis su
gyvenama aplinka, t. y. svetimumo jai jausmas ar pan., bet asmens santykis su jo tėvyne.
Jis tiek yra laisvas, kiek laisva jo tėvynė. Todėl
A. Maceinos galvojimuose tremties sąmonė
suvokiama ne kaip pasirenkama, o kaip natūraliai gaunama, nepaisant priežasties, dėl
kurios asmuo privalėjo palikti tėvynę, ir kokios kartos išeivis jis yra. Pagrindinis tremties sąmonės principas yra jos laikinumas,
nes asmuo tol yra tremtinys, kol okupuota
yra jo tėvynė. Šiuo atžvilgiu maceiniškasis
tremties suvokimas, kaip kontrastas išeiviškosios padėties pastovumui, suteikia tam tikro optimizmo gyvenimui svetimoje aplinkoje, skatina išlaikyti savo istorinę sąmonę,
nesiekiant jos pakeisti kita taip papuolant į
būties beprasmybę.
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Sigita ŽEMAITYTĖ

Person, nation, and history in the exile-conditioned
thought of Antanas Maceina
The article analyzes the thoughts, expressed in exile in the 1981 book Asmuo ir istorija
(Person and history), of the Lithuanian philosopher and intellectual Antanas Maceina
on nationality and national identity and on
the relation of these factors to a nation’s historical consciousness. Questions discussed
include the following: How did Maceina define the concepts of person and time? How
did he characterize their interaction? What
place, in the environment of exile, did he accotrd to a person’s and a nation’s historical
consciousness? How in the context of exile
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and emigration did he conceive of his own
and others’ life abroad? Maceina’s thoughts
are compared to those of other intellectuals
living in exile. Above all, Maceina emphasized the importance of a nation’s historical
self-understanding when its members are
forced to live abroad, a self-understanding
absolutely essential for a person’s worthwhile
existence. In Maceina’s view, it is impossible
to exchange one’s own history for someone
else’s; therefore, a person aiming to do just
that condemns himself to spiritual vagrancy
and a meaningless life.

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

ISSN 1822-5152

Iš archyvų

Daiva DAPKUTĖ

Tautiškumo išsaugojimo problemos emigracijoje:
		
ką reiškia „eiti su gyvenimu“
Kodėl dalis lietuvių emigrantų, jų sukurtos tautinės organizacijos ilgainiui svetimame krašte išnyksta, kaip išsaugoti ir išlaikyti
lietuviškumą, tautiškumą, kaip jį perduoti
ir įdiegti jaunesnėms kartoms? Tautinio tapatumo išsaugojimo emigracijoje klausimas
kėlė nerimą įvairių kartų ir įvairių emigracijos bangų lietuviams. Dažniausiai tyrinėjant lietuvių diasporos istoriją daugiausia
dėmesio skiriama dabartinei ir vadinamajai
„dypukų“ (t. y. po Antrojo pasaulinio karo
pasitraukusiųjų iš Lietuvos) istorijai. Daug
mažiau žinome apie senąją, vadinamąją
„grynorių“, emigraciją, jų pastangas pritapti ir išlaikyti tautiškumą svetimame krašte.
Istoriografijoje šiek tiek tirtas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios laikotarpis, tautinio atgimimo ir tautinės savimonės formavimosi
ir išlaikymo problemos Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Šiai problematikai daugiausia dėmesio skirta kun. Vinco Valkavičiaus (William Wolkovich), D. Fainhauz tyrimuose,
vienu ar kitu aspektu apžvelgta kitų1 tyrėjų
darbuose. Iki šiol mažiau tirtas lieka senosios
emigracijos bangos organizacinis gyvenimas,
nėra išsamiau aptarta skirtingų emigracijos
bangų atstovų komunikacijos tema. Skirtin-

gų emigracijos bangų ir kartų lietuvių emigrantų tapatybės nebuvo vienodos, nes jas
formavo skirtingos aplinkybės ir skirtingos
patirtys. Šie skirtumai galėjo būti nedideli,
tačiau neretai kėlė problemų, dėl kurių skirtingų kartų ir bangų lietuviai sunkiai rasdavo būdų bendradarbiauti ir kurdavo savas
organizacijas.
Čia skelbiamas vieno iš senosios emigracijos bangos Amerikos lietuvių verslininko,
visuomenininko Juozo Bačiūno (Juozo J. Bachuno) (1893–1969) tekstas „Lietuvių bendruomenė eina su gyvenimu“ atspindi būtent
grynorių emigracijos atstovo patirtis, požiūrį
į lietuvių organizacinį gyvenimą ir tautinio
tapatumo išsaugojimą. Pro savo asmeninės
patirties prizmę jis pažvelgia į skirtingų emigracijos bangų pastangas organizuotis ir išlaikyti lietuviškumą svetimame krašte.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje iš Lietuvos pasitraukusiems emigrantams daug
sudėtingiau sekėsi pritapti svetimame krašte.
Kaip ir daugelis kitų Vidurio ir Rytų europiečių, dauguma iš Lietuvos tuo metu pasitraukusių žmonių buvo neturtingi, menko
išsilavinimo (53% lietuvių, atvykusių į JAV
1899–1914 m., buvo neraštingi2) ir ne itin
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aukštų kultūrinių poreikių kaimo gyventojai. JAV jie pirmiausia susispietė apie anglių
kasyklas Pensilvanijoje, susitelkė siuvimo
fabrikuose Naujojoje Anglijoje (Baltimorėje,
Bostone) arba Čikagos skerdyklose. Pirmieji lietuviai emigrantai atvyko į JAV iš tada
pramoniniu atžvilgiu atsiliekančio agrarinio
krašto, paveikti lenkų, rusų įtakų, be tvirtesnio lietuvybės, tautinės savimonės jausmo.
Svarbiausią vaidmenį tuo metu tarp lietuvių
vaidino religinis ir geografinis-lokalinis tapatumas3. Pirmosios imigrantų bangos lietuviai nuo 1868 m. dažnai glaudėsi prie lenkų
kolonijų, daugelyje vietų JAV pirmaisiais
metais kūrėsi bendros su lenkais pašalpinės
draugijos, mišrios parapijos. Lietuvius su
lenkais siejo panaši emigracinė patirtis, bendra religija, šioks toks lenkų kalbos mokėjimas, panašus pigaus darbininko imigranto
likimas svetimame krašte. Vėliau dėl etninių
dalykų kilę lietuvių ir lenkų konfliktai prisidėjo prie tautinės savimonės formavimosi.
Būtent migracijos patirtis skatino savęs suvokimo, etninio skirtingumo nuo aplinkos
sampratą ir spartino tautinės tapatybės formavimąsi emigracijoje. Ilgainiui prasigyvenantys lietuviai užsienyje kūrė savo verslus,
leido spaudą, knygas, statė bažnyčias, steigė
mokyklas, politines, kultūrines draugijas.
Savitas jų kultūrinis gyvenimas, prisirišimas prie paveldėtų iš gimtojo krašto tradicijų, imigracijos vietos kultūros įtakos leido
susiformuoti stipriai lietuvių diasporai.
Daugumai Rytų Europos emigrantų atsidūrus svetimame krašte neišvengiamai iškildavo integracijos, asimiliacijos, tautiškumo
išsaugojimo problemos. Grynoriai gana sėkmingai priešinosi asimiliacijos procesams,
perdavė lietuviškos tapatybės elementus jaunesnei kartai. Tautinį sąmoningumą buvo
bandoma plėtoti, stiprinti, išlaikyti įvairiomis priemonėmis. Didžiulis vaidmuo teko
etninėms parapijoms, įvairioms etninėms
draugijoms, spaudai, knygų leidybai, tautinėms mokykloms, kurių įtaka tautiškumo iš-
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saugojimui ir palaikymui svetimame krašte
buvo didelė.
Lietuviai JAV ir kituose kraštuose būrėsi
į įvairias tautines draugijas (dažnai vadintas
„draugystėmis“). Iš pradžių vyravo savišalpos
draugijos, kurios pabrėždavo švietimosi ir
nacionalinius reikalus, vėliau draugijos ėmė
šakotis pagal specifiškesnius tikslus ir uždavinius: atsirado blaivybės, karinės, ekonomikos, meno, mokslo, pasaulėžiūros ir politikos
draugijos. Ideologiniu požiūriu jos daugiausia buvo katalikiškos, ekonominės-politinės
ir laisvamaniškos-socialistinės. Įdomus dalykas su organizacijų pavadinimais: iš pradžių
populiariausi buvo šventųjų vardai (vyrams –
šv. Juozapo, šv. Kazimiero, moterims šv. Mergelės Marijos, šv. Onos), vėliau imigrantai
vardais išreikšdavo nepriklausomumą nuo
religijos arba norėdavo išreikšti tautiškumą,
todėl rinkdavosi praeities didvyrių, kunigaikščių vardus (Algirdo, Kęstučio, Vytauto,
Mindaugo, moterų – dažniausiai Birutės)4.
Šios draugijos reguliariai duodavo imigrantams progą susirinkti namuose, išnuomotose
salėse, kai kurios draugijos išlaikydavo bent
po mažą biblioteką, rengdavo savo narius pilietybei, skatindavo mokytis rašyti ir skaityti
ne tik lietuviškai, bet ir angliškai.
Tačiau bėgant laikui organizacinis gyvenimas pradėjo slūgti, senoji emigrantų dėl
senatvės, ligos ir mirčių pasitraukdavo, o
jaunoji karta vis mažiau domėjosi lietuviška
visuomenine veikla ir vis mažiau būrėsi į senąsias organizacijas. Po Antrojo pasaulinio
karo į JAV atvykę naujos dypukų emigracijos
bangos lietuviai suaktyvino jau pradedantį
apmirti lietuvių kultūrinį, visuomeninį, organizacinį gyvenimą. Tiesa, jie taip pat gana
vangiai telkėsi į senąsias organizacijas, kurios
pamažu prarasdamos įtaką užsidarydavo ir
išnykdavo. Iš daugybės senųjų lietuvių organizacijų išsilaikė tik kelios, tebeveikiančios
iki šiol: Lietuvos vyčiai5, Susivienijimas lietuvių Amerikoje6, Amerikos lietuvių taryba7.
Grynoriai tikėjosi, kad naujieji emigrantai
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perims ir atgaivins jų jau sukurtą lietuviško gyvenimo struktūrą, tačiau naujai atvykusieji kūrė naujas iš Lietuvos persikeltas
įvairias politines, visuomenines, kultūrines
organizacijas. Siekiant suvienyti lietuvius visuose pasaulio kraštuose 1949 m. buvo įkurta
Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB).
Nedaugelis senosios grynorių kartos atstovų optimistiškai priėmė ir įsitraukė į dypukų sukurtą Pasaulio lietuvių bendruomenės
veiklą. Skirtingų kartų ir bangų lietuviai
sunkiai rasdavo būdų bendradarbiauti ir
veikti tose pačiose organizacijose. Vienas iš
grynorių, aktyviai įsitraukęs ir parėmęs PLB
idėją, buvo Juozas Bačiūnas, 1963 ir 1968 m.
išrinktas Pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininku.
Juozas Bačiūnas gimė 1893 m. gegužės
24 d. Jurbarke, 1897 m. su tėvais atvyko į
JAV. Daugelį išeivijoje vėlesniais metais stebindavo Bačiūno šviesumas, išsilavinimas,
inteligentiškumas8, nors enciklopedijose niekur nerasime žinių apie jo baigtas mokyklas.
„Aš tik ūkininkas, mokyklon pro vienas duris
įėjau, pro kitas išėjau…“9 – kažkada prasitarė
Bačiūnas. Baigęs pradžios mokyklą jis labai
norėjo mokytis toliau, bet supratęs, kokia tai
bus nelengva našta šeimai, metė mokslus ir
ėmėsi ieškoti bent kokio darbo, kad prisidėtų prie šeimos išlaikymo10. Nuo 1907 m. jam
teko eiti „gyvenimo mokslus“: 14 metų sulaukęs Juozas Bačiūnas pradėjo dirbti Čikagoje
lietuvių tautinės krypties laikraščio „Lietuva“ spaustuvėje, 1914–1915 m. dirbo „Draugo“
dienraščio administracijoje, 1917 m. drauge
su Jonu Pajausku atpirko iš Antano Olšausko
„Lietuvos“ laikraštį ir iki 1919 m. rūpinosi laikraščio leidyba. Šis ankstyvasis laikotarpis
buvo turiningas ne tik įsigyta patirtimi, bet
ir sutiktais žmonėmis, jų įtaka ir gyvenimo
pamokomis. Su kai kuriais iš jų Bačiūnas susidraugavo visam gyvenimui. Neabejotinai
didelę įtaką jam turėjo Antanas Olšauskas
(Antoni Olszewski) ir jo leistas „Lietuvos“ laikraštis, ilgą laiką buvęs lietuviško gyvenimo

