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SUDARYTOJO ŽODIS
EDITORIAL

Šeštajame „Acta litteraria comparativa“ tome spausdinami straipsniai 
apie Baltijos regiono tapatybę. Straipsnių autoriai klausia, ar egzistuo-
ja Baltijos šalių literatūra? Kas vienija Baltijos šalių gyventojus? Kokie 
mentaliteto, istorinės patirties ir kultūros bendrumai leidžia teigti, kad 
Baltijos šalių geografinė zona nėra vien formalus darinys? Tapatybės 
problema, esminė šiame rinkinyje, atskleidžiama skirtingais rakursais, 
straipsniuose derinant teorinius ir istorinius aspektus. Dalis autorių savo 
tyrimuose remiasi lietuviška medžiaga, bet dažniausiai ieškoma platesnės 
šios problemos sklaidos baltų literatūrose ir kultūrose.

Teoriniai tautinės tapatybės aspektai formuluojami Nijolės Vaičiulė-
naitės-Kašelionienės straipsnyje „Keli baltiško literatūrinio įvaizdžio as-
pektai Prancūzijoje“. Šiame straipsnyje ryškinamos metodologinės tyri-
nėjimų nuostatos, tikslinamos sąvokos, siūlomos tyrimų kryptys, apskritai 
atsispindi šiuolaikinė tyrinėjimų situacija.

Istorinės atminties studijomis laikytini yra Aurelijos Mykolaitytės 
(„Kuršių nerija lietuvių literatūroje: tarpukariu kurtos reikšmės“) ir Jono 
Jonušo („Kalbinio ir kultūrinio tapatumo sintezė: tautinio mentaliteto 
klausimu tarpukario Lietuvoje“) straipsniai, ryškinantys tautinio tapatumo 
klausimus nepriklausomos Lietuvos metais. Pokario ir sovietmečio tapa-
tybės kaita atsiskleidžia Audronės Raškauskienės straipsnyje „Savasties 
(at)kūrimas per naratyvą Dalios Grinkevičiūtės atsiminimuose“ bei Eu-
genijos Valienės straipsnyje „Nacionalinės tapatybės žymės sovietinėje 
literatūrinėje periodikoje“. 

Lyginimo momentai dominuoja autorių rašiusių apie platesnį, daž-
nai ir problemiškesnį baltiškosios tapatybės supratimo lauką. Ji atsi-
skleidžia Lauros Laurušaitės straipsnyje „Įsivaizduota praeitis: nos-
talgija baltų egzodo romanuose“, Virginijos Balsevičiūtės-Šlekienės 
tyrinėjimuose tapatybės paieškų Zentos Maurinios pokario metų die-
noraščiuose, Jurgitos Ivanauskaitės pasižvalgymuose po šiuolaikinį 
suomių istorinį romaną. Tyrinėjimų kontekstą papildo Astos Gustaitie-
nės straipsnis apie religinės tapatybės paieškas šiuolaikinėje skandina-
mų literatūroje paaugliams bei Sigutės Radzevičienės skandinavų lite-
ratūros recepcijos Lietuvoje tyrinėjimai. Problemos atgarsiai juntami 
ir Eglės Keturakienės straipsnyje „Modernaus pasakojimo simbolinė 
raiška: Šatrijos Ragana ir Virginija Woolf“. 
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Rašiusieji apie baltiškąją tapatybę autoriai rėmėsi skirtingomis meto-
dologinėmis ir metodinėmis nuostatomis, bet straipsnių visuma atspindi 
daugelį europinės, tautinės ir regioninės tapatybės niuansų, juose ryški-
nama šiaurietiškos kultūros raiška, fiksuojami istorinės patirties pokyčiai.

