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Klaudijus Driskius. Tirpstanti tapa
tybė: Baltarusijos lietuviai. Vilnius: 
Tautos paveldo tyrimai, 2020. 192 p.: 
iliustr.

Klaudijų Driskių pažįstame kaip foto 
menininką, kuriam niekada nebuvo sveti
mas mokslo pasaulis, o čia pirmoje vietoje 
visada buvo etnologija ir folkloristika – la
biau ne kaip tyrimų sritys, bet veikiau kaip 
taikomosios sferos, kurių viena – kraštoty
ra – turbūt labiausiai atitinka jo kūrybi
nį polėkį. Neatsitiktinai jis 2011 m. buvo 
įvertintas Balio Buračo fotografijos meno 
premija.

Naujausias – recenzuojamas – Dris
kiaus darbas taikliai atspindi jungtį tarp 
fotografijos ir kraštotyros. Foto albumas 
papildytas atskira kraštotyrine knygos 
dalimi, pavadinta „Atskirtosios Lietuvos“ 
pasakojimai“, parengta kartu su Regiman
tu Pranaičiu. Tai pluoštas labai jautriai 
etnografiniu būdu užfiksuotų Baltarusijos 
paribio su Lietuva krašto žmonių gyveni
mo istorijų, autentiškais liudijimais grįsti 
pasakojimai apie save ir kitus, neretai apie 
patirtus iššūkius siekiant išlaikyti savąją 
savastį – tautinę tapatybę – lietuvybę ir lie
tuviškumą.

Kitaip tariant, Baltarusijos lietuvių ta
patybės raišką bandyta apčiuopti ir vaiz
du, ir žodžiu. Fotografijos ir tekstai knygai
albumui sukurti 28 ekspedicijų, surengtų į 
Baltarusijos lietuvių gyvenamas vietoves, 
medžiagos pagrindu. 2012–2018 m. dirbta 
Astrave, Ašmenoje, Duboke, Gervėčiuose, 
Gėliūnuose, Galčiūnuose, Giriose, Kerplė
šinėje, Knystuškėse, Mockose, Petrikuose, 
Varnionyse. Tekstai (nors ir pateikti atski
rai) palydi ir pakomentuoja kiekvieną fo
tografiją ir kartu ją įprasmina socialiniu – 
kultūriniu – moraliniu jos rodomų žmonių 
gyvenimo turiniu.

Natūraliai kyla klausimas: koks tai 
kraštas ir kuo saviti to krašto žmonės, 

kuriems skirtas šis leidinys? Atsakymas 
atrodytų paprastas: paribio su Lietuva 
lietuviai, kurie, kaip ir Lenkijos Punsko 
krašto lietuviai, yra etninių lietuvių žemių 
palikuonys, tyrinėti ir aprašyti ne vieno
je etnologinėje studijoje ar kraštotyrinėje 
knygoje. Kompleksinius ir atskiromis te
momis etnologinius Baltarusijos lietuvių 
tyrimus Lietuvos istorijos institutas ir kiti 
Lietuvos mokslininkai atlieka nuo XX a. 
šeštojo dešimtmečio (PaukštytėŠaknienė, 
Rasa. 2019. Etnografinių tyrimų laukas už 
Lietuvos ribų: šeima ir jos papročiai, Li-
tuanistica 65, 2(116): 124–139). Svarbūs ir 
lingvistų, folkloro tyrinėtojų bei kraštoty
rininkų darbai, išleisti po Berlyno sienos 
griūties: Norberto Vėliaus sudaryta rinkti
nė Gervėčiai (1989) bei dvitomis Lydos kraš-
to lietuviai (2002), taip pat Juozo Maceikos 
Lazūnai (1998). Tyrimai vyksta ir Baltaru
sijoje (plg. Внуковиiч, Ю.I. 2010. Лiтоў цы 
Беларусi: этналагiчнае даследаванне. Мiнск: 
Беларуская навука). 