centru ne tik Čikagoje, bet ir kitose lietuviškose kolonijose JAV, savo tautiška politiška
dvasia maitinęs ir auklėjęs ištisą lietuvių tautos kartą Amerikoje11. Juozas Bačiūnas tapo
visam gyvenimui gerais draugais su tuomečiu „Lietuvos“ redaktoriumi Broniumi Kaziu
Balučiu ir Antano Olšausko sūnumi Antanu
Oliu, su kuriuo ilgus metus bendradarbiavo
lietuvių visuomeninėje, politinėje, kultūrinėje veikloje. Vėlesniais metais J. Bačiūnas
drauge su Antanu Vanagaičiu ir A. Oliu įkūrė
„Margučio“ laikraštį ir „Margučio radiją“.
Dėl sveikatos 1919 m. J. Bačiūnas su žmona iš Čikagos persikėlė gyventi į Tabor farmą
Sodus, Mich., ten užsiėmė vasarviečių verslu.
Tabor farma greitai tapo ne tik populiari poilsiavietė tarp amerikiečių, bet ir lietuvybės
sala, kurioje vykdavo įvairių organizacijų,
politinių veikėjų, visuomenininkų susibūrimai, suvažiavimai. J. Bačiūnas visą laiką
aktyviai dalyvavo lietuviškame visuomenės
veikime, daugiausia tautininkų organizacijų
veikloje, vėliau įsitraukė į Pasaulio lietuvių
bendruomenės veiklą.
Juozas Bačiūnas buvo tautininkas plačiąja
prasme, nes suprato tautinę idėją plačiau nei
patys tautininkai. Tai buvo senosios kartos
emigrantų bruožas, jų akimis žiūrint, tautinė ideologinė srovė, stovinti tarp socialistų
ir katalikų, plati tautinė-liberali grupė, bandanti išlaikyti tautiškumą išeivijoje, siekianti nepriklausomybės Lietuvai. Neretai dėl to
jie save vadindavo ne tautininkais, o „tautiečiais“. J. Bačiūnas sveikindavo kiekvieną naują lietuvišką iniciatyvą, naujos organizacijos
ar naujo leidinio atsiradimą, tačiau jam ne
prie širdies buvo susiskaldymas į mažas partijas, kai kiekviena grupė leidžia savo spaudą, drauge skaido jėgas, nors galima jungtis
aplink „tautiečius“ ir dirbti bendrai „vardan
tos Lietuvos“. Itin daug vilčių jis siejo su jaunąja karta, tikėdamasis, kad būtent jaunieji
sėkmingiau galės įgyvendinti šią užduotį
ir suvienyti lietuvius bendrai plačiai tautinės srovės veiklai. Galbūt todėl palankiai
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nusiteikęs jis sutiko Pasaulio lietuvių bendruomenės idėją, nors daugelis jo aplinkos
žmonių, jo bendradarbiai ir bičiuliai pasiliko
tik „skeptiško nesipriešinimo pozicijoj“. Jam
pakako bačiūniškai ūkininkiško žvilgtelėjimo į pačią tos idėjos esmę, ir jo išvada buvo
paprasta, – štai organizacija, kuri, „jeigu
laiku ir gerai susitupėtų“, galėtų išlikti net ir
tada, kai visi vlikai, tarybos ir partijos bus jau
„Dievui dūšią atidavę“12.
1963 ir 1968 m. išrinktas PLB pirmininku,
J. Bačiūnas tapo savotišku simboliniu tiltu
tarp senosios grynorių ir naujosios dypukų
kartos lietuvių išeivijoje. Vienas iš J. Bačiūno bruožų buvo tas, kad jis pasižymėjo nepaprasta tolerancija ir sugebėjimu sugyventi
su įvairiais žmonėmis, netgi tokiais, su kurių
pažiūromis nesutikdavo13. Dėl savo tolerancijos, liberalumo, praktiškumo ir paprastumo jis gebėjo bendrauti ir su jaunesne karta,
brendusia ir mokslus baigusia jau Amerikoje.
Vadovaudamas PLB J. Bačiūnas aplankė Australiją, Europą, Pietų Ameriką ir kitus kraštus, ten gyvenančius lietuvius, rūpinosi jų
padėtimi ir ragino burtis į Pasaulio lietuvių
bendruomenę. Daug dėmesio skyrė jaunajai
kartai, kurios rankose, pasak J. Bačiūno, lietuviškos veiklos ateitis, kaip tik jaunoji karta
turėsianti perimti lietuviškas organizacijas ir
tęsti jų veiklą.
Iš Lietuvos išvežtas būdamas tik ketverių
metų, visą gyvenimą praleidęs amerikietiškoje aplinkoje, J. Bačiūnas išliko lietuvis
patriotas ir lietuvybės puoselėtojas tarp
Amerikos lietuvių. „Bendrai paėmus išsilaikyti savo tautos patriotu visą gyvenimą aš
nelaikyčiau jokiu išskirtiniu nuopelnu (…)
Normaliame gyvenime normalus ir padorus
žmogus juk ir tegali galvoti, kad jis turi būti
ir likti tas, kuo jis gimęs“14, – rašė J. Bačiūnas.
Gyvenant Amerikoje, turint savo verslą tarp
amerikiečių jam buvo visai įprasta dalyvauti
ir finansiškai remti lietuvišką veiklą. Išlikti
lietuviu, savo krašto patriotu buvo natūralus
ir savaime suprantamas dalykas, nereikalau-
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jantis daug pastangų. Sunkiau tą savaime
suprantamą tautinio tapatumo jausmą buvo
atrasti ir puoselėti jaunesnei kartai, augusiai ar gimusiai svetimame krašte. Jaunimui
ši problema buvo nuolat aktuali. Į jų klausimą, kaip išlikti lietuviu svetimam krašte,
J. Bačiūnas neturėjo konkretaus atsakymo:
„Tačiau tai vis tiek jums dar neduos atsakymo, kaip galima Amerikoje išlikti lietuviu
ir drauge būti vertingu žmogumi lietuvių
tautai ir – Amerikai. Iš vienos pusės tai yra
lyg didelė mįslė, medžiaga sociologinei ir
psichologinei studijai ir filosofiniams svarstymams. Iš kitos pusės, galbūt, čia yra visai
paprastas dalykas. Vienas lietuvis Amerikoje
išliko lietuviu be jokių sudėtingų sociologinių, psichologinių ir filosofinių svarstymų, o
kitas tokiu pat būdu dingo. Čia lemia kažkas
kita, – pirmiausia turbūt žmogaus apsisprendimas, jo išauklėjimas, nuotaikos šeimoje, jo
sugebėjimas teisingai įvertinti aplinkos viliojimus ir blizgučius.“15
Grynorių emigracijos bangai, taip pat ir
J. Bačiūnui, būdingas „tvirtas įsišaknijimas
ir glaudus ryšys su „naująja tėvyne“, t. y.
gyvenamuoju kraštu16. „Mes čia visi esame
įpratę galvoti, ir taip sako daugelis Amerikos valstybės vyrų ir filosofų, kad būti geru
Amerikos piliečiu reiškia būti geru žmogumi tautoje, kuriai priklausai. Blogas lietuvis
nebus geras Amerikos pilietis. Tas, kas savo
kailį lengvai maino, kas greit dangstosi svetimomis plunksnomis ar užsigina savo kilmės
ir praeities, tas iš tikrųjų rimtoje amerikiečių
visuomenėje nėra gerbiamas“17, – rašė jis.
J. Bačiūnas, remdamasis savo asmenine patirtimi, daug liberaliau žiūrėjo į kai
kuriuos lietuviško tapatumo ženklus, pvz.,
Amerikos pilietybės priėmimą ar lietuviškų
pavardžių keitimą. Visą gyvenimą jis pasirašinėjo „Bachunas“ (angliška transkripcija).
„Jei angliškai, kur per suvirš 45 metus dariau
pragyvenimą, būčiau rašęs Bačiūnas, tai
nežinau, kaip jie būtų ištarę“18, – rašė J. Bačiūnas per daug nesureikšmindamas savo
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pavardės ir nedarydamas jokių problemų,
kai kiti jo pavardę rašydavo ir sulietuvindavo į „Bačiūną“. Tiesa, neretai pasitaikydavo,
kad kitiems lietuviams kliūdavo Bačiūno
pavardė: kaip jis, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, gali turėti nelietuvišką
pavardę. J. Bačiūno nuomone, vardai ir pavardės neabejotinai yra tautinės reprezentacijos ženklai, rodantys žmogaus tautinę kilmę, bet tai tik „formalistinė tautybės žymė“.
„Forma žmogaus gyvenime svarbu, bet tai
tik dalelė žmogaus asmenybės. Pagal žmonių posakį: svarbu kepurė, bet dar svarbiau,
kas po kepure…“19
Jaunesnei kartai J. Bačiūnas galėjo duoti
tik labai paprastą, praktišką (kaip jis pats
pasakytų „ūkišką“) patarimą, paremtą senosios emigracijos gyvenimo pavyzdžiu, t. y.
nuolat burtis, veikti lietuvių bendruomenėje,
nes „(…) per šimtą metų išeivijoje mūsų tautiečiai išliko lietuviais tik ten, kur jie būrėsi,
laikėsi vienas prie kito (…)“20. Kita vertus, jis
visada mėgdavo sakyti, kad reikia nuolat „eiti
su gyvenimu“21, su visais naujais jo reikalais
ir rūpesčiais, su besikeičiančiom dvasinėm
intelektualinėm sąlygom ir politinėm madom su visom naujom sąlygom. Čia skelbiamame tekste J. Bačiūnas bando paaiškinti,
ką reiškia išlikti lietuviu ir ką reiškia „eiti
su gyvenimu“. Kodėl vienos organizacijos ilgainiui išnyko ir nesulaukė jaunesnės kartos
palaikymo? Kas ir kokios organizacinės formos galėtų atspindėti įvairių kartų ir įvairių
įsitikinimų žmonių poreikius? Jo nuomone,
tokį vaidmenį galėjo atlikti Pasaulio lietuvių
bendruomenė. Būtent šiai organizacijai, jei ji
sugebės suburti lietuvius visuose kraštuose ir
eiti „drauge su gyvenimu“, priklauso ateitis22.
Dėl to jis ragino lietuvius svarstyti PLB reikalus ir burtis aplink Lietuvių bendruomenę.
J. Bačiūnas lietuviškos tapatybės palaikymą liudijo ne tik žodžiais, bet ir asmeniniu
pavyzdžiu ir nuolatiniu aktyviu dalyvavimu
Amerikos lietuvių organizacijose, visuomeninėje veikloje. Jo gyvenimas ir veikla ne vie-

nam lietuviui galėjo būti pavyzdys, kaip gyventi ir išlikti lietuviu svetimame krašte. „Iš
tų kelių gyvenimiškų pavyzdžių mano nuomonė ir patyrimas jums jau gali būti aiškūs.
Nieko čia nėra nepaprasto, gilaus ar mįslingo.
Norint išlaikyti lietuviškumą Amerikoje ar
bet kur kitur nelietuviškame pasaulyje, nebūtinai reikia imtis kokių herojiškų žygių, o
tik gyventi su lietuviais, dirbti lietuviškose
organizacijose, suktis savo tautiečių ir savo
tautos reikalų tarpe. Man rodos, kad tai yra
pakankamai plati dirva pasireikšti įvairių
sričių, skonių ir išsilavinimų tautiečiui – tiek
eiliniam, tiek profesionalui, tiek mokslininkui, tiek ir kūrybos genijui. Atsiremkime
tradicijomis, atsiremkime turtinga lietuvių
tautos istorija, įvertinkime jos sugebėjimus
Nepriklausomybės metais, sekime ir junkimės į jos laisvės pastangas, kritikuokime, kas
pasenę, kurkime nauja, nelaukime patys, –
ir tada niekad nepristigs nei programų, nei
prasmingo darbo, nei tvirtos vilties. Tada neliks nei laiko svarstyti klausimui: kaip Amerikoje lietuvis per dešimtmečius gali išlikti
savo tautos patriotas…“23
Čia skelbiamas Čikagoje esančiame Lituanistikos tyrimų ir studijų centro pasaulio
lietuvių archyve rastas Juozo Bačiūno tekstas įdomus kaip senosios grynorių kartos
nuomonės atspindys. Greta J. Bačiūno asmeninės patirties ir asmeninių prisiminimų
tekste atsiskleidžia išeivijos istorijos detalės:
kaip keitėsi senųjų lietuvių emigrantų organizacijos nuo mišrių lietuvių ir lenkų iki
lietuviškų, kaip jaunoji karta bandė eiti savo
keliu ir kurti savas naujas organizacijas, nes
senosios „nėjo su gyvenimu“ ir neatitiko jų
lūkesčių.
Tekstas rašytas 1964 m. Kadangi J. Bačiūnas, kaip ir daugelis senosios emigracijos
bangos atstovų, kalbėjo ir rašė senąja lietuvių
kalba, pilna amerikietiškų žodžių, jo tekstus
redaguodavo ir perrašinėdavo Bronys Raila
ir Vincas Rastenis. Šio teksto rankraštis taip
pat yra kažkurio iš jų redaguotas. Skelbiant
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dokumentą stengtasi išlaikyti tekstą kuo
artimesnį originalui, dėl to palikti to meto
rašybos ypatumai, originalus stilius, dabar
nevartojamos svetimybės, originalo kalba
rašyti vietovardžiai. Šio teksto-kalbos su-

trumpintas ir naujai Stasio Barzduko suredaguotas variantas buvo 1964 m. publikuotas
„Pasaulio lietuvio“ laikraščio 4 numeryje. Pilnas J. Bačiūno paskaitos tekstas skelbiamas
pirmą kartą.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ EINA SU GYVENIMU
Juozas J. Bachunas, PLB pirmininkas
Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių Bendruomenės mėnuo. Ne kartą jau buvo nutarta, kad
per tą mėnesį mūsų spauda ir lietuviai, kur
tik jie gyvena laisvajame pasaulyje, būtų pasiryžę aiškinti, kad yra Lietuvių Bendruomenė, ir dėtų pastangas kuo daugiau tautiečių
suburti į Bendruomenę.
Mes manome, kad kol yra ir bus lietuvių
pasaulyje, tol Lietuvių Bendruomenės idėja ir
tokia jos organizacija gyvuos. Ir gyvuos ji tiek
ir tol, kiek ir kol ji eis su gyvenimu, prisitaikins ir panaudos jo vis naujus besikeičiančius
reikalavimus ir sąlygas. Ir ne tik panaudos, bet
ir pati mėgins sau palankias sąlygas išugdyti.
Atsakyti į klausimą ir teisingai nuspręsti,
ką reiškia „visuomet eiti su gyvenimu“, nėra
lengva. Tuos klausimus per rugsėjo mėnesį ar
ir bet kada kaip tik turėtume kuo nuodugniau
nagrinėti. Gal rasis naujų sumanymų, pastebėjimų ir planų, kurių mes dienų sūkuriuose
pražiūrime, užmirštame, nepastebime.
Aš nesijaučiu nei istorikas, nei filosofas, nei
koks neklystantis politikas esąs (tik paprastas
ūkininkas), tad keliais žodžiais ir paragrafais
galėčiau į tą painų, labai sudėtingą reikalą
katekizmiškai atsakyti. Noriu tik pasidalinti
kai kuriais savo pastebėjimais per 71 metus
savo gyvenimo Amerikoje, arba kaip jūs dabar mėgstate pasakyti – „išeivijoje“.