Sudarytoja Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
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Keli baltiško literatūrinio įvaizdžio 
aspektai Prancūzijoje

Several aspects of the Balts líterary 
image in France 

Nijolė VAIČIULĖNAITĖ-KAŠELIONIENĖ
Lietuvos edukologijos universitetas
T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
nijole.kaselioniene@leu.lt

Santrauka
Straipsnio pavadinimas atliepia viso leidinio temą, nes ryškina šiandieninę 

Baltijos kraštų įvaizdžio specifiką vienoje turtingiausių Europos kultūrų. Tyrimo 
objektas – geopolitiniai, kultūriniai ir literatūriniai duomenys, leidžiantys nustatyti 
Prancūzijoje formuojamo baltiško literatūrinio įvaizdžio pobūdį. Nagrinėjami keli 
prancūziški šaltiniai jokiu būdu nepretenduoja sukurti visumos vaizdo; straipsnio 
tikslas – kelti intriguojančius klausimus ir nubrėžti kelias Baltijos šalių kultūrinio-
literatūrinio įvaizdžio tyrimo gaires.

Straipsnio pavadinime implikuotas ir metodologinis klausimas, nes įvaizdžio 
sąvoka sufleruoja tyrimo kryptį. Pasitelkus imagologijos dimensiją, nagrinėjamuo-
se tekstuose mėginama atlikti jūrinės erdvės konceptu grįstą tapatumo/kitonišku-
mo tyrimą. Padeda ir geokritika, kurios metodologija kyla iš imagologijos ir kuri 
turi tikslą tirti dialektinius erdvės ir literatūros ryšius. Tyrimas atskleidžia kintan-
čią trijų Baltijos kraštų literatūrinę tapatybę Prancūzijoje.

Esminiai žodžiai: baltų, baltiška kultūra, baltiškas genijus, regioninė dinami-
ka, literatūrinis įvaizdis, imagologija, ideologija. 

Summary
The title of the article is related to the topic of the whole publication since it 

reveals the peculiarities of the image which is applied to the current Baltic coun-
tries in one of the most wealthy European cultures. The object of research – geo-
political, cultural and literary records that allow us to determine the nature of the 
Baltic literary image formed in France. A limited number of resources can not 
show the whole picture , thus the aim of this article is rather to raise questions 
and draw some gudelines for further research into the Baltic cultural-literary con-
structs. 

The title of the article also implies a methodological question, for the analysis 
of images requires a specific approach. With the help of imagology it is possible 
to carry the sameness/ otherness research which in this case is based on the con-
cept of sea space in the texts under consideration. Geocritique is another meth-
odology applied in this article which assists in examining dialectical space and 
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literature connections. The research proves that literary identity of the three Baltic 
states in France is experiencing some transformation.

Key words: Baltic, Baltic culture, Baltic genius, regional dynamics, literary 
image, imagology, ideology.

Akivaizdu, jog besikuriančiai naujai Europos tapatybei lemiamos įta-
kos turi pakitusios jos ribos. Plečiantis literatūrinei Europos geografijai, 
joje susiformavo naujos zonos. Po 1990 metų į  literatūrinę Europos erdvę 
įsiveržė trys buvusios sovietinės Pabaltijo respublikos, kurias buvo paran-
ku pristatyti kartu. Tačiau, laikui bėgant, paaiškėjo, jog tokių mažų vals-
tybių nepakanka atskirai zonai formuoti, tad ieškoma naujai paženklintos 
literatūrinės teritorijos. O ką geresnio galima rasti už Baltijos regiono api-
brėžtį? Gal būt, pakanka tik praplėsti ir patikslinti jo sampratą?

Auštant XXI amžiui (2000 metų pavasarį), Nancy universiteto Skandi-
navijos studijų institutas suorganizavo tarptautinę konferenciją „Regioni-
nės dinamikos aspektai: šiaurės šalys Baltijos kontekste“, o po metų išlei-
do šios konferencijos pranešimų medžiagą straipsnių pavidalu.1 Leidinio 
sudarytojai Marcas Auchetas et Annie Bourguignon savo įžangą pradeda 
nuo istorinio virsmo: „1990-jų kovą sovietinis lageris pradeda byrėti nuo 
saujelės užgrūdintų Vytauto Landsbergio žmonių narsaus postūmio Lie-
tuvoje, ir penkiasdešimt metų slopintos trys Baltijos (baltes) respublikų 
tautos išsikovojo laisvę.“2 Įžangos autoriai iškelia Prancūzijos senatorių 
reakciją ir nuopelnus šio perversmo akivaizdoje: jau po kelių mėnesių, 
nelaukdami oficialių valstybinių santykių atstatymo, dvidešimt senatorių 
iš visos šalies – išskyrus senatorius komunistus – sudarė „Parlamentinę 
Prancūzijos – Baltijos šalių asociaciją“ (Association Parlementaire Fran-
ce-Pays baltes), kuri virto „draugystės grupe“ (groupe d‘amitié).3 Esą, 
nors nei vienas grupės narių neturėjo glaudesnių ryšių su Baltijos kraštais 
ir mažai ką žinojo apie konkrečią politinę situaciją regione, visus sujungė 
būtinybė vienytis pavojaus akivaizdoje, suvokiant sovietinės valdžios ke-
liamą didelę grėsmę jaunoms demokratijoms. Pažymimas ir Skandinavi-
jos šalių: Švedijos, Suomijos, Danijos solidarumas su besivaduojančiomis 
Estija, Latvija, Lietuva, kurį iš dalies paaiškina siekis užtikrinti saugumą 
vadinamajame Baltijos sektoriuje. 