Tad šių, taip pat istoriniųdemografi
nių ir kt. tyrimų kontekste Driskiaus albu
masknyga – tai iliustratyvus ir kartu pui
kus taikomosios etnologijos pavyzdys, kai 
krašto žmonių socialinė ir kultūrinė raiš
ka, jos savitumas pateikiama per vizualią 
kultūrinio paveldo ir naratyvais reiškiamo 
kraštiečių identiteto prizmę. Leidinys įtai
giai byloja apie vietos žmonių gyvenseną, 
jų laikyseną, iliustruoja kalbos (kuri aiškiai 
atspindi vykstančius asimiliacinius proce
sus) bei visą kultūrinį koloritą, socialinės 
atminties klodus, moralines nuostatas ir 
kt., žodžiu – visa tai, ką galėtume aprėpti 
leidinio pavadinime įrašyta sąvoka tapa-
tybė, jeigu ją suprasime kaip resursus, ku
riais remiantis konstruojamas ribų braižy
mas tarp ‚savųjų‘ ir ‚kitų‘.

Čia glūdi ir recenzuojamo leidinio intri
ga – tirpstanti tapatybė – tiesiogiai atitinkan
ti šiuolaikiniuose socialiniuose tyrimuose 
paradigmiškai akcentuojamą identiteto 
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procesualumą kartu suaktualinant realiai 
šiuolaikinėje Baltarusijoje vykstantį vieti
nio lietuviškumo kaip tradicinio gyveni
mo būdo aižėjimą bei spartėjančią vietinio 
jaunimo asimiliacijos procesą, kurį tiesio
giai veikia urbanizacija. Albumo nuotrau
kose įamžintas laikotarpis nuo 2011 iki 
2018 m., kai didelę įtaką darė ir tebedaro 
Astravo atominės elektrinės kaimynystė, 
nes dauguma lietuviškų kaimų ir mieste
lių yra vos už kelių kilometrų nuo jos sta
tybų. Knygai pratarmę parašęs Vytautas 
Ališauskas šią elektrinę įvardija taikliai: 
„mitologinis galiūnas, perstumdantis visą 
socialinį, kultūrinį, kalbinį ir net religinį 
regiono landšaftą“ (p. 7). Akivaizdu, Dris
kiaus ir Pranaičio atliktas darbas turi išlie
kamąją vertę. 

Apskritai žvelgiant leidinys svarbus sa
vito žanro – vaizdo ir žodžio jungties – Bal
tarusijos lietuvių krašto kultūrinio pavel
do ir dabarties (ypač kaimo kasdienybės) 
fiksacija. Tai tikrai profesionali fotofiksa
cija, susifokusuojanti į kasdienybę, netgi 
rutiną, kur gausu iš praeities ataidinčių ar
tefaktų, ar tai būtų buitis, ar memorialiniai 
paminklai, ar nematerialus šiandien tebe
palaikomas kultūrinis paveldas – tradi
ciniai amatai, kalendorinių švenčių ratas: 
Velykų šventės, Sekminių papročiai, gegu
žinės ir birželinės pamaldos, Švč. Trejybės 
atlaidai, kryžiaus kelias palei Nerį (Viliją) 
Duboke, Žolinė, Kalėdos bei šeimos pa
pročiai (krikštynos, vestuvės, laidotuvės). 
Krašto gyvenimas atspindėtas per cha
rakteringų žmonių portretus, išryškinant 
ir dabarties kasdienybę. Nors iš daugelio 
fotografijų – ypač iš senyvo amžiaus žmo
nių veidų – žvelgia tradicijų ir lietuviškojo 
paveldo pėdsakai, apstu ir moderniosios, 
man pasirodė, kad net pakankamai užsitę
susios, ,,kolūkietiškos“ dabarties. Paveldą 
bando atsverti, bet neatsveria, dabarties 
vaizdai su lietuviška mokykla Rimdžiū
nuose, bažnyčia, kolektyviniais ūkio dar
bais ir vaikų žaidimais. 