Kas lieka, kas ištirpsta
Amerikos lietuvių bendruomenės istorija
per šimtą metų ir jų išlikimo galimybės, – tei-
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singiau sakant tai, kas iš jų dar likosi, – šiandien visiems matomos ir beveik aiškios. Jos
turėjo daug šviesių ir nemažiau tamsių, liūdnų ir pražūtingų pusių. Bet mes iš praeities
patyrimo pamokų nedaug tesimokome.
Ten, kur lietuviai laikėsi vienas prie kito
susibūrę ir stengėsi eiti su gyvenimu, jie išliko ir laimėjo. Tėvynėje Lietuvoje kaip tik
buvo tokios sąlygos. Motina prie ratelio
priespaudos laikais mokė savo vaikus skaityti iš elementoriaus ar maldaknygės ir rado
būdų jiems įskiepyti Lietuvos meilę. Išgyventa vergija, baudžiava, okupacijos, Kražių
skerdynės. Dideli ir nedraugiški kaimynai.
Bet kai lietuvių tauta rengėsi laisvei, kovojo
už ją, prisitaikė ir panaudojo tarptautines sąlygas (jų tarpe JAV prezidento Vilsono tautų
apsisprendimo programą), tai buvo laimėtas
net pats aukščiausias politikos siekimas –
valstybinė nepriklausomybė.
Tuo laiku per šimtą metų išeivijoje mūsų
tautiečiai išliko lietuviais tik ten, kur jie būrėsi, laikėsi vienas prie kito, sukūrė pagrindus savo bendram ir lietuviškam švietimui
ugdyti, kultūriniam savaimingumui reikštis.
Tuomet jie jau galėjo ir senajai tėvynei naudingai pagelbėti.
Kur nebuvo lietuviško švietimo, savo
kultūros ugdymo, tautinės garbės ir sąmonės gilinimo, platesnio žvilgsnio už laikinus
asmeninius išrokavimus24 ir pramogas, – ten
lietuviai ilgainiui neatsilaikė, gyvenimo
modernėjimui neprisitaikė, naujų galimybių lietuviškai neišnaudojo ir beveik išnyko.
Teisybę sakant, jie neišnyko, bet sutirpo kitų
tautų jūroje.
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Nuo Jogailos ir Jadvygos ligi
„kaip smagiau laikas praleisti“…
Mano atsiminimu lietuviai Amerikoje
pradžioje būrėsi labai savotiškai, nes tokios
buvo sąlygos, tokia susidrumsčiusi jų tautinė
sąmonė ir mažiau negu kuklus jų pasirengimas visuomeninio gyvenimo būdui. Buvo
steigiamos organizacijos, kaip „lietuvių-lenkų Jogailos draugystė“ arba „lietuvių-lenkų
Jadvygos draugystė“. Į jas stojo tie, kurie mokėjo susikalbėti lenkiškai ar norėjo būti „ponai“, nes tatai skaitė kažką aukščiau už gryną lietuviškumą. Tai buvo praeities liūdnos
ir juokingos liekanos. Gyvenimas ne taip ėjo,
ir tos draugijos vėliau išnyko.
Tada pradėjo burtis lietuviškai aiškesnės
Šv. Jono, Šv. Juozapo, Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio, beveik visais litanijos šventųjų vardais
draugijos, o po jų sekė Mindaugo, Gedimino,
Vytauto, Simano Daukanto, Kareivių draugijos su uniformomis, šalpos ir apdraudos
draugijos ar klubai padėti ligoj atsidūrus
arba paprastų paprasčiausia – „smagiau laiką praleisti“…
Jaunoji tų lietuvių karta į šias draugijas
mažai rašėsi ar visai nestojo, nes ji ten nerado
sau artimesnės dvasios nei stiliaus, kuriuos
jau buvo įsisavinusi šio krašto aplinkoje ir
mokyklose. Tie, kurie dar nebuvo galutinai
atitrūkę nuo lietuvių, steigė „Baltos rožės“ ar
„Raudonos rožės“ klubus, o mergaitės – „Lelijos“ ar „Rūtos“ klubus. Kai kada tai buvo
tik sporto, pramogų, socialinio bendravimo
klubai. Ir jie visi šiandien jau išnyko, neturėjo
prieauglio, nes steigėjai nepraplėtė savo ribotų skonių ir pažiūrų (…)25 nesugebėjo eiti su
naujo gyvenimo platesniais ir gilesniais reikalavimais.

Visaip ėjome „su gyvenimu“
Būtų per ilga istorija išminėti, kaip daugiau prasikūrę lietuviai statė draugijų ir klu-

bų namus, sales, steigė biznio bendroves. Tie
namai ir biznio kompanijos šiandien daugumoje yra visai išnykusios ar tik merdėja be
vilties išvengti numatyto likimo. Jos irgi nėjo
su gyvenimu, atsakyčiau, tik reikėtų daug
aiškintis, su kokiu gyvenimu jos turėjo eiti
ir kas reiškia „eiti su gyvenimu“.
Bet ir tada kartais būdavo gudrių žmonių,
kurie mokėjo „eiti su gyvenimu“ ir sąlygas
išnaudoti, bet tik ne bendruomenės, bet savo
naudai. Jei man leistumėt paminėti vieną
kitą linksmesnį atsiminimą, turėčiau pasakyti, kad mano vaikystėje Chicagoje beveik
kiekvienas apsukresnis karčiamininkas26
tvėrė „lietuviškas draugijas“, nes iš jų jis turėjo apčiuopiamos naudos. Karčiamos gale
paprastai būdavo laikoma svetainiukė, kur
jo sukurta „draugija“ turėjo kas mėnesį ar
dažniau susirinkimus. Dalyvius pavaišinant
gėrimais ir valgiais, karčiamininkui būdavo
naudos. Ir šiaip nariai į jo svetainę užeidavo
arba čia keldavo triukšmingas vestuves, varduves ir kitokias šventes.
Gal per daug nebarsite, kad ir aš jaunystėje buvau išmėginęs nors ir mažą, bet apčiuopiamą tokio „visuomeninio veikimo“ skonį.
Kai turėjau spaustuvėlę su Žemaičiu 27, tai
buvau persikrovęs darbu ne tik spaustuvėje,
bet ir draugijose. Labai tada dar stigo sekretorių, kurie galėtų surašyti susirinkimų nutarimus ir protokolus. Norom nenorom man
teko būti (kai kada žmonės tiesiog priversdavo) sekretoriumi 10 ar net 12 organizacijų
iš karto. Net vakarais beveik nelikdavo laiko privatiniam gyvenimui. Bet kai tos visos
draugijos ruošdavo balių, pikniką ar kokį
didesnį parengimą, kur reikėjo garsinimų,
arba naujai draugijai reikėjo konstitucijos,
o be konstitucijos draugija negali būti, visus spaudos darbelius jos užsakydavo mūsų
spaustuvėje. Buvo nors ir labai mažas, bet
vis dėlto „biznis“.
Tačiau tuo pačiu būdu ir karčiamininkų „draugijos“, ir tokie „bizniai“ negalėjo
pastoviau išsilaikyti. Visa pasibaigdavo, kai
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nusibosdavo, žmonės pasendavo, arba geriau
prasikūrę nebebuvo sudominami tokia „veikla“. Pastovios lietuvių bendruomenės idėja
čia neturėjo šaknų.

Naujų organizacijų potvynis
Dabar, kada prieš 10–15 metų suvažiavo
Amerikon daug tūkstančių naujų lietuvių,
į mūsų senąsias organizacijas ir klubus jie
stojo, palyginti, negausiai, arba įstoję vėliau
nudildavo.
Jie buvo kitokios dvasios, kitaip išauklėti,
atsirėmę kitų tradicijų. Jie sparčiai kūrė tokias draugijas, organizacijas ar partijas, – tai
ką atsivežė iš laisvosios Lietuvos laikų ar ką
buvo pradėję net per visai trumpą laikotarpį
tremtinių stovyklose. Čia kūrėsi šviesiečiai28,
santariečiai 29, neolituanai30, ateitininkai31,
varpininkai32, rezistentai33, laisvės kovotojai34,
vlikininkai35, frontininkai36, liaudininkai37 ir
krikščionys demokratai38, o taip pat skautai,
šauliai, profesoriai, ramovėnai39, paštininkai ir visokios tikros ar tik neva profesinės
draugijos.
Anstybesniųjų 40 Amerikos lietuvių jaunimas į jas beveik nestojo. Ir naujų atvykėlių
jaunimas, išskyrus skautus ir kiek kitus, nelabai. Jie kartais kuria vėl visai naujas organizacijas, arba nieko.
Tebėra kažkoks nesusiderinimas su laiku
ir gyvenimu. Vis kažkaip nepataikoma, blaškomasi tarp atsiminimų ir svajonių – ir to,
kas yra naujasis gyvenimas, jo reikalavimai
ir jo tikrosios galimybės.
Kitaip juk nebūtų tokio blaškymosi, išsiskirstymo ir nesusikalbėjimo, kur kartais
niekam neaišku, kas, prieš ką, dėl ko ir už
ką maištauja.
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Plačiausias tebėra
Bendruomenės ratas
Taigi, brangūs sesės ir broliai, mes tebeturime tas pačias bėdas, tuos pačius vargus
ir rūpesčius, ir vis dar lyg neįtelpame į savo
laiką. Vieni gal per daug atsilikę, kiti gal per
daug toli svetimuose vandenyse užplaukę.
Turime tai aiškintis ir ieškoti būdų, kaip
pataikyti į savo laiką ir gyvenimo sąlygas,
kuriose natūraliai ir sveikai vyksta kartų
pasikeitimas.
Atrodo, dėl vieno beveik visi sutariame:
mums lietuviams reikia bendros pasaulinės
organizacijos, kokią turi žydai ir kitos tautos.
Mes visi imame labiau sutarti, kad tokia organizacija, ar net daugelio panašių organizacijų
tinklas, yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ir atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenės.
Gal sutiksime, kad burtis į tą ratą gali ir privalo visi lietuviai, įvairaus amžiaus ir įsitikinimų, įvairių kultūrų daržuose auklėti. Ir
visi ieškosime priemonių, kaip eiti su gyvenimu, išsilaikyti ir laimėti ateitį.
Pasaulio lietuvių bendruomenė deda pastangas, kad viso pasaulio lietuviai tautiniuose reikaluose būtų vieningi, vieni kitus
geriau pažintų, gerbtų ir aukotų bent dalį
savo pastangų didžiausiam ir visuotiniam
mūsų siekimui – padėti, kad Lietuva vėl būtų
laisva, demokratiška ir nepriklausoma.
1964 m.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Pasaulio lietuvių archyvas
PLB, Juozas J. Bachunas
B-24, D-8, L. 1–5.
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Antrojo pasaulinio karo Varpo korporacija
buvo atkurta ir kurį laiką veikė Vokietijos DP
stovyklose.
33. Lietuvių rezistencinė santarvė (LRS) – liberalaus sparno lietuvių politinė organizacija,
įkurta 1950 m. Londone. Organizacijos skyriai
veikė Europoje ir JAV, 1953–1958 m. Londone
LRS leido žurnalą „Santarvė“.
34. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) –
nacių okupacijos metais 1940 m. Kaune įkurta
pogrindžio organizacija subūrė liberalesnio
nusiteikimo jaunimą, atliko svarbų vaidmenį
pogrindžio veikloje Lietuvoje. Organizacija
po karo buvo atkurta emigracijoje, formaliai
egzistavo iki 1990 m.
35. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas
(VLIK) – nacių okupacijos metais Lietuvoje
1943 m. susikūrusi pogrindžio organizacija,
po karo atkurta emigracijoje, vykdė lietuvių
politinę veiklą ir veikė iki 1990 m.
36. Lietuvių fronto bičiulių (LFB) sąjūdis – nacių okupacijos metais 1941 m. lietuvių pogrindyje susikūrusi organizacija (Lietuvių frontas),
atkurta išeivijoje tęsė veiklą. Organizacija veikia iki šiol.
37. Po Antrojo pasaulinio karo į Vakarus pasitraukė emigracijoje atkurtos Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai.
38. Po Antrojo pasaulinio karo į Vakarus pasitraukė emigracijoje atkurtos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai.
39. 1950 m. Čikagoje įkurta lietuvių karių sąjunga „Ramovė“ turėjo savo skyrių įvairiuose
kraštuose.
40. Ankstesniųjų.
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Recenzijos

Ramūnas ČIČELIS

Tarp dviejų kultūrų
Sigutė Radzevičienė. Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 296 p.