Svarbiausias konferencijos tikslas – kiek galint objektyviau išsiaiškinti 
šiuolaikinę regiono situaciją. Tik tai padaryti neįmanoma be diachroninio 
istorijos pjūvio. Primenama, kad Fernandas Braudelis įrodė, jog istorinė 
analizė, grįsta jūrinės erdvės konceptu, gali būti vaisinga; tačiau Baltija, 
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pavadinta „šiaurine Viduržemio jūra“, Braudelio išreikšta nuomone, ne-
atlaiko garsiosios pietinės jūros konkurencijos. Jam pritaria britų istorikas 
Davidas Kirby, lemtingais 1990 metais išleidęs pirmą savo žymaus dvito-
mio veikalo dalį, kurioje nagrinėjamos istorinės Baltijos tautų tarpusavio 
sąveikos nuo XV iki XX amžiaus pabaigos. Pirmo tomo įžangoje šis tyri-
nėtojas  pabrėžia kultūros tekstuose dažnai aptinkamą dviejų svarbiausių 
jūrų, kaip skirtingų Europos kultūros erdvių, prieštarą: Viduržemio jū-
rai – „civilizacijos lopšiui“ supriešinama Baltija kaip „šalta apmirusi jūra, 
įsikūrusi periferijoje, civilizuoto pasaulio pakraštyje“.4 Konferencijos lei-
dinio sudarytojai pripažįsta, kad apskritai Baltijos idėja Vakarų Europoje 
itin neaiški. Tik sovietinei sistemai iširus, nauji geopolitiniai duomenys 
priminė, kad šis jūrinis ansamblis buvo sukūręs regioninę dinamiką, kurią 
dirbtinai nutraukė ideologiniai svertai, po antro pasaulinio karo padaliję 
pasaulį pusei amžiaus. Esą, šią Baltijos erdvės dinamiką ir dera tirti. 

Įvardinta jūrinio ansamblio problematika Norvegijos, Švedijos, Suo-
mijos tyrinėtojų straipsniuose daugiausia nagrinėjama iš skandinavų kraš-
tų perspektyvos. Latvijai atstovauja Asta Skrabane, pristačiusi šiaurės ša-
lių bendradarbiavimo projektą,5 o Lietuvai – Gediminas Varvuolis, savo 
straipsnyje aptaręs Lietuvos „regioninę aplinką“, skatinančią kurti įvairius 
kaimynystės tipus.6 Tačiau išskirtinio dėmesio nusipelno vieno geriausių 
šiaurės Europos literatūrų žinovo, skandinavų kalbų, literatūrų ir civili-
zacijos profesoriaus-emerito Sorbonos (Paris-IV) universitete, buvusio 
Skandinavijos studijų instituto direktoriaus Régis‘o Boyer straipsnis-esė 
intriguojančiu pavadinimu: „Ar egzistuoja Baltijos kultūra?“7 Šį esė paty-
rinėsime atidžiau.