Leidinio tekste pabrėžiamas autentiš
kas pasakojimas, kuris net ir perpasakojant 
stilistiškai išlieka etnografinis – čia pabrė
žiamas emic aspektas: užfiksuotos vaiz
dinės ir naratyvinės realijos yra ,,iš pirmų 
lūpų“, paremtas autoriaus daugybiniu da
lyvavimu Baltarusijos lietuvių kasdienėse 
ir šventinėse terpėse. Čia gausu įvairiausių 
vietinių žmonių bylojimų, be galo žodingų, 
žavinčių nė kiek nepakeista kalba, labai 
jautrių asmeninių, šeimyninių pasakojimų 
nuo kraupių atsiminimų apie Armijos Kra
jovos siautėjimą (p. 175) iki skaudžių atsi
minimų iš sovietmečio: „katrie vyrai dirbo 
prie traktorių, katrie sėjo – visi paišmirė. 
Pirma grūdai buvo tručyti smagiai dul
kės kaip duos unt tos sėjalkos ataina nuog 
traktoriaus visas raudonas, mėlynas. Nė 
vienas pensijos nesulaukė“ (p. 159–160). 
Čia yra ir vizijų: „Švenčiausioji Mergelė  
Marija ištiesė į mane rankas ir žengė iš 
švento paveikslo“ (p. 152), ir švenčių lau
kimo: „Šventai Trejybei pradedam ruoštis 
ketvirtadienį. Jau iš ryto su tėveliu, sese
rimis važiuojam šilo medžian. Ten dau
giausia meškešionių ir žalumynų. Augulio 
sūnai pripjauna ąžuolo šakų, atitempia. 
Ruošiamės vainiko pynimui“ (p. 153), ir 
tradicijų, pavyzdžiui, tradicinės žvejy
bos – oliavimo – žuvų gaudymo rankomis, 
aprašymų: „sušilus Aluošos vandenims 
oliaujama pavieniui arba dviese... Neri 
vandenin, upės krantuose prie akmenų ir 
žolių žvalgaisi žuvies. Pamatei – sudrums
ti vandenį, kad žuviai blogiau matytųsi, 
kiši rankas... palengva, labai švelniai palie
ti žuvį, lyg nieko nesiruoštum daryti... Tik
rai nepavyks, jeigu bandysi griebti greitai. 
Ramiai, vos liesdamas pelekus glostai, 
slenki link galvos. Paskui staigiai suimi, 
spaudi prie kelmo ar upės dugno. Žuvis 
tavo!“ (p. 158).

Krinta į akį, kad tirpstančią tapatybę tur 
būt ryškiausiai šiandien palaiko bažny
tinio kalendoriaus laikymasis ir religija 
šeimose. Kaip taikliai pažymi Ališauskas, 



259r e c e n z i j o s  i r  a p žva l g o s

tai „tradicinis liaudinis maldingumas“ ku
ris „čia tebėra subtili jungtis su šimtamete 
praeitimi; pergyvenęs prievartinę ateizaci
ją, kolchozinimą, naujos epochos gūsį, jis 
tebėra gyvas, nors ir tirpstantis – kaip viso 
gyvenimo formos“ (p. 7). 

Džiaugdamasis naujausiu Driskiaus 
al bumuknyga, norėčiau ją įvardinti kaip 
vizualinės antropologijos darbą, kuriame 

randame ne tik patyrusio foto menininko 
užfiksuotus Baltarusijos lietuvių veidus, 
bet ir tradicinę bei dabarties kultūrą, vieti
nių žmonių gyvenseną, jų savasties raišką, 
sukurtus autentiškus, neretai žaismingus 
ir ironiškus herojų portretus, autoriaus 
gretinamus su žodžiu. Tai savitas žanras, 
puikiai atspindintis krašto žmonių ir kul
tūros unikalumą. 

Vytis Čiubrinskas 
Vytauto Didžiojo universitetas