Daugiau nei dvidešimt metų literatūrologė
Sigutė Radzevičienė skyrė lietuvių rašytojo ir
diplomato Igno Šeiniaus gyvenimo ir kūrybos tyrimams. Aptariama monografija – bandymas sisteminti ir pateikti
mums nežinomų I. Šeiniaus
biografijos detalių bei įvairių
žanrų literatūrinės kūrybos
analizės įžvalgų. Dešimtojo
dešimtmečio pradžioje autorei atsivėrė išties turtingas
lobynas – Švedijos valstybės
archyvo Igno Šeiniaus fondas, kuriuo naudotasi plačiai ir visapusiškai. Autorės
darbo rezultatas – monografija „Neatrastasis Ignas
Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje“ – itin aktuali
mūsų dienomis, kai vis daugiau kalbama apie išeivių
dvigubą tapatybę, rašoma ir kalbama apie
buvimą „pasaulio piliečiu“ ir kartu lietuviu.
S. Radzevičienė taikliai atskleidžia ir šiandien aktualų I. Šeiniaus tikslą supažindinti

Vakarus su Lietuva, integruoti savo tėvynę į
pasaulio kultūrą.
Monografiją sudaro dvi pagrindinės dalys:
pirmoji skirta I. Šeiniaus asmeninio ir visuomeninio gyvenimo faktams,
o antroji – jo veikalams. Esminiai recenzuojamos knygos teiginiai dėstomi konstatuojant ir siekiant įrodyti,
kad I. Šeinius – asmuo, gyvenęs dviejose kultūrose.
Biografiniame monografijos
skyriuje pateikiami keturi
mažiausiai žinomi diplomato ir rašytojo gyvenimo
faktai atskleidžia sunkią ir
probleminę I. Šeiniaus integraciją į Skandinavijos
visuomenę, komplikuotus
santykius su Lietuvos valdžia po 1926-ųjų perversmo, švedų požiūrį į Baltijos šalių pabėgėlius.
I. Šeinius – sumanus politikas, visuomenės
veikėjas, jam nuolat rūpėjo Lietuvos reikalai
ir likimas. S. Radzevičienė pabrėžia, kad di-
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plomatas nesulaukė beveik jokio dėkingumo
iš savo „pirmosios“ Tėvynės. Tai – viena iš
priežasčių, kodėl I. Šeinius taip siekė pritapti Švedijoje, išsikovoti solidžią materialinę
ir simbolinę padėtį. Monografijos autorė
nuosekliai rodo, kaip I. Šeinius nuolat kvestionuoja savo kūrybos vertę ir siekia pripažinimo. Egzilis lėmė labai stiprią intelektinę
įtampą, nes rašytojas bandė derinti tokias
skirtingas – lietuviškąją ir švediškąją – kultūras. Bene daugiausia abejonių S. Radzevičienės monografijoje kelia tai, kas pačiai
autorei akivaizdu: skandinaviškasis gyvenimo būdas, mąstymas, estetinės tendencijos.
Knygoje I. Šeiniaus biografija traktuojama
švediškosios aplinkos kontekste, kuris nėra
aiškiai apibrėžtas, todėl kartais primena
stereotipines nuostatas. Autorei paaiškinus
jai turbūt savaime suprantamą skandinavizmo sąvoką, daugelis I. Šeiniaus gyvenimo ir
kūrybos aspektų būtų daug suprantamesni.
Tada ryškiau paaiškėtų ir lietuvių rašytojo
simpatijų Švedijai – savo „antrajai“ Tėvynei –
priežastys.
Vis dėlto biografijos faktai, S. Radzevičienės nuomone, I. Šeiniaus švediškumo
suprasti nepadės, todėl pagrindinis knygos
analizės objektas – rašytojo kūryba, žyminti
ontologinį I. Šeiniaus apsisprendimą ne tik
gyvenime, bet ir rašant, nuolat būti tarpininku: tarp Lietuvos ir Švedijos; filosofijos
ir poezijos; poezijos ir prozos; literatūros ir
dailės bei muzikos; publicistikos ir memuaro
bei romano.
I. Šeiniaus „Meno filosofijos įvadą“ autorė
aptaria kaip visos tolesnės rašytojo kūrybos
premisą. Šis jauno lietuvio, studijavusio Rusijoje, veikalas žymi bandymą susivokti tuometėse filosofijos, estetikos teorijose, surasti
savo laikyseną. Kaip pagrindiniai I. Šeiniaus
autoritetai minimi Friedrichas Nietzsche ir
Immanuelis Kantas. Monografijos autorė
atskleidžia, kaip lietuvio studento nuostatos
disonuoja ir pranoksta XX amžiaus pradžios
Lietuvos estetikos diskurso ribas. Pabrėžia-
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ma, kad I. Šeinius nebuvo vienos ar kitos
požiūrių sistemos adeptas. Jaunas studentas bandė sintetinti mokymosi metu įgytas
žinias, jas pratęsti poetiškai ir originaliai:
„…rašytojo filosofinė-estetinė savivoka nerastų visiško tapatumo nei su viena meno teorijų. Nei su viena filosofinių sistemų“ (p. 94).
S. Radzevičienė apibendrina, vadindama
I. Šeinių moderniu neoromantiku (patvirtinama, kad pats rašytojas save irgi taip identifikavo). Švedijoje išleistas „Meno filosofijos
įvadas“ nesukėlė palankios skaitančiųjų reakcijos, nes romantizmo tradicija čia buvo išsekusi jau prieš šimtą metų. Poetinė kūrinio
forma publikos taip pat nepatraukė.
Kitas dar jauno I. Šeiniaus bandymas įsitvirtinti – veikalas „Lietuvių kultūra“. Šioje
knygoje puikiai derėjo abu I. Šeiniaus vaidmenys: rašytojo ir diplomato. Pirmiausia, šis
kūrinys yra informacinio pobūdžio, siekiama
supažindinti švedų visuomenę su neatrastąja
Lietuva. Kadangi šis tikslas – ne svarbiausias,
knygoje vyrauja ne faktai, o originali lietuvių
meno koncepcija. Pasak I. Šeiniaus, lietuvio
kasdienybės pamatas yra menas, kurio utilitarinė funkcija yra antraeilė; daug labiau pabrėžiama estetinė kiekvieno namų apyvokos
daikto, dainos, pasakos ir kitokių kūrinių
vertė. Nesunku nuspėti, kad švedų reakcija
į „Lietuvių kultūrą“ buvo dvejopa: vieni recenzentai knygą gyrė už pažintį su tolima
šalimi; kiti nesuprato I. Šeiniaus estetinės
programos ir liko prakticizmo šalininkai:
„…švedų kritikas, jaunas, bet literatūroje jau
pasižymėjęs rašytojas Einaras Rosenborgas mandagiai papriekaištavo apybraižos
autoriui už pernelyg pamėgtą idealizavimą,
pasiglemžiantį faktų tikroviškumą, kurio tikisi racionalus adresatas“ (p. 113). „Lietuvių
kultūroje“ I. Šeinius apsibrėžė savo vis dar
lietuvišką estetinę tapatybę, o kita vertus, po
šios knygos vis labiau orientavosi į švedų ar
net Vakarų skaitytojus.
Daugiausia dėmesio S. Radzevičienės monografijoje skirta knygos „Naktis ir saulė“
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analizei. Autorė gilinasi į gamtos ir žmogaus
keleriopus santykius I. Šeiniaus meniniame
pasaulėvaizdyje. Literatūrologė reikšmingai
priveda prie minties, kad vis labiau švedų nei
lietuvių rašytojo knygoje vyrauja ne gamtos
ir žmogaus primityvus paralelizmas (įprastas lietuvių tradicijoje), o žmogaus tapsmas
gamtoje. Itin svarbi įžvalga, jog I. Šeiniaus
kūrybos pamatinė stilistinė figūra yra paradoksas, kurį rašytojas sau atrado „Naktyje ir
saulėje“. Pagrindinė iš paradoksalių situacijų
žmogaus gyvenime susijusi su laiku: eilėraščių lyriniam subjektui dabartis reiškia ir amžinybę momente, ir kartu mirtį, nes akimirka
yra nesugaunama, čia pat išnyksta: „Poetinės
raiškos paradoksas, kaip meninė žodžio išmonė, Šeiniaus kūryboje visiškai atitinka jo
gyvenimo prasmės suvoktį: paradoksas lydi
ir paties žmogaus būvį šioje žemėje“ (p. 127).
Nors būta palankių „Nakties ir saulės“ recenzijų, šios knygos I. Šeiniaus karjeros Švedijoje
viršūne vadinti dar negalima, nes bandymas
derinti lyrikos ir prozos pasaulius nepratusių
prie metaforinio mąstymo ir jausmo švedų
nesužavėjo. Kritikai „Naktyje ir saulėje“ vis
dėlto pastebėjo tuometės menų sintezės mados ženklų.
Tikros sėkmės I. Šeinius Švedijoje sulaukė išleidęs memuarinės publicistikos knygą
„Raudonasis tvanas“. Šiame kūrinyje bene
pirmąkart gyvenime rašytojui pavyko išspręsti buvimo „tarp“, tarp fakto ir meninės
išmonės, konfliktą. S. Radzevičienė nuodugniai nagrinėja I. Šeiniaus prozos įtaigos mechanizmą, kuris taip užbūrė skandinavus, jog

knyga buvo išleista net kelis kartus. Vėlesni
I. Šeiniaus memuarinės publicistikos bandymai jau neatnešė šlovės. Monografiją „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba
Švedijoje“ S. Radzevičienė baigia neskelbtų
rašytojo publicistinių romanų analize, pažymėdama, kad autorius vis labiau siekė pasakojimo objektyvumo, nevengė satyriškai
vaizduoti Švedijos socialinį gyvenimą (tai –
viena iš galimų priežasčių, kodėl šie romanai
liko neišspausdinti). Paskutinis I. Šeiniaus
nebaigtas romanas „Aukso šuo“ – tai viso
gyvenimo estetinių nuostatų koliažas.
Vienas iš esminių aptariamos monografijos ypatumų – unikalus istorinio kultūrinio,
komparatyvinio ir interpretacinio metodo
taikymas, leidžiantis glaudžiai sieti į visumą
literatūros teorijos žinias, istorijos faktų analizę ir kūrinių (daugelio jų ištraukos cituojant
pirmą kartą pateikiamos lietuvių skaitytojui)
kritines įžvalgas. Ir visa tai – šiuo metu, kai
vis dažniau kalbama apie lietuvių literatūrologijos tendenciją įsisprausti į griežtą metodologinį rėmą, pamirštant gyvą santykį
su literatūros kūriniais. Recenzuojamos
monografijos autorė įrodo, kad autentiškas
literatūros išgyvenimas – vis dar svarbiausia
mokslininko užduotis. Žinant, kad S. Radzevičienė yra išspausdinusi ne vieną dešimtį
literatūrologijos straipsnių apie I. Šeiniaus
gyvenimą ir kūrybą, rūpi klausimas, ar monografijos žanras neprivertė autorės rašyti
koncentruotai ir atsisakyti dalies įdomios
medžiagos, kurią būtų svarbu ir vertinga išleisti kaip mokslinių straipsnių rinkinį.
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Mindaugas Tamošaitis

Lietuvių išeivijos mėnraščio
		
„Akiračiai“ istorija vienoje knygoje

Daiva Dapkutė, Dalia Kuizinienė. Laisvas žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“
1968–2005 m., Vilnius: Versus aureus, 2010.

Praėjusiais metais lietuvių išeivijos tyrimų
bibliotekos lentyną papildė dviejų Lietuvių
išeivijos instituto darbuotojų Daivos Dapkutės ir Dalios Kuizinienės
parašyta monografija apie
Čikagoje 1968–2005 m. leistą
mėnraštį „Akiračiai“. Pagal
leidinio tiražą (savo „aukso amžiaus“ metais buvo
leidžiamas 1400–1500 egzempliorių tiražu ir turėjo
daugiau nei tūkstantį prenumeratorių 1) „Akiračiai“
nebuvo kažkuo ypatingi ir
„veikiausiai mėnraštis nedarė ir didesnės įtakos ar
ryškesnio poveikio platiems
visuomenės sluoksniams –
nei Lietuvoje, nei išeivijoje“2.
Antra vertus, „šis mėnraštis
neabejotinai atliko svarbų vaidmenį lietuvių
diasporos istorijoje. Ne tik laikraščio skiltyse, bet ir naudodamiesi savo asmeniniais ryšiais akiratininkai, platindami atviro laisvo
žodžio ir tolerancijos pamokas, nemažai pri-
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sidėjo prie laisvos visuomenės formavimosi
išeivijoje ir Lietuvoje“3. Nors šaltojo karo
metais lietuvių išeivija gyveno laisvame pasaulyje, kur buvo tinkamos
sąlygos reikštis įvairiems
požiūriams, lietuvių išeivijos visuomenė iš esmės ta
proga nepasinaudojo ir išliko susiskaldžiusi į kelias ideologines sroves (gausiausia ir
įtakingiausia išliko katalikų
srovė), kurios nuolatos tarpusavyje konkuravo ir savo
ideologinėje spaudoje negailėjo kritikos kitų ideologinių
pažiūrų asmenims. Tai privedė prie lietuvių išeivijos
uždarumo, netolerancijos ar
nepagarbos kitaip mąstantiems. Išeivijoje ypač jautriai
būdavo reaguojama į pasirodančias diskusijas apie lietuvių išeivijos ir sovietų okupuotos
Lietuvos santykius. Šiuo klausimu lietuvių
išeivija nuo Antrojo pasaulio karo iki 7 dešimtmečio vidurio mažiau ar daugiau laikėsi
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vienos nuostatos – kol Lietuva bus okupuota,
bet kokie išeivijos ir okupuotos Lietuvos santykiai, įskaitant kultūrinius ryšius, negalimi.
Priešingu atveju ryšių palaikymas buvo prilyginamas kolaboracijai ir sulaukdavo griežto
pasmerkimo. Būtų galima priminti, kad šaltojo karo metais tokios pozicijos laikėsi dauguma lietuvių išeivių, tarp jų ir Vyriausiasis
Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK). Tokia nebendravimo pozicija laikyta lietuviško
patriotizmo pavyzdžiu, o kitaip mąstantys ir
besielgiantys – visuotinai smerkiami.
Tokiomis aplinkybėmis išeivijoje pamažu ėmė formuotis kitas požiūris, kurio pagrindinė mintis – užsidarymas ir kontaktų
nebuvimas su okupuota Lietuva išeivijai
nieko neduos, o tarnaus tik sovietams, todėl
reikalinga palaikyti bent kultūrinius santykius tarp abiejų pusių. Todėl „nesutarimai ir
skaidymasis išeivijoje dėl kultūrinių ryšių su
okupuota Lietuva skatino naujo leidinio atsiradimą“4. „Vakarų demokratinėse valstybėse tokie žurnalai nėra retenybė, tačiau gana
konservatyvioje ir uždaroje lietuvių išeivių
visuomenėje laisvas, atviro žodžio mėnraštis,
neturintis nei politinio užnugario, nei jokio
tvirtesnio finansinio pagrindo, gana unikalus reiškinys lietuvių išeivijoje.“5 Tokiomis
aplinkybėmis 1968 m. pasirodė mėnraštis
„Akiračiai“, „kaip bandymas leisti liberalaus
pobūdžio laikraštį, atvirą laiko dvasiai ir
dalykų kaitai laiko tėkmėje, kuriame būtų
skelbiami kitur nepageidaujami tekstai apie
ryšius su kraštu“. „Apie „Akiračius“ besiburiantys žmonės rėmė ryšių su Lietuva idėją.“6
Mėnraščio, kuris per visą gyvavimo laikotarpį neturėjo vyriausiojo redaktoriaus, kolektyvą sudarė įvairaus amžiaus ir įsitikinimų (nuo buvusių tautininkų iki ateitininkų,
Lietuvių fronto bičiulių organizacijos narių7)
asmenys. Tolesni įvykiai parodė, kad tokio
leidinio leidimas buvo reikalingas ir „Akiračiai“ dėl savo užimtos pozicijos, dėl santykių su okupuota Lietuva buvo skaitomas,
kartu kitų, ne tik išeivijos ideologinių srovių