Visų pirma dera atkreipti dėmesį, kad profesorius kukliai prisistato 
kaip vienas iš daugelio, tuo pačiu paliudydamas, jog reprezentuoja gru-
pinį, kolektyvinį „aš“ : „Prancūzijoje, o ir kitur Europoje, vis daugėja 
mūsų – trokštančių išsklaidyti „Šiaurės“ rūkus ir šiaurietišką regioną iš-
vysti tokioje šviesoje, kuri atliepia teisingus geopolitinius ir kultūrinius 
imperatyvus“. Taigi, siekiama sukurti ideologinį – neprieštaraujantį tikro-
vei – šiaurės regiono įvaizdį, atmetus buvusiam – iš dalies utopiniam – 
įvaizdžiui būdingą miglotumą, neaiškumą. Kita vertus, savo straipsnį au-
torius vadina esė, tuo pačiu akcentuodamas laisvą rašinio pobūdį ir neiš-
semtą temą. Tad skaitytojui sunku tikėtis labai aiškaus atsakymo į pavadi-
nime iškeltą klausimą. Tačiau autorius patikslina: „pavadinimo klausimas 
grynai retorinis – iš tų, kuriuose jau slypi atsakymas. Taip, baltiška kultū-
ra egzistuoja – baltiška, o ne baltų“, ir tai profesorius žada įrodyti.
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Iš pirmo žvilgsnio, etnolingvistinės šiaurės šalių realijos esančios 
skirtingos. Išskiriami keturi blokai: germanų (Vokietija, Danija, Švedi-
ja), slavų (Lenkija ir Rusijos šiaurė), baltų (Lietuva ir Latvija) ir suomių-
ugrų (Suomija, Estija, samių bendrija). Visos šios etninės grupės esan-
čios indo-europietiškos, dar prieš mūsų erą neabejotinai atkeliavusios iš 
Užkaukazės. Baltijos teritorijos turi bendrą paveldą, ir tai neprieštarauja 
kiekvienos sudėtinės dalies originalumui. Esė autorius dar kartą patikina, 
kad baltiška kultūra egzistuoja, ir šios kultūros kontūrus jis pamėginsiąs 
nubrėžti. Atrodo, kad keturių blokų klasifikacija turi palengvinti Baltijos 
įvaizdžio tyrinėjimus, nes perša analizės strategiją: nuo atskirų blokų prie 
bendros jūrinės kultūros erdvės tyrimo.

Régis‘as Boyer pradeda nuo geografinės padėties ypatumų: Baltijos 
jūra uždara kaip milžiniškas ežeras su daugybe išbarstytų salų. Salos su-
trumpina atstumus tarp teritorijų, o navigacija nesunki, jei tik jai netrukdo 
ledų sangrūdos. Klimato sąlygos taip pat specifinės: šiose teritorijose ka-
raliauja šaltis, stiprūs vėjai, ilgos žiemos, kurių metu nemaža Baltijos da-
lis užšąla. Esą Montesquieu teorija apie klimato įtaką žmonių charakteriui 
čia ypač tinka: atšiauri gamta lemia vertybes; akivaizdu, jog svarbiausia – 
kova už būvį, už išlikimą, tad žmonės privalo būti judrūs ir energingi. 

Nuo geografinių, klimatinių sąlygų įtakos žmonių charakteriui perei-
nama prie ekonominių – istorinių, sociologinių faktorių ir kultūros ženklų 
sąveikos. Ši tyrimo strategija veda prie logiškų išvadų ir tam tikrų specifi-
nių asmenybės bruožų nustatymo. 

Jūra neabejotinai susijusi su laivyba; nėra tokios Baltijos tautos ar 
genties, kuriai laivyba būtų svetima. Laivas yra kartu ir kultūros ženklas, 
Švedijoje aptinkamas dar bronzos amžiaus piešiniuose ant uolų, taip pat 
vėlesnėse graviūrose, architektūroje (pavyzdžiui, senoviniai norvegų na-
mai buvo statomi su apversto laivo korpuso formos  stogais), dažnas ar-
chainiuose viso regiono mituose. 

Jūra nuskyrė populiariausią užsiėmimą – žvejybą (ypač garsi Baltijos 
silkė). Kadangi regiono dirvožemis nederlingas, žemdirbystė čia neklesti. 
Lieka žvejyba, medžioklė, gyvulių auginimas (nes žolės netrūksta) ir pre-
kyba – bene svarbiausias pragyvenimo šaltinis. Boyer nuomone, senovės 
vikingai buvo ne kokie eiliniai plėšikai (nors aplinkybių verčiami, kartais 
ir plėšikaudavo), bet visų pirma puikūs prekybininkai. Svarbu pastebėti ir 
kitą ypatumą: šie žmonės galėjo veikti tik grupėmis; paprasčiausiai norint 
pastatyti laivą, reikėjo vienytis. Ką bekalbėti apie įstabią Hansos bendri-
ją, prekeivių variagų grupuotes. Istorijos eigoje šie dariniai išugdė puikų 
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kolektyviškumo jausmą, ir tai, esą, paaiškina, kodėl daugelis čia minimų 
šalių pamėgo kolektyvines socialdemokratinio tipo santvarkas ar bent jau 
federalinį valdymą. 

Baltijos kraštai mobilūs, kaip ir dera prekeiviams (juk egzistavo pre-
kybos keliai, vedantys į toliausius kraštus). Kultūros darinio esmingas 
elementas – mainai. O jie reikalauja ne tik energijos, bet ir geros organi-
zacijos, veiksmingos tvarkos.  

Ištyrus sociologinius Baltijos bendruomenių pagrindus, paaiškėjo, jog 
svarbiausia kiekvienos šios visuomenės ląstelė – šeima. Ši ląstelė valdanti 
ir dievų, ir žmonių bendrijas; ji vertinama kaip ekonominis, karinis, teisi-
nis vienetas (priklausymas šeimai – būtinas elementas siekiant garbės, pi-
nigų, valdžios). Neveltui skandinavų vadinamosios sagos – šeimų gyveni-
mo istorijos. Kitas esmingas socialinis bruožas – tvirtas teisinis pagrindas. 
Primenama, kad, pasak garsaus mito, skandinavų vyriausias dievas Tiras 
(Tyr) atsisakė savo dešinės rankos tam, kad įsigalėtų įstatymas, atstatantis 
pusiausvyrą tarp antagonistinių jėgų. Nenuostabu, kas šiaurės šalių ar-
chyvuose gausu įvairiausių sutarčių ir chartijų. Esą, anarchija, liberaliz-
mas, demokratija moderniausia to žodžio prasme šiauriečių mentalitetui 
svetimos sąvokos. Trečias pastebėtas ypatumas siejamas su žmoniškuoju 
faktoriumi. Profesorius sakosi atidžiai ištyręs šiaurietiškas visuomenes ir 
nupiešęs tipiškos baltiškos asmenybės (l‘homme de base de toutes ces so-
ciétés) portretą. Tai žmogus – šeimos galva ir siela, bet kokio teisingumo 
pagrindas, visų tradicijų „herojus“. Valstietis ir žvejas, prekeivis ir amati-
ninkas, įstatymų leidėjas ir „intelektualas“, gebantis deklamuoti arba kurti 
poezijos ar prozos tekstus, dvasininkas, vadovaujantis apeigoms – nėra 
tokio visuomenės sektoriaus, kuriame jis negebėtų dalyvauti. Šis žmogus 
turi pilną žodžio laisvę, gali reikalauti atlygio už bet kokį įžeidimą... Tai-
gi, tai visais atžvilgiais pavyzdinė asmenybė, ženkliai individuali, nors 
puikiai pritapusi prie kolektyvo. 

Grįžtant prie istorijos, dar kartą pažymima, kad visos minimos šalys 
turi bendrą priešistorę, joms būdingos tarpusavio įtakos (daug čia lėmusi 
laivyba) ir bendras svarbus ypatumas – ne tik žmonių atvirumas vienų ki-
tiems, bet apskritai atvirumas užsieniui (be kita ko, tai liudija ir skoliniai 
kalbose). Tai dinamiškas, nuolat kintantis pasaulis. Tačiau tai ir karų bei 
okupacijų zona. Nepaisant kruvinų susidūrimų, įvairių konfliktų, kiekvie-
na šių šalių būtinai siekia išlaikyti savo originalumą (didžiausias stebuklas 
esantis nedidukė Estija). Ir kiekviena bešališkai atmeta bet kokią centrali-
zaciją, pripažindamos tik tam tikrą federalinį valdymą. Keistas paradok-
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sas: šių šalių piliečiai  yra individualistai, tačiau tuo pat metu stipriai pri-
sirišę prie kolektyvo, kuriam priklauso. Tai profesorius vadina baltiškuoju 
paradoksu. 

Pagaliau išskiriami svarbiausi bendros baltiškos kultūros ypatumai. 
Visų pirma pastebimi stebėtinai identiški pagoniškos religijos aspektai: 
senolių, mirusiųjų kultas, susijęs su pagarba šeimai; stiprus gamtos ga-
lių kultas (vandens, vėjo, griaustinio, žemės, saulės ir kt.); religijose ak-
centuojama vaisingumo-derlingumo funkcija; pagaliau visur pirmenybė 
teikiama magijai. Išryškinta baltiškos kultūros specifika meno srityje: ma-
noma, kad šios tautos daugiau gabios ornamentikai, dekoravimui, o ne no-
vatoriškai kūrybai, grynajam menui. Literatūros srityje visiems kraštams 
būdingas turtingas liaudies kūrybos paveldas. Ypač garsios slavų, baltų, 
ugrų-suomių, germanų pasakos. Tai leidžia daryti išvadą, jog literatūri-
niame plane „baltiškasis“ genijus pasižymi gebėjimu pasakoti, priešingai 
„viduržemio“ genijui, mėgstančiam nagrinėti, samprotauti, įtikinėti. Pasa-
koriaus talentas – specifinis baltiškos kultūros bruožas. Nedaug yra kraš-
tų, Europos literatūrai davusių tiek daug puikių pasakotojų. 

Straipsnio gale apgailestaujama, kad vadinamųjų pietinių kultūrų at-
stovai kartais klaidingai vertina šiaurietiškus ypatumus; šį kartą tikriausiai 
netikslumų įžiūrėti irgi galima. Tačiau tyrimo medžiaga esė autorių įtiki-
no, kad baltiška kultūra ne tik egzistuoja, bet yra labai originali. Profeso-
rius pateikia paskutinį argumentą: iš vokiečių kalbos lengviau yra išversti 
į švedų, rusų ar lietuvių kalbą, negu į prancūzų arba italų kalbas. Taigi, 
gilūs giminystės ryšiai sieja Baltijos šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų ša-
lis. Boyer mano, kad šiame naujame Europos konstravimo etape Baltijos 
kraštai teikia įdomų skirtingų ir originalių etninių grupių konfederacijos 
pavyzdį. 

Régis‘o Boyer straipsnis brėžia viliojančią perspektyvą – trims buvu-
sioms sovietinėms Pabaltijo respublikoms įsijungti į Baltijos jūros regio-
no zoną, į buvusį „jūrinį ansamblį“, traktuojant šį veiksmą kaip sugrįži-
mą prie istorinės tiesos, atliepiančios „teisingus geopolitinius ir kultūri-
nius imperatyvus“. Tokios perspektyvos teisėtumui įrodyti pasirenkama 
tarpdalykinė tyrimo strategija: nuo geografinių, klimatinių sąlygų įtakos 
žmonių charakteriui esė autorius pereina prie ekonominių – istorinių, so-
ciologinių faktorių ir kultūros ženklų sąveikos. Ši teksto strategija veda 
prie logiškų išvadų ir tam tikrų specifinių tipiškos asmenybės bruožų nu-
statymo. Tačiau kai kurie kuriamo Baltijos kultūros įvaizdžio elementai, 
o ypač baltiškos asmenybės portretas (visapusiškai gabus, darnus ir inte-
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lektualus herojus) akivaizdžiai turi utopijos bruožų. Vis dėlto tekste ran-
dame nemažai teisingų įžvalgų. Nors jūrinės erdvės konceptą įtvirtinantis 
bendras kultūros paveldas įrodomas, daugiausia remiantis skandinaviškais 
pavyzdžiais, vadinamieji baltų (Lietuva, Latvija) ir suomių-ugrų (Suomi-
ja,  Estija) blokai daugeliu atžvilgių prie formuojamos visumos pritampa. 
Kita vertus, skirtinga vėlesnