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Pavasarį skridau iš Berlyno į Birmingamą. Su savimi turėjau aly

vuogių žalumo knygą. Kartkartėmis praverdavau kuprinę ir rudos

spalvos paminkštintą voką, kad įsitikinčiau, ar ši niekur nedingo.

Po daugiau nei septyniasdešimt metų knyga keliavo atgal šeimai —

kadaise ją turėjusio žmogaus anūkui. Pirmame puslapyje savinin

kas buvo rūpestingai įklijavęs ekslibrisą ir įrašęs savo vardą bei pa

vardę — Richardas Kobrakas (Richard Kobrak). 1944 m. pabaigoje

jis su žmona buvo išvežtas vienu paskutinių traukinių į Aušvicą.

Mano kuprinėje gulinti knygelė nėra labai vertinga - Berlyno an

tikvariate ji kainuotų turbūt vos kelis eurus.
Vis dėlto tas kelias dienas, kai sergėjau šią knygą, kamavo

beveik paniška baimė, kad ji staiga dings. Su siaubu įsivaizdavau,

kaip pamirštu kuprinę taksi ar kas nors ją pavagia. Tos knygos

vertė matuojama ne pinigais. Tai su jausmais susiję dalykai. Ne

įkainojama tam, kas užaugo be senelio. Žalia knygelė buvo bran

gi, nes tai vienintelė rasta Richardo Kobrako nuosavybės dalis.

Knyga priklausė jo bibliotekai. Jungiamoji grandis su prarastu

gyvenimu. Tragiška, kad ši knyga tik viena iš milijonų, kurios

vis dar laukia, kada bus rastos. Milijonai knygų po milijonų pra

žudytų gyvybių. Daugiau nei pusę amžiaus jos buvo užmirštos

ir nebylios. Žinantys jų kilmę dažnai stengdavosi ištrinti pri-
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Knygos turėjo kitą paskirtį. Jos vogtos ne dėl garbės ar iš godu

mo, o dėl kitos įvairiais požiūriais dar labiau bauginamos priežas

ties. Visoje Europoje bibliotekas it archyvus plėšė svarbiausi Tre

čiojo reicho ideologai, organizacijos, kurioms vadovavo SS lyderis

Heinrichas Himleris (Heinrich Himmler) ir vyriausiasis partijos

ideologas Alfredas Rozenbergas (Alfred Rosenberg). Per karą buvo

planuojama ir vykdoma didžiausia istorijoje knygų vagystė. Šio

plėšimo taikiniu tapo ideologiniai judėjimo priešai - žydai, ko

munistai, laisvieji mūrininkai, katalikai, težimo kritikai, slavai ir

kiti. Apie tai ir šiandien žinoma mažai, o dauguma nusikaltimų vis

dar neišaiškinti. Nusprendžiau pats leistis plėšikų pėdsakais. Taip

ptasidėjo ilga kelionė po Europą, sukoriau tūkstančius kilome

trų. Dariau tai mėgindamas suprasti it kattu išsiaiškinti, kas liko

ir kas yra prarasta. Keliaudamas domėjausi išplėštomis emigrantų

bibliotekomis Paryžiuje ir dingusia be galo sena žydų biblioteka

Romoje, kurios istorija siekė mūsų eros pradžią. Bandžiau aiškintis

laisvųjų mūrininkų paslaptis Hagoje it ieškojau išnykusių civiliza

cijos likučių Salonikuose, rinkau informaciją apie sefardų biblio

tekas Amsterdame ir jidiš literatūros saugyklas Vilniuje. Pėdsakų

yra visur, nors dažniausiai ir negausių. Vietų, kur buvo išblaškyti,

o dažnai ir žuvo žmonės bei jų knygos.
Didelė šio pasakojimo dalis yra apie išdraskymą - tūkstan

čius per Antrąjį pasaulinį karą išplėštų bibliotekų. Milijonai
kadaise kolekcijoms priklausiusių knygų guli lentynose paskli

dusios po visą Europą. Jos prarado kontekstą. Tai mažos kita

dos nuostabių bibliotekų dalelės. Tų, kutias rinko kartos, kurios

buvo kultūrinė, kalbinė ir tapatybės šerdis visuomenei, šeimoms

ir konkretiems asmenims. Šios bibliotekos buvo neįkainojama

kultūros vertybė - kadaise jas sukaupusių ir puoselėjusių žmonių

ir bendruomenių atvaizdas.
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siminimus apie buvusius savininkus. Išplėšdavo puslapius su

jų ženklais, užbraukdavo asmenines dedikacijas ir klastodavo

bibliotekų katalogus, kur iš gestapo gautos „dovanos" vitsdavo

anoniminių lėmėjų aukomis.      <•>

Vis dėlto daug kas liko. Gal todėl, kad plėšikavimo mastai buvo

tiesiog pet dideli, o notas raustis likučių istorijoje pet menkas.

Nacistų vykdyto meno vertybių grobstymo istorija per pasta

ruosius porą dešimtmečių sulaukė daug dėmesio. 2009 m. pats

ėmiau apie tai rašyti, paskatintas įvykių, susijusių su Stokholmo

moderniojo meno muziejuje eksponuotu Emilio Noldės (Emil

Nolde) paveikslu „Gėlių sodas (Utenvarfas)". Kūrinys dingo per

Antrąjį pasaulinį karą. Visai kaip žalioji knygelė, jis priklausė
Vokietijos iyd\\ šeimai ir prapuolė XX a. ketvirto dešimtmečio

pabaigoje. Iš to radosi pasakojimas apie didžiulį nacistų vykdytą

meno grobstymą it septyniasdešimt metų trunkančią kovą sie

kiant atgauti tuos kūrinius. Taip 2013 m. dienos šviesą išvydo

knyga „Plėšikai. Kaip nacisrai grobė Europos brangenybes".

Domėdamasis šiomis vienodai smarkiai ideologijos ir godu

mo inspiruotomis vagystėmis supratau, kad gtobstytas ne tik me

nas it antikvariniai daiktai, bet ir knygos. Nenuostabu — nacistų

grobstymo organizacijos gviešėsi visko, ko tik galėjo.

Pirmiausia mane pribloškė apimtys - nuo Atlanto pakrančių

iki Juodosios jūros vykdytos plėšikavimo operacijos metu dingo

dešimtys milijonų knygų. Tačiau dėmesį patraukė dar kai kas.
Žvelgiant giliau, ideologine prasme knygos laikytos daug svarbes

nėmis. Meno vertybių grobį pirmiausia pasidalydavo nacistų grie

tinėlė, taip pat ir pats Adolfas Hitleris (Adolf Hitler) bei Hermanas

Geringas (Herman Goring). Menas turėjo tapti naujojo pasaulio,

kurį nacistai ketino statyti ant Europos griuvėsių, manifestu, įteisi

nimu it garbe. Jų manymu, gražesnio ir švaresnio pasaulio.
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pasiekiama tik nedaugeliui, todėl tai dažnai buvo prilyginama

magiškoms savybėms. Raštingieji galėjo bendrauti su protė

viais - tai suteikdavo autoritetą ir galią. Vienu metu jausminį ir

dvasinį santykį su knyga galima paaiškinti tuo, kad knygos „su

mumis kalbasi". Tai terpė, kurioje bendraujame su kitais žmonė

mis, ir gyvais, ir mirusiais.

Amerikoje baltieji vergvaldžiai teisindami vergovę rėmėsi

Biblija. Ilgai neturėję galimybės mokytis rašto, juodaodžiai ver

gai vadino ją „kalbančia knyga". Su ja susipažinę žengė didelį

žingsnį išsivadavimo link ir nukreipė Bibliją prieš tironus. Knyga

buvo ir priespaudos, ir išsivadavimo priemonė. Taip pat ir šian

dien žodžio interpretacija yra globalių konfliktų centre. Knyga

ne tik perteikia žinias ir jausmus, bet yra ir valdžios šaltinis.

1933 m. Vokietijoje suliepsnojo garsieji knygų laužai, ku

riuose deginti režimo nekenčiamų autorių kūriniai. Jų dūmai

dažnai užgožia vieną dalyką. Nacistai paprastai laikomi intelekto

nesužalotais kultūros griovėjais. Gal todėl, kad toks portretas yra

lengvai suprantamas, arba todėl, kad literatūrą ir žodį trokštame

laikyti iš esmės teigiamu reiškiniu.
Vis dėlto net ir nacistai suprato, kad valdydami ir kontroliuo

dami žodį jie bus galingesni nei jį sunaikindami. Knygose slypėjo

galia. Žodis gali būti ginklas, skambantis dar labai ilgai po to, kai

patrankų kanonada jau seniai nutilusi. Ne tik propaganda, bet ir

atmintis. Valdantis žodį gali jį interpretuoti ir rašyti istoriją.
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Dar ši knyga yra apie žmones, kurie kovojo už literatūros

paveldą, rizikavo gyvybe ir kartais jos netekdavo. Tai asmenys,

kurie suprato, kad literatūros paveldo vagystė yra būdas atimti

iš jų istoriją, žmogiškumą ir galiausiai prisiminimus apie juos.

Tie žmonės desperatiškai slėpė savo rankraščius, užkasdavo ra

šytinius prisiminimus ir nepaleisdavo iš rankų mėgstamiausios

knygos per paskutinę kelionę į Aušvicą. Kai kuriems jų turime

būti dėkingi už tai, kad prisimename tuos siaubingus įvykius.
Žuvusiems ir likusiems gyviems, vėliau aprašiusiems savo išgy

venimus, kad apie juos sužinotų pasaulis. Papasakojusiems tai,

kas turėjo likti nutylėta. Gyvename laikais, kai nettukus nebeliks

tų, kurie išgyveno holokaustą. Galime tik viltis, kad jų suteik

tos informacijos užteks, kad prisimintume ir ateityje. Rašydamas

šią knygą suvokiau, kad prisiminti ir yra svarbiausia, nes knygų

vagystėmis siekta ištrinti atmintį. Atimti, konfiskuoti iš žmonių

žodžius ir pasakojimus.

Knygos retai būna tokios unikalios kaip meno kūriniai, ta

čiau turi kitą vertę - jos prieinamos daug gausesniam būriui

žmonių. Net ir mūsų laikais knygos išsaugojo simbolinę, beveik

šventą reikšmę. Išmesti knygą ir toliau yra tolygu šventvagystei.

Knygų deginimas lieka vienas stipriausių simbolinių veiksmų,

reiškiančių kultūros naikinimą. Labiausiai pagarsėjo 1933 m.

nacistų surengtos knygų deginimo akcijos, bet simbolinis jų nai

kinimas yra toks pat senas reiškinys kaip ir pačios knygos.

Tokius stiprius mūsų santykius su knyga lemia rašytinės kal

bos vaidmuo - ja perduodamos tūkstantmečiais kauptos žinios,

jausmai ir patirtis. Raštas sėkmingai perėmė estafetę iš žodinės

tradicijos. Jis suteikė galimybę daugiau išsaugoti, pasiekti toli

mesnę praeitį ir įveikti laiką. Patenkinti niekada neslopstantį ži
nių troškimą. Dar visai neseniai mokėti skaityti ir rašyti buvo