leidinių, bet ir okupuotos Lietuvos valdžios
atstovų nuolatos kritikuojamas. Visos šios
su „Akiračiais“ susijusios peripetijos išsamiai aprašomos pristatomoje D. Dapkutės ir
D. Kuizinienės monografijoje.
Recenzuojamą knygą, be įvado, išvadų,
literatūros ir šaltinių sąrašo, santrumpų,
santraukos anglų kalbos, asmenvardžių
rodyklės, iliustracijų įklijos, sudaro šešios
pagrindinės dalys („Akiračių“ atsiradimas,
„Akiračių“ komanda, Atviro žodžio mėnraštis, „Akiračių“ ryšiai su okupuota Lietuva,
Permainų metas, „Kas mes esame?“, arba
kam tarnavo „Akiračiai“?), kuriose nušviečiama nagrinėjamo leidinio istorija nuo
atsiradimo aplinkybių iki 2005 m. leidinio
perkėlimo į Lietuvą. Kaip pažymėta įvade,
autorės siekė „ištirti „Akiračių“ atsiradimo
aplinkybes ir priežastis, apžvelgti mėnraščio
leidybos peripetijas, pristatyti bendradarbius
ir redaktorius, akiratininkų ryšius su sovietine Lietuva ir santykius su kitomis išeivijos
grupėmis bei spauda, taip pat atskleisti šio
mėnraščio reikšmę ir įtaką išeivijos visuomenei ir Lietuvos žmonėms“8.
Prieš mėginant įvertinti, kaip autorėms
sekėsi atskleisti įvade išsikeltus tikslus, norėtųsi stabtelti ties keliais įvade apžvelgtais
klausimais. Kaip matyti iš pateiktos istoriografijos apžvalgos, išskyrus keletą daugiausia D. Dapkutės neseniai pasirodžiusių
straipsnių, mėnraščio „Akiračiai“ istorija iš
esmės netyrinėta. Todėl jau vien dėl to tokios
knygos išleidimas yra sveikintinas dalykas.
Kitas knygos privalumas – atliktame tyrime
panaudota plati šaltinių bazė: pačių „Akiračių“ archyvas, kita gausi Lietuvių išeivijos archyve saugoma dokumentinė medžiaga, įvairi nagrinėjamo laikotarpio išeivijos spauda.
Taikant interviu metodą autorėms pavyko
apklausti visą būrį su „Akiračiais“ vienaip
ar kitaip susijusius asmenimis, pirmiausia
paskutinius „Akiračių“ redaktorius Zenoną
Rekašių ir Liūtą Mockūną, kurie autorėms iškėlė mintį parašyti knygą apie „Akiračius“9.
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Antra vertus, sprendžiant iš įvade pristatytos
istoriografijos ir naudotų šaltinių apžvalgos,
susidaro įspūdis, kad ir šiais laikais „Akiračių“ istorijos ir akiratininkų veiklos vertinimas išlieka pernelyg prieštaringas. Tam
lemiamos įtakos turi ne kiek objektyvus
istorinių šaltinių ištyrimas, turiu omenyje
sovietų saugumo KGB dokumentus, saugomus Lietuvos ypatingajame archyve (LYA),
nešališkas jų panaudojamas moksliniuose
tyrimuose, kiek tebesitęsianti ideologinė
konfrontacija tarp katalikų stovyklos ir vadinamosios liberaliosios srovės (jiems atstovavo „Akiračiai“, žurnalas „Metmenys“ ir
šiais laikais veikianti išeivijos organizacija
„Santara-Šviesa“). Nors recenzuojamoje monografijoje šių srovių ginčo pradžia plačiau
nepristatoma, jos ištakos siekia nepriklausomą Lietuvą (1918–1940 m.), ypač prezidento
Antano Smetonos autoritarizmo laikotarpį
(1926 m. pabaiga–1940 m.). Tuo metu tautininkai, kurių keletas žymių veikėjų, pirmiausia Vincas Rastenis (jis buvo ilgametis
leidinio „Akiračiai“ bendradarbis ir vienas
iš redaktorių) išeivijoje tapo liberalais, turėdami išskirtinę padėtį „Smetonos valstybėje“,
įvairiais būdais varžė ir persekiojo katalikų
veiklą, tai prisimindami katalikai išeivijoje
kiek įmanydami stengėsi savotiškai „atsirevanšuoti“ ir kritikuoti buvusius A. Smetonos diktatūros rėmėjus. Užtektų priminti
aštrius katalikų ir liberalų nesutarimus vertinant po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje
dešimtmetį trukusį partizaninį karą prieš
sovietų valdžią. Katalikų srovė, laikydamasi nuostatos, kad Lietuvai esant okupuotai
santykių palaikymas tarp išeivijos ir sovietų
okupuotos Lietuvos neįmanomas, išeivijoje
griežtai kritikavo liberaliosios srovės propaguojamą kitą požiūrį, pavadintą „Veidu
į Lietuvą“. Nereikėtų stebėtis, kad išeivijoje
vyravusi dviejų ideologijų konfrontacija neišnyko ir pasibaigus šaltajam karui. Apie jos
detales galima susipažinti pavarčius XX a.
pabaigoje – XXI a. pradžioje leistus ar dar vis
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tebeleidžiamus leidinių „Akiračiai“ ir katalikiškos spaudos – „Naujasis Židinys-Aidai“,
„Į laisvę“, „XXI amžius“ – puslapius. Todėl nereikia stebėtis, kad leidyklos „Naujasis Židinys-Aidai“ katalikų srovės atstovo Kęstučio
Skrupskelio pernai išleista knyga apie Lietuvoje veikusią katalikišką srovę (iki 1940 m.),
kaip ir jo anksčiau rašyti straipsniai10, skirta
ne tik aprašomos srovės reabilitacijai, bet ir
tautininkiškosios srovės negailestingai kritikai (šiam klausimui nušviesti reikėtų atskiros publikacijos)11. Tokiai katalikų linijai ir
šiais laikais patarnauja nekritiškas požiūris į
KGB surinktus dokumentus, pagal kuriuos
akiratininkai prilyginami sovietų saugumo talkininkams12. Beje, monografijos apie
„Akiračius“ autorėms dėl archyve taikomų
apribojimų nepavyko pasinaudoti visais
LYA saugomais dokumentais, nors prie jų
be apribojimų gali prieiti Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai13.
Knygos dėstyme plačiame kontekste pristatoma „Akiračių“ genezė, pabrėžiant aplinkybėmis, dėl kurių išeivijoje susiformavo
liberalioji srovė, kurios svarbiausia išraiška
išeivijoje buvo „gebėjimas vertinti skirtybes
ir jungti įvairių įsitikinimų bei ideologijų
asmenis, tolerancija kitaip mąstantiems“14.
Iš dėstymo matyti, kad liberalų branduolį
sudarė jaunesniosios kartos lietuvių išeivijos veikėjai, o vyresnioji karta savo spaudoje
daug dėmesio skirdavo įvairiems praeities
ginčams ir prisiminimams „apie senas garbingas nepriklausomos Lietuvos dienas“15.
Turėdami kitokį požiūrį į išeivijos santykius
su okupuota Lietuva, svarstant bendrauti ar
nebendrauti su okupuota Lietuva kultūros
srityje, grupė liberalių intelektualų nuo 7-ojo
dešimtmečio vidurio ėmė brandinti naujo
periodinio leidinio išleidimo idėją. Busimieji akiratininkai laikėsi nuostatos, kad „reikia
naudotis visomis įmanomomis galimybėmis,
nors šiuos ryšius ir kontroliuoja okupantai,
nes kontaktai lietuviams išeivijoje ir Lietu-

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

voje daug svarbesni ir reikalingesni negu
okupantui. Šie ryšiai su tėvynainiais Lietuvoje padėtų susipažinti su Vakarų meno ir
mokslo naujovėmis, įvertinti Vakarų mąstysenos pranašumą prieš sovietinę diktatūrą, o išeivija labiau priartėtų prie prarastos
tėvynės, pagyvintų savo politinį-kultūrinį
gyvenimą, jaunesniąją kartą sudomintų
tėvų gimtine.“16 Svarbu pažymėti, kad akiratininkai nebuvo naivūs ir puikiai suvokė,
kad bendraujant su sovietų valdomos Lietuvos atstovais patiems reikėjo išlikti budriems
ir nepasiduoti galimai sovietų propagandai
ar net verbavimui. Akiratininkų supratimu,
kultūrinių ryšių palaikymas, priešingai nei
manė dauguma išeivijos lietuvių, nereiškė,
kad akiratininkai pripažino sovietų valdymą
Lietuvoje kaip teisėtą. Todėl nuo „Akiračių“
įsteigimo ilgą laiką šiame leidinyje išeivijos
ir okupuotos Lietuvos ryšiai užėmė išskirtinę vietą, pvz., „Akiračiai“, kurių per metus
pasirodydavo 10 numerių, perspausdindavo
sovietinėje Lietuvoje leistus straipsnius ar
jų ištraukas, supažindindavo su okupuotos
Lietuvos leidžiamų laikraščių bendra apžvalga. Nieko panašaus nebuvo galima rasti
kituose išeivijos laikraščiuose, kurie taip
pat, kritikuodami „Akiračius“, „iš principo
negalėdavo rašyti nemėgstamam leidiniui“17.
Todėl nereikia stebėtis, kad katalikai ir kitų
išeivijos srovių atstovai, išeivijos su okupuota
Lietuva priešininkai, paprasčiausiai nerašė į
„Akiračius“18. Akiratininkų supratimu, „vaizduodama Lietuvos gyvenimą, redakcija vadovaujasi teigimu, jog objektyvus tiek gerų,
tiek blogų faktų iškėlimas, be ypatingų komentarų ar propagandinių išvedžiojimų, yra
pats geriausias būdas šiandieninę Lietuvą
pažinti ir savo išgalėmis jai padėti“. Tikėta, jog „skaitytojas yra pilnai kvalifikuotas
Lietuvos gyvenimą suprasti, jei tik jis turi
pakankamai žinių“19. Svarbu tai, kad šalia iš
sovietų spaudos išspausdinto straipsnio ar
sovietinės laikraščių apžvalgos „Akiračiai“
šalia patalpindavo savo dažniausiai kritišką

požiūrį į mėnraštyje pateiktą medžiagą. Tokių straipsnių ir komentarų išspausdinimas
rodė, kad akiratininkai puikiai suvokė, kas iš
tiesų vyko sovietų valdomoje tėvynėje. Visi
šie aspektai atskleisti monografijos skyriuje
„Akiračių“ ryšiai su okupuota Lietuva“20.
Kaip matyti iš recenzuojamos monografijos, patys akiratininkai iki pat Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikėsi savo pasirinktos
taktikos ir mėnraščio dėka padėjo sudaryti
išeivijai bendrą vaizdą apie įvykius okupuotoje Lietuvoje21, taip pat jame atsispindėjo
ir svarbiausi lietuvių išeivijos gyvenimo ir
praeities klausimai (politiniai, socialiniai,
kultūriniai ir kiti), kurie plačiau pristatomi
recenzuojamoje monografijoje22. Kaip matyti iš pristatomos knygos dėstymo, prasidėjus lietuvių tautiniam atgimimui ir atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę iki pat 2005 metų,
mėnraštis „Akiračiai“ išliko atviras liberaliosios ideologijos laikraštis. Galima neperdėtai konstatuoti, kad autorėms savo tyrimu
ir išvadomis, gausiais pavyzdžiais pavyko
skaitytoją įtikinti, kad mėnraštis „Akiračiai“
iš tiesų buvo „laisvas žodis laisvame pasaulyje“. Būtų galima pridurti, kad knygos tekstas
parašytas lengvu, suprantamu stiliumi, išlaikytas tęstinumas ir net galima susidaryti
įspūdį, kad ją rašė ne du, o vienas autorius.
Tai didelis autorių ir redaktorės privalumas.
Bene vienintelis knygos trūkumas – informacijos apie „Akiračių“ išskirtinumą išeivijoje pernelyg dažnas pasikartojimas. Turint
tai omenyje, kyla klausimas, ar iš viso buvo
reikalingas paskutinis skyrius „Kas mes esame?, arba kam tarnavo „Akiračiai“? Iš esmės
šioje dalyje skaitytojas kažko naujo nesužino.
Pernelyg didelis informacijos dubliavimasis
taip pat pastebimas monografijos dalyse
„Akiračių“ komanda“ ir „Atviro žodžio mėnraštis“: abiejuose minimi tie patys asmenys
ir jų veiklos specifika mėnraštyje. Tačiau šie
nedideli trūkumai jokiu būdu nesumenkina
knygos, kurioje vyrauja aprašomų įvykių
analizė, vertės. Pabaigoje norisi pareikšti
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viltį, kad knyga apie mėnraščio „Akiračiai“
istoriją nebus jokia išimtis ir netolimoje ateityje sulauksime panašių profesionalių tyrėjų
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Lietuvos Respublikos (LR)
Prezidentė ir lietuvių išeivija
2011 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui
Suomijoje Arūnui Jievaltui. Ji pabrėžė būtinybę stiprinti Lietuvos ir Suomijos santykius
visose be išimties srityse. 43 metų diplomatas, Vilniaus universitete baigęs ekonomikos
studijas, dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, misijoje prie Europos Bendrijų, Lietuvos
ambasadose Lenkijoje ir Suomijoje, stažavosi
JAV ir Japonijoje.
2011 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo
Nobelio premijos laureato, rašytojo Česlovo
Milošo (Czeslaw Milosz) šimtosioms gimimo metinėms skirtos paminklinės lentos
Vilniaus universitete atidengimo ceremonijoje. Iškilmėse Prezidentė teigė, kad šiandien svarbi ne tik pasaulinio garso rašytojo
kūryba, bet ir jo idėjos. Pasak šalies vadovės,
būdamas pasaulio žmogus Č. Milošas pelnė
pasaulio tautų teisuolio vardą, tačiau visuomet išliko lietuvis ir lenkas viename asmenyje, aktyviai prisidėdamas prie komunistinio
totalitarizmo žlugimo. Vienas žymiausių
praėjusio šimtmečio poetų, Lietuvos garbės
pilietis Č. Milošas gimė 1911 metais birželio

30 dieną Šeteniuose, Kėdainių rajone, mokėsi Žygimanto Augusto gimnazijoje Vilniuje,
1934 metais Vilniaus Stepono Batoro universitete baigė Teisės fakultetą. Pasaulinio
garso intelektualas Česlovas Milošas nuolat pabrėždavo savo priklausomybę abiem
kultūroms. Prezidentė atkreipė dėmesį, kad
2011-ieji yra paskelbti Č. Milošo metais, ir
pabrėžė būtinybę plačiau paskleisti rašytojo
kūrybą, jau tapusią abiejų tautų simboliu ir
pasididžiavimu.
2011 m. liepos 6 d. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Valstybės
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienos proga pasveikino visus pasaulio lietuvius.
2011 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui
nuolatinėje atstovybėje prie NATO Kęstučiui
Jankauskui. Prezidentės teigimu, kolektyvinės gynybos principo įgyvendinimas, pasirengimas atremti kylančias naujas grėsmes,
siekis užtikrinti kibernetinį ir energetinį
saugumą – vieni svarbiausių Lietuvos narystės NATO prioritetų. Lietuvos vadovė
pabrėžė būtinybę toliau siekti, kad Lietuvoje
įsteigtas Energetinio saugumo centras taptų
akredituotu NATO kompetencijos centru.
Prezidentė su ambasadoriumi taip pat aptarė
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Lietuvos pasirengimo NATO viršūnių susitikimui 2012 m. klausimus. 41 metų diplomatas yra dirbęs Užsienio reikalų ministerijos,
Šiaurės Europos šalių, Daugiašalių santykių,
Saugumo politikos skyriuose, taip pat LR
ambasadose Švedijos Karalystėje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje Europos Sąjungoje. Prieš paskiriamas ambasadoriumi prie NATO, K. Jankauskas ėjo URM kanclerio pareigas.
2011 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Pasaulio lietuvių jaunimo atstovais.
Susitikime dalyvavo jaunimas iš Belgijos,
Švedijos, Anglijos, Ukrainos, Graikijos, Ispanijos, Lenkijos, Prancūzijos, Australijos,
Rusijos ir kitų šalių. Tarptautinės jaunimo
dienos proga sveikindama susirinkusiuosius,
šalies vadovė pabrėžė, kad jaunam žmogui
turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Pasak Prezidentės, jaunimas ne tik perduoda
mūsų kalbą, tradicijas, kultūrą ateities kartoms, bet ir prisideda kuriant mūsų šalies,
mūsų tautos ateitį. Šalies vadovė pabrėžė,
jog palaikant ir stiprinant ryšius su Lietuva
ypatingas vaidmuo tenka nuolatiniam tarpusavio bendravimui. Prezidentė paskatino
pasaulio lietuvių jaunimo atstovus ieškoti
naujų ir išradingų, patrauklių būdų lietuvybei stiprinti, burtis į bendruomenes ir palaikyti tarpusavio ryšius su lietuviais visame
pasaulyje. Labai svarbu, pasak Prezidentės,
kad jauni išeivijos žmonės galėtų atvykti į
Lietuvą, čia studijuoti ir stiprinti gimtosios
kalbos žinias. Praėjusiais metais Tarptautinės jaunimo dienos proga Prezidentė Dalia
Grybauskaitė lankėsi Tarptautinėje Baltijos
šalių skautų stovykloje „Baltic JamboreeAmberway 2010“ Telšių rajone. 2009 metais
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje susitiko su jaunimo
nevyriausybinių organizacijų atstovais.
2011 m. rugpjūčio 26 d. Tęsdama valstybinį vizitą Islandijoje, Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo
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Lietuvos ir Islandijos diplomatinių santykių
atkūrimo dvidešimtmečio minėjime, kuris
vyko simbolinėje vietoje Hofdi name. Čia lygiai prieš dvidešimt metų, rugpjūčio 26 dieną, buvo pasirašytos trijų Baltijos valstybių
diplomatinių santykių su Islandija atkūrimo
sutartys. Simbolinėje Lietuvai ir Islandijai
vietoje Prezidentė Dalia Grybauskaitė kaip
lietuvių tautos dėkingumo ir pagarbos ženklą įteikė valstybinį apdovanojimą Didįjį
Komandoro kryžių geram Lietuvos draugui ir garbės konsului prof. Arnorui Hannibalssonui, nuosekliai rėmusiam Lietuvos
nepriklausomybės procesą. Iškilmingoje
ceremonijoje dalyvavo Islandijos Prezidentas, Premjerė, vyriausybės nariai, Reikjaviko
meras, prof. Arnoro Hannibalssono brolis Jonas Hannibalssonas, buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras, kiti iškilūs Islandijos
visuomenės veikėjai, prieš dvidešimt metų
aktyviai rėmę Lietuvos valstybę, Islandijos
lietuvių bendruomenės nariai. Hofdi name,
kuriame Lietuva pasirašė diplomatinių santykių atkūrimo sutartį su Islandija, 1986 m.
įvyko ir istorinis Ronaldo Reigano ir Michailo Gorbačiovo susitikimas, jame priimti JAV
ir Sovietų Sąjungos susitarimai paskatino
šaltojo karo pabaigą, Vokietijos suvienijimą,
Sovietų Sąjungos žlugimą ir išlaisvino laisvės siekiančias tautas. Po ceremonijos Hofdi
name Prezidentė Dalia Grybauskaitė Islandijos Prezidento kvietimu užsuko į Islandijos atsigavimą po ekonominės krizės simbolizuojantį menų centrą „Harpa“, iškilusį
ant krizės pradžioje bankrutavusio banko
pamatų. Vėliau Prezidentė išvyko į Islandijos Altingą, seniausią parlamentą pasaulyje,
ten susitiko su Parlamento Pirmininke Asta
Johannesdottir aptarti Lietuvos ir Islandijos
dvišalių santykių, Šiaurės ir Baltijos šalių
bendradarbiavimo, abiejų valstybių pastangų įveikiant ekonominės krizės pasekmes.
2011 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, su
valstybiniu vizitu lankydamasi Islandijoje,
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atidarė M. K. Čiurlionio darbų parodą ir
žymios pianistės Mūzos Rubackytės koncertą, Šiaurės šalių kultūros rūmuose susitiko
su Islandijos lietuvių bendruomene. Šalies
vadovės teigimu, Lietuvos pasididžiavimo –
M. K. Čiurlionio – tapyba, muzikos kūriniai
yra puikus būdas perteikti lietuvių tautos
dvasią kitų šalių žmonėms. Atidariusi parodą Prezidentė susitiko ir bendravo su aktyvia,
kūrybinga Islandijos lietuvių bendruomene.
Šalyje gyvena apie 1,5 tūkst. lietuvių.
2011 m. rugpjūčio 31 d. Lieuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos nepaprastajam ir
įgaliotajam ambasadoriui Latvijos Respublikoje Ričardui Degučiui. Susitikime Prezidentė pabrėžė, kad kaimyninė Latvija yra viena
svarbiausių partnerių ne tik regione, bet ir
Europos Sąjungoje ir NATO, todėl atviras
šalių dialogas ir bendradarbiavimas įgyvendinant konkrečius projektus energetikos ir
kitose srityse yra Lietuvos interesas. Darbą
Užsienio reikalų ministerijoje ambasadorius
pradėjo 1991 metais. Per savo diplomatinę
karjerą R. Degutis dirbo Lietuvos ambasadose Rusijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Nuo
2005 iki 2008 m. diplomatas ėjo nepaprastojo
ir įgaliotojo ambasadoriaus Gruzijoje pareigas. Prieš paskiriamas į Rygą, ambasadorius
dirbo Lietuvos generaliniu konsulu Sankt
Peterburge.
2011 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos nepaprastajam ir
įgaliotajam ambasadoriui Danijos Karalystėje Vytautui Pinkui. Susitikime su naujuoju ambasadoriumi Prezidentė pabrėžė, kad
glaudus Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų, todėl gerų santykių su Danija tolesnis plėtojimas įgauna dar
didesnę reikšmę. Darbą Užsienio reikalų ministerijoje ambasadorius pradėjo 1991 metais.
Per savo diplomatinę karjerą V. Pinkus dirbo Lietuvos ambasadose Belgijoje ir Rusijoje,

nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.
Prieš paskiriamas į Kopenhagą, diplomatas
vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. V. Pinkus yra penktasis Lietuvos ambasadoriumi Danijoje.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė ir institucijų prie
LRV santykiai su lietuvių
išeivija
2011 m. birželio 3 d. Centrinė Čikagos
miesto aikštė „Daley Plaza“ pražydo lietuviškos trispalvės spalvomis – čia Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje surengė trečiąjį
kasmetį festivalį „Lietuvos diena“. Apie tai,
kad aikštėje šeimininkauja lietuviai, skelbė
iš tolo matomas ženklas su Trakų pilimi ir
užrašu „Day of Lithuania“ („Lietuvos diena“).
Ant aukšto stiebo plazdėjo didžiulė trispalvė,
į šventę ragino užsukti žaliais marškinėliais
vilkintys ir lietuviška atributika pasipuošę
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos nariai. „Lietuvos diena“ sutelkė šimtus lietuvių ir jų draugų, sudomino būrius
miesto gyventojų ir svečių. Nuo ryto vykusioje tradicinėje lietuviškos produkcijos ir
suvenyrų mugėje dalyvavo Balzeko lietuvių
kultūros muziejus, parduotuvė „Lietuvėlė“,
skirstomoji įmonė „Food Depot International“, meno kūrinius, rankdarbius, priedus ir
vaikiškus drabužėlius iš lino siūlė jų kūrėjai
ir platintojai. Čia pat buvo teikiama informacija apie JAV įmonių rengiamas išvykas į
Lietuvą, platinama turistinė, kultūrinė informacija apie Lietuvą. Restorano „Kunigaikščių užeiga“ darbuotojai vos spėjo aptarnauti
visus norinčiuosius paragauti lietuviško kugelio, balandėlių, bandelių su lašinukais ar
įsigyti šakočių. Renginio metu čikagiečiai
sužinojo apie lietuvių aistrą krepšiniui ir artėjantį Europos vyrų krepšinio čempionatą
Lietuvoje. Jaunieji dalyviai rungėsi mėtydami baudos metimus, žiūrėjo filmą „Lietuvos
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krepšinis 1920–2004“, skaitė ir apie garsius
NBA žaidėjus lietuvius ir sužinoję apie juos
stebėjosi. Vidurdienį prasidėjo meninė programos dalis. Nuskambėjus JAV ir Lietuvos
valstybiniams himnams, į susirinkusiuosius
kreipėsi Lietuvos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Ji pristatė Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio 100-osioms mirties
metinėms paminėti skirtą programą ir padėkojo Čikagos merijai už bendradarbiavimą rengiant šventę. Čikagos miesto merijos
atstovė Eileen Hubbell perskaitė prieš mėnesį
Čikagos mero postą užėmusio Rahmo Emanuelio sveikinimo laišką šventės dalyviams.
Į „Lietuvos dieną“ atvyko ir susirinkusius
pasveikino Kuko apygardos iždininkė Maria Pappas.Trijų M. K. Čiurlionio paveikslų
įkvėptą programą režisavo Jolanta Dirmontienė. Pasirodymo metu dainavo popchoras
„Svajonė“, šoko studijos „Dance Duo“ šokėjai
ir lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Suktinis“, smuikavo Rasa Stanevičienė. Renginį
vedė atlikėja Aldegunda. Po meninio pasirodymo vyko mados šou, kurio metu pristatyta
vaikiškų lininių drabužėlių kolekcija „Sraigė“,
rankų darbo skraisčių bei priedų „Artcity24“
ir gyvomis gėlėmis puoštų moteriškų drabužių „DeepLine“. Renginį parėmė Lietuvos
užsienio reikalų ministerija. Organizuojant
festivalį ir jo metu generaliniam konsulatui
talkino Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjungos nariai.
2011 m. birželio 6 d. Chašuryje (Centrinė Gruzija) užbaigtas Lietuvos ambasados
šiame mieste beveik trejus metus vykdytas
projektas. „Atviro kiemo“ bibliotekos koncepciją pasiūlė patys Chašurio bibliotekos
darbuotojai. Jos esmė – sukurti miestelyje
viešąją erdvę, kurioje gyventojai galėtų peržiūrėti elektroninį paštą, paskaityti laikraštį,
išgerti puodelį kavos, o vasaros sezono metu
būtų rengiami kultūros renginiai. Per trejus
metus projekto reikmėms skirta beveik 56
tūkst. litų iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programos. Antra tiek lėšų projek-
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tui skyrė Chašurio savivaldybė ir privačios
bendrovės UAB „ACC Lietuva“, UAB „Minijos baldai“ ir UAB „Sweco Lietuva“. Už šias
lėšas atnaujintas apleistos rajono bibliotekos
fasadas, sutvarkytas kiemas, nupirkta lauko
baldų ir techninės įrangos, įrengta kompiuterių klasė. Bibliotekos personalui surengta
savaitės trukmės stažuotė Lietuvoje, užmegzti ryšiai su penkiomis Lietuvos rajonų
bibliotekomis.
2011 m. birželio 9 d. Lietuvos ambasados
JAV ir Belgijoje kartu su Užsienio reikalų
ministerija birželio mėnesį surengė išvažiuojamąsias konsulines misijas į Meksiką ir
Liuksemburgą. Išvažiuojamoji konsulinė misija į Meksiką vyko birželio 16–17 dienomis, į
Liuksemburgą – birželio 29 dieną.
2011 m. birželio 12 d. Lietuvos ambasada
Vokietijoje surengė lietuvių tautos trėmimų
pradžios 70-ies metų sukakties minėjimą.
Dalyvauti renginyje buvo pakviesti lietuvių
bendruomenės Vokietijoje nariai. Susirinkusiesiems parodytas filmas apie 2010 metais
vykusią ekspediciją „Misija Sibiras“.
2011 m. birželio 14 d. Lietuvos ambasada
Rusijoje paminėjo liūdną pirmųjų masinių
Lietuvos gyventojų trėmimų pradžios septyniasdešimties metų sukaktį. Ambasados
darbuotojai prie Maskvoje Lubiankos aikštėje esančio Solovkų memorialinio akmens
padėjo puokštę gėlių ir pagerbė žuvusiųjų ir
nukentėjusiųjų atminimą. Solovkų memorialinis akmuo Maskvoje buvo pastatytas 1990
metais. Jis simbolizuoja visų totalitarinio
režimo aukų atminimą. Lietuvos ambasada
Maskvoje taip pat pakvietė lietuvių bendruomenės narius visoje Rusijoje birželio 14 dieną uždegti žvakę, padėti gėlių prie įvairiose
Rusijos vietose pastatytų atminimo kryžių,
paminklų tremtiniams ir taip pagerbti žuvusių atminimą, dar kartą prisiminti lietuvių
tautos tragediją.
2011 m. liepos 1–3 d. tradicinis Europos
lituanistinių mokyklų festivalis „Draugystės
tiltas“ sukvietė daugiau kaip 180 dalyvių iš
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įvairių Europos šalių į Viklou kalnų apsuptyje esančią sodybą „Kippure Estate“. Renginyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktorius
Arvydas Daunoravičius ir Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys.
2011 m. liepos 8 d. atidarytas Lietuvos
konsulatas Monake. Jam vadovauja garbės
konsulas Alaino Michelo. Oficialioje atidarymo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos
ambasadorė Monakui Jolanta Balčiūnienė.
Paryžiuje reziduojanti Lietuvos ambasadorė
padėkojo garbės konsului už darbą Lietuvos
labui ir palinkėjo, kad ateityje dvišaliai ryšiai
politikos, ekonomikos ir kultūros srityse tik
stiprėtų.

Visuomenėje
2011 m. birželio 1 d. mirė 85 metų kino
kūrėjas, profesorius, Jono Meko brolis Adolfas Mekas. Jis kartu su broliu Jonu Meku
įsteigė kino žurnalą „Film Culture magazine“, 33-ejus metus dėstė Bardo koledže Niujorke. 1949 m. A. Mekas su broliu Jonu emigravo iš Lietuvos. Jis suvaidino reikšmingą
vaidmenį Naujojo Amerikos kino judėjime,
buvo vienas iš žurnalo „Film Culture“ steigėjų. A. Mekas prodiusavo kelis eksperimentinius filmus. Vieną iš jų – 1963 m. komediją
apie meilės trikampį „Hallelujah the Hills“
tais pačiais metais rodė Kanų kino festivalyje. Kino kritikas Andrew Sarriesas rašė, kad
„filmas nepretenzingumu, netikėtu lyrizmu ir
giedra nuotaika sužavėjo net Naujojo Amerikos kino priešus“. Tais pačiais metais filmas
buvo parodytas Niujorko filmų festivalyje.
2011 m. birželio 2 d. Ispanijos išeivijos
lietuviai Druskininkuose vykusiame IX
Europos lietuvių krepšinio turnyre (ELKT)
iškovojo nugalėtojų taurę. Kasmet Europos
lietuviams skiriamame renginyje šiemet dalyvavo 10 komandų iš Lietuvos, Baltarusijos,
Danijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Šis
turnyras išsiskiria tuo, kad aikštelėje rungty-

nių metu privalo būti bent po vieną merginą,
kurioms taikomos įvairios privilegijos, o jų
pelnomi taškai vertinami daugiau negu vyrų.
Turnyro iniciatoriai džiaugiasi, kad jiems vėl
pavyko suburti gausų skirtingų Europos šalių, įvairių profesijų lietuvių būrį, kurį vienija
bendras pomėgis – krepšinis.
1. Ispanija
2. Šveicarija
3. Rokiškio „Viasat“
4. Vokietijos „Kelnas–Bona“
5–6. Druskininkai
5–6. Švedija
7–8. Vokietijos „Žalčiai“
7–8. Baltarusijos „Gervėčiai“
9–10. Danija
9–10. Vokietijos „Hamburgas“
2011 m. birželio 7 d. Amsterdame buvo
atliekamas didžiulės tarptautinės sėkmės sulaukęs lietuviškas projektas – kompozitorės
Justės Janulytės koncertinė instaliacija „Smėlio laikrodžiai“. Šį muzikos ir vaizdo spektaklį į savo programą įtraukė vienas didžiausių
ir reikšmingiausių Europos festivalių – „Holland Festival“, jau 64 kartą vykstantis beveik
visą birželio mėnesį. Milane (Italija) gyvenančios kompozitorės J. Janulytės garso ir
vaizdo projektą „Smėlio laikrodžiai“ 4 violončelėms, gyvajai elektronikai, vaizdo ir
šviesos instaliacijai atliko „Gaida Ensemble“
violončelininkai: Edmundas Kulikauskas,
Povilas Jacunskas, Rūta Tamutytė, Onutė
Švabauskaitė.
2011 m. birželio 24–26 d. Alantoje, Molėtų
rajone, vyko kasmetis Santaros-Šviesos suvažiavimas. Renginyje išskirtinis dėmesys buvo
skiriamas Č. Milošo 100-mečio minėjimui,
Lietuvos ir jos kaimynių santykiams, kultūros aktualijoms, iškilių asmenybių idėjoms
nūdienos dilemų kontekste. Santaros-Šviesos
suvažiavime apie Č. Milošo lietuviškuosius
kontekstus pasakojo Viktorija Daujotytė ir
Mindaugas Kvietkauskas, Violeta Kelertienė nagrinėjo Ričardo Gavelio romanus, Leonidas Donskis aptarė Aleksandro Štromo
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idėjas nūdienos Lietuvos dilemų kontekste,
Kazys Almenas – lietuvių kariūnų logistiką.
Susitikimo metu Lietuvos ir jos kaimynių
santykius gvildeno Siarhei Shupa, Andrejus Kurkovas, Gintautas Mažeikis, Ryšardas
Gaidis. Susirinkusieji buvo kviečiami dalyvauti Č. Milošo poezijos vakare (eiles skaitė
Rolandas Rastauskas, Mindaugas Kvietkauskas), filmų apie Č. Milošą peržiūrose.
2011 m. liepos 1 d. Vilniaus miesto rotušėje buvo iškilmingai paminėtas Jungtinių
Amerikos Valstijų savanorių organizacijos
„Lithuanian Mercy Lift“ veiklos dvidešimtmetis, kuriame dalyvavo ir sveikinimo kalbą
tarė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. Į renginį taip pat
buvo pakviesti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo nariai, ministerijų, Lietuvos
ligoninių vadovai bei gydytojai. „Lithuanian
Mercy Lift“ organizacija per 20 savo veiklos
metų atsiuntė Lietuvai per 126 milijonus JAV
dolerių vertės paramą (medikamentais, medicinine įranga ir technika), kuri buvo panaudota įvairių ligų gydymui, krūties vėžio
prevencijai, sergančiųjų artimųjų, visuomenės bei sveikatos darbuotojų švietimui. Šventiniame organizacijos „Lithuanian Mercy Lift“
minėjime taip pat buvo pristatyta organizacijos veiklos 20-mečio proga išleista knyga
„Dvidešimt metų su Lietuva“, veikė organizacijos darbą iliustruojanti fotografijų paroda.
2011 m. liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje
vyko XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Renginio išvakarėse Kauno rotušėje prasidėjo šiam renginiui skirtas priėmimas. Atvykusiuosius į priėmimą
sveikino Kauno vicemeras Povilas Mačiulis.
Buvo perskaitytas ilgamečio simpoziumų organizatoriaus Stasio Bačkaičio sveikinimas.
Kolumbijos universiteto profesorius Rimas
Vaičaitis pristatė gražią simpoziumų organizavimo istoriją. Dalyvius pasveikino Kauno
technologijos universiteto rektorius profesorius Petras Baršauskas ir Vytauto Didžiojo
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universiteto rektorius profesorius Zigmas
Lydeka. Liepos 3 d. Kauno technologijos universiteto III rūmuose susirinko per 300 XV
simpoziumo dalyvių. Sveikinimo žodį tarė
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius. Pirmosios sesijos metu buvo diskutuojama, kokią
Lietuvą norime matyti 2030 metų pasaulyje.
Dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, Kolumbijos universiteto profesorius Antanas
Mockus, JAV bendrovės „Corporate marketing for Hughes Network System“ viceprezidentas ir „Russia/CIS Business“ generalinis
direktorius Arūnas Šlekys, rašytojas ir publicistas Algimantas Čekuolis. Antrosios sesijos
diskusija, kurios tema – pakanka galių tautos
savikūrai ir koks gali būti mokslininkų indėlis, sulaukė didelio auditorijos susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo. Po pietų didelio susidomėjimo sulaukė paralelių sekcijų
posėdžiai. Vienu metu sekcijų darbas vyko
humanistikos ir lituanistinio švietimo, socialinių mokslų, ateities energetikos, šiuolaikinių technologijų, biomokslų ir medicinos,
kūrybinių industrijų, diasporos: integruoto
Lietuvos atspindžio kitose šalyse temomis.
Liepos 4 d. Vilniuje, Parodų ir kongresų rūmuose „Litexpo“, buvo surengta bendra XV
pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
sesija. Sveikinimo žodį tarė prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis. Forume dalyvavo Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų
komisarė Máire Geoghegan-Quinn. Sesijos
metu buvo kalbama apie tai, ką inovatyviai
ateičiai gali duoti Lietuvos verslo ir mokslo
protai, kokios augančio verslo ir finansavimo galimybės, aptariamas mokslo, studijų
ir verslo slėnių vaidmuo, kuriant kokybiškos
partnerystės erdvę. Sesijoje dalyvavo per 450
dalyvių. Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo ir Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo bendra sesija baigėsi priėmimu
Vilniaus rotušėje. Vakaro svečiams koncer-
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tavo žymus pianistas, pedagogas iš Izraelio
Zecharia Plavinas. Liepos 5 d. simpoziumo
sesijos vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje. Paskutinę simpoziumo dieną diskutuota apie naujus iššūkius
Lietuvai — tarpkultūrinį atvirumą ir tapatybių kaitą, kaip lietuvių jaunimui pasaulyje
išlaikyti gyvą ryšį su Tėvyne, koks mokslo
vaidmuo kuriant modernią kultūrinę lietuvių tapatybę. XV pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas baigėsi priėmimu istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
2011 m. liepos 4 d. Pasaulio lietuvių ekonomikos forume Pasaulio lietuvio apdovanojimas buvo įteiktas verslininkui Antanui
Guogai, už kurį balsavo daugiausia DELFI
skaitytojų. Šis apdovanojimas A. Guogai
teikiamas už Lietuvos garsinimą pasaulyje
darbais ir idėjomis, už indėlį prisidedant prie
Lietuvos gerovės. Balsavime verslininkas nurungė vienuolika kitų kandidatų į pasaulio
lietuvio titulą. A. Guoga yra lažybų bendrovės „Tony Bet“ savininkas, žinomas pokerio
žaidėjas, vienas Lietuvos krepšinio rėmėjų.
2011 m. liepos 5 d. Vilniuje baigėsi dvi
dienas trukęs Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumas (PLEF). Subūręs per 500 dalyvių iš
įvairių pasaulio šalių, PLEF nagrinėjo Lietuvos, kaip konkurencingos valstybės, galimybes ir brėžė jos ateities perspektyvas. Taip
pat buvo naujai pažvelgta į šalies akademinio
jaunimo migraciją: ji įvardyta protų cirkuliacija, taip pirmą kartą suteiktas šiam socialiniam reiškiniui teigiamas atspalvis. Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumo ištakos – Pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimai,
vykę 1990 ir 1992 metais. 2009-aisiais PLEF
dalyvavo 320 verslo atstovų iš 32 pasaulio šalių. Iš jų – 32 garbės konsulai iš 21 užsienio
šalies ir 4-iose šalyse reziduojantys komercijos atašė. 2010-aisiais PLEF, vykusiame Londone, dalyvavo daugiau nei 200 verslininkų,
vadovų, finansų ir ekonomikos ekspertų iš
Lietuvos, Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos,
Brazilijos.

2011 m. liepos 16 d. Tadžikistano pietvakariuose esančiame Kurgan Tiubės mieste
iškilo paminklas tremtiniams atminti. „Misijos Sibiras“ dalyvių iš akmens ir kitų vietoje rastų medžiagų sukurtas paminklas šiek
tiek skiriasi nuo architekto Algio Vyšniūno
sukurto pirminio projekto, tačiau komanda
liko patenkinta rezultatu.
2011 m. rugpjūčio 11–12 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimas. Lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai aptarė
aktualiausias užsienyje gyvenančių lietuvių
problemas, diskutavo apie kuriamą strategiją
„Globali Lietuva“, jos įgyvendinimą, užsienyje gyvenančių tautiečių įtraukimą į Lietuvos
gyvenimą. Kalbėta apie PLB veiklos finansavimą, diskutuota, kaip pagerinti komunikaciją tarp kraštų, apie žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidybą ir platinimą. Suvažiavimo metu
aptarti 2012 metais Vilniuje vyksiančio PLB
XIV Seimo organizaciniai klausimai.
2011 m. rugpjūčio 21 d. Jungtinės Karalystės jaunimo sąjunga (JKLJS), ketvirtus
metus tęsdama tradiciją, sukvietė visus lietuvius, latvius ir estus paminėti Baltijos kelią ir dalyvauti vasariškoje iškyloje Londono
Haid parke. Baltijos kelio iškyla jau tapo
gražia Londono lietuvių tradicija, kasmet
suburiančia ne tik Baltijos šalių tautiečius,
bet ir pritraukiančia didelį vietinių dėmesį.
Todėl ir šiemet renginio organizatoriai ragina visus dalyvius ne tik atsinešti įvairiausių
žaidimų, dainų, vaišių, tautinės atributikos,
bet ir pakviesti savo draugus prisijungti bei
kartu paminėti Baltijos kelio metines.
2011 m. rugpjūčio 22 d. Lenkijos Punsko
savivaldybėje, kur gausu lietuvių gyventojų,
raudonos ir baltos spalvos dažais buvo užtepti lietuviški miestelių ir kaimų pavadinimai,
išpiešti lenkų nacionalistų organizacijos ženklai. Lenkijoje gyvenantys lietuviai taip pat
pasipiktino sprendimu nutraukti lietuviškų
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laidų transliacijas Balstogės televizijoje. Nuniokotas Punske esantis paminklas, skirtas
pirmojo lietuviško vaidinimo šimtmečiui.
Ant jo esantis užrašas taip pat užpieštas
balta ir raudona spalvomis, parašytas žodis
„Falanga“. Taip vadinosi anksčiau veikusi radikali dešinioji lenkų nacionalistinė organizacija. Kalaviją laikanti ranka – šios organizacijos simbolis.
2011 m. rugpjūčio 26 d. Krepšinio mylėtojų akcija „Varom už Lietuvą“ išeivijos
lietuvių iniciatyva išsiplėtė ir už šalies ribų.
Vasario 16-osios gimnazija, lietuvių kultūros
ir švietimo ambasadorė Vokietijoje, „perkėlė“
akciją į Hiutenfeldą (Vokietijoje). Iniciatoriai
nesitenkino vien gimnazistų rankose šildomo kamuolio akimirkų įamžinimu fotografijose. Jie sukūrė trumpametražį filmą apie
vajumi Lietuvoje tapusios akcijos atspindžius
lietuvių išeivijos bendruomenėje.
2011 m. rugpjūčio 27–29 d. Londono
„Santaros–Šviesos“ klubas, bendradarbiaudamas su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu
ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomene, Lietuvių sodyboje prie Londono surengė
Išeivijos studijų dienas. Jomis buvo siekiama
išeivijoje sukurti atviros diskusijos terpę lietuvių tautos, Lietuvos kultūros, visuomenės
ir valstybės raidos klausimais. Taip buvo
skatinama užsienyje gyvenančius lietuvius
būti aktyviais savo ir Lietuvos likimo kūrėjais. Išeivijos studijų dienose buvo atsigręžta
į išeivijoje sukauptą bendruomenės saviorganizacijos ir lietuviškumo išlaikymo patirtį.
2011 m. rugpjūčio 29 d. Karaliaučiaus
istorijos ir dailės muziejuje atidaryta paroda apie Kristijoną Donelaitį ir Tolminkiemį, kuriame Lietuvos literatūros klasikas
Donelaitis praleido didžiąją savo gyvenimo
dalį – keturiasdešimt metų čia kunigavo,
kūrė pasakėčias, parašė svarbiausią savo
kūrinį – poemą „Metai“. Čia, Tolminkiemio
bažnyčios kriptoje, jis buvo palaidotas. Visa
tai mena įkurtas memorialinis muziejus.
Poetė, plenero dalyvė Dalia Bielskytė, pasa-
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kodama savo įspūdžius, gautus praleidus su
kitais menininkais dešimt dienų, džiaugėsi
ypatinga Tolminkiemyje jaučiama Donelaičio dvasia. Anot jos, vien dėl jos buvo verta
šį plenerą organizuoti, kad į Lietuvą būtų atvežtas gabalėlis Donelaičio – ar drobėje, ar
poezijos posmuose. Menininkai, vaikščiodami Donelaičio pramintais takais, turėjo
galimybę iš šio laikotarpio pažvelgti į praeitį,
interpretuodami Donelaičio tekstus ir jo gyvenimą prisiliesti prie senosios kultūros ir
pavaizduoti ją drobėje.
2011 m. rugsėjo 3–4 d Čikagoje, Jaunimo
centre, vyko Archyvų ir bibliotekų konferencija. Konferenciją rengė JAV LB Archyvų
komitetas ir Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras. Jos metu dalyviai aptarė dokumentų, liudijančių išeivijos veiklą, surinkimo ir
išsaugojimo klausimus. Konferencijos rengėjų teigimu, renginio metu gautos žinios bus
naudingos ateityje archyvus tvarkant ir juos
išsaugant. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Lietuvos
vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis,
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius Ovidijus Leveris, taip pat
JAV lietuvių organizacijų vadovai.

Lietuvių išeivijos institute
2011 m. birželio mėn. Darbuotojas dr. Linas Saldukas dalyvavo Balthernet vasaros
stovykloje Kääriku, Tartu apskrityje, Estijoje, ten skaitė pranešimą apie lietuvių išeivijos
archyvų problematiką.
2011 m. liepos mėn. JAV lietuvių veikėja
Pranė Šlutienė perdavė dalį savo archyvų
Lietuvių išeivijos instituto fondams. Su trimis dėžėmis asmeninio ponios Šlutienės archyvo atkeliavo dalis vyro Anatolijaus Šluto
televizijos ir radijo laidų įrašų.
2011 m. liepos 18–30 d. Lietuvių išeivijos
institute vyko vasaros kursai „Refresh in
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Lithuania”. Jie buvo skirti įvairaus amžiaus
lietuvių diasporos atstovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių kalba, Lietuvos kultūra ir
istorija, šalies socialine, ekonomine, politine
padėtimi. Kursų metu dalyviai ne tik išklausė įdomias paskaitas, aplankė muziejus, bet ir
pažino kasdienį lietuvio studento gyvenimą.
Taip pat buvo organizuojamos išvykos į gražiausias Lietuvos vietas – Rumšiškes, Vilnių,
Trakus, Druskininkus ir kt. Šie vasaros kursai
buvo organizuojami jau antrus metus iš eilės.
2011 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvių išeivijos
institute lankėsi Ramūnas Kondratas, su kuriuo buvo aptarta projekto „Lietuvių egzodo
paveldo likimai“ eiga.
2011 m. rugpjūčio 27–28 d. Prof. Egidijus
Aleksandravičius ir Mykolas Drunga, dalyvaujantys Londone vykusiose Išeivijos studijų dienose, skaitė pranešimus Didžiojoje
Britanijoje gyvenantiems lietuviams.
2011 m. rugsėjo 4 d. Dr. Dalia Kuizinienė
ir dr. Daiva Dapkutė, dalyvaujančios Čikagoje vykusioje Archyvų ir bibliotekų konferencijoje, pristatė projektą „Lietuvių egzodo
paveldo likimai“ ir Lietuvių išeivijos institute saugomus archyvus.
2011 m. rugsėjo 9–10 d. Dr. Dalia Kuizinienė ir dr. Daiva Dapkutė dalyvavo Santaros-Šviesos konferencijoje, kuri vyko Lemonte. Abi skaitė pranešimus ir dalyvavo
diskusijose. Dalia Kuizinienė kalbėjo apie
šiuolaikinės lietuvių literatūros problemas,
jos pranešimo tema – „Kuo intriguoja šiuolaikinė lietuvių literatūra?“. Daiva Dapkutė
nagrinėjo migracijos problematiką, jos pranešimas – „Žvilgsnis į lietuvių migracijos
procesus“.

Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekoje-muziejuje
2011 m. sausio 16 d. Kaune, VDU rektorato
Istorinėje menėje, buvo pasirašyta viešosios
įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus biblio-

tekos-muziejaus steigimo sutartis. Prezidentinės bibliotekos steigėjais tapo Prezidentas
Valdas Adamkus, Kauno miesto savivaldybė
ir Vytauto Didžiojo universitetas.
2011 m. kovo 17 d. Įvyko viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus steigiamasis susirinkimas, jo
metu buvo pasirašyti naujosios institucijos
įstatai. Steigėjų susitarimu buvo paskirtas
prezidentinės bibliotekos direktorius, juo
tapo istorikas Arūnas Antanaitis.
2011 m. gegužės 17 d. Valdo Adamkaus
Prezidentinės bibliotekos dalininkai patvirtino įstaigos valdybą, jos nariais tapo: prof.
Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Banaitis, Mykolas Drunga, Aušra Eidukaitytė,
Birutė Garbaravičienė, prof. Zigmas Lydeka,
dr. Ramūnas Kondratas, Sigitas Šliažas.
2011 m. birželio 1 d. Įvyko pirmasis valdybos posėdis, kuriame vienbalsiu valdybos
narių sutarimu valdybos pirmininku išrinktas prof. Egidijus Aleksandravičius.
2011 m. rugpjūčio 3 d. Viešojoje įstaigoje
„Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus“ įvyko dailininko Rimo Čiurlionio tapybos darbų parodos „Ten pat gyvenam, ten
pat sugrįžtam“ atidarymas ir vieša diskusija
„Ką reiškia būti šiandienos lietuviu?“. Šis renginys tapo oficialiu Prezidentinės bibliotekos
pristatymu. Diskusijoje dalyvavo LR Prezidentas Valdas Adamkus, menotyrininkė prof.
Rasutė Žukienė, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius ir ekspozicijos autorius Rimas
Čiurlionis. Menininko darbai dažniau eksponuojami JAV galerijose, puošia interjerus
privačiose kolekcijose tiek šiapus, tiek anapus
Atlanto. Originalūs, kruopštūs, preciziško
estetizmo paveikslai traukia akį akivaizdžiu
profesionalumu, intriguoja kontrastais, kur
susipina gilus geometrinis piešinys ir tapybiškai lyriškas simbolizmas, išryškintas individualia technika. Pasak menotyrininkės
R. Žukienės, R. Čiurlionis meistriškai valdo
tapybinę plokštumą, kūryboje jam pavyksta
įtaigiai sluoksniuoti savo patyrimus, apmąs-
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tymus, nuotaikas. R. Čiurlionio kūrybos
pristatymas ir diskusija buvo pirmasis viešas
renginys neseniai įsteigtoje Valdo Adamkaus
Prezidentinėje bibliotekoje.
„Apie Prezidentinę biblioteką daug yra
kalbėta. Daug išvadų padaryta: jos reikia ar
jos nereikia. Lietuvos valstybėje ši įstaiga yra
institucinė naujovė. Šiandienos įvykis atskleidžia jos paskirties aspektą. Biblioteka-muziejus turi muziejinį archyvinį atspalvį: čia
kaupiama medžiaga būtina ateities studentams, istorikams, politikams. Bet ši biblioteka turi būti gyva šia diena. Norėčiau, kad ji
pulsuotų pasiekimais, kūrybos atskleidimu.
Sveikintina, kad šioje valstybėje daroma tai,
ko iki šiol nebūta turint labai aiškią nuovoką“, – renginio metu kalbėjo Prezidentas
Valdas Adamkus. Anot diskusijos veikėjo
prof. Egidijaus Aleksandravičiaus, šios pa
rodos atidarymas ir diskusijos rengimas tapo
ženklu, rodančiu šios įstaigos kryptį: „Nėra
vieno žodžio, kuriuo būtų galima apibūdinti,
kas yra Prezidentinė biblioteka. Tai – labai
specifinė, Lietuvoje nebūta įstaiga. Žvelgiant
į ateitį, įsivaizduoju, kad čia turėsime unikalių dokumentų, apdovanojimų ekspoziciją.
Šios parodos atidarymas rodo, kad biblioteka
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turės ir paveikslų galerijos elementų“, – teigė
prof. E. Aleksandravičius. Anot bibliotekos
iniciatorių, visa, kas bus kaupiama bibliotekoje, ir tai, kokie visapusiški renginiai šiose
erdvėse vyks, leis atkoduoti įvairiausius istorinius, kultūrinius klodus. Prof. E. Aleksandravičiaus teigimu, kilniausias šios bibliotekos uždavinys – įrašyti idėjas, kurios gali
vesti tolyn bendro gėrio link.
Informacijos šaltiniai:
www.delfi.lt
www.bernardinai.lt
www.prezidentas.lt
www.iseivijosinstitutas.lt
www.plbe.org
www.urm.lt
www.alfa.lt
www.lrv.lt
www.lietuviams.com
www.pljs.org
http://www.simpoziumas.lt/
Parengė Giedrė Milerytė
Įteikta spaudai 2011 m. rugsėjo 15 d.
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Reikalavimai straipsniams

Akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba
„namai“) yra skirtas šiuolaikinės migracijos,
Lietuvos migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti. Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir
apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos.
Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų
kalbomis.
Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko
(40 000 spaudos ženklų), recenzijų – iki 0,25
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). Dėl
didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai
pateikiami A4 formato Times New Roman
12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.
Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra
vertinami dviejų redaktorių kolegijos paskirtų recenzentų.
Leidinyje skelbiami tik anksčiau neskelbti straipsniai. Jie turi atitikti akademiniams
straipsniams keliamus reikalavimus. Juose
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų
tikslas, pristatyta analizuojamos problemos
tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Prie lietuviškai
skelbiamo mokslinio teksto turi būti pri-

dėta santrauka anglų ir lietuvių kalbomis
(600–1000 spaudos ženklų). Prie nelietuviškai skelbiamo straipsnio būtina santrauka
lietuvių kalba.
Pastabos ir nuorodos pateikiamos straipsnio pabaigoje, numeracija ištisinė. (Nuorodos ir pastabos daromos per insert/endnote.)
Nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos
pagal tokią schemą:
• Nurodant knygą: autoriaus pavardė, vardas, leidinio pavadinimas, leidimo vieta,
leidykla, leidimo metai ir puslapis, iš kurio cituojama. Prireikus nurodomas leidinio tomas.
• Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus
pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas,
knygos pavadinimas, leidimo metai, leidykla, puslapis, iš kurio cituojama.
• Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio:
autoriaus pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, periodinio leidinio pavadinimas,
leidimo metai, numeris, puslapis, iš kurio
cituojama.
Citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste
kitaip.
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Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo forma. Pirmą kartą
tekste yra pateikiamas visas vardas, pavardė,
toliau galima rašyti tik to paties asmens pavardę. Dažniausiai vartojami vietovardžiai,
apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose
enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi
originalo rašyba.
Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo
straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį,
el. pašto adresą, telefoną.

Oikos redaktorių kolegijai pateikiamas
kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdintas vienas straipsnio egzempliorius.
Straipsnius, recenzijas prašome siųsti į
Lietuvių išeivijos institutą (S. Daukanto g. 25,
LT-44249 Kaunas, el. paštas isc@fc.vdu.
lt. Informacija tel. (8 37) 32 78 39) arba redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei
el. paštu d.kuziniene@hmf.vdu.lt.
Žurnalas recenzuojamas ir dedamas tarptautinėse EBSCO publishing duomenų bazėse http://www.epnet.com/.
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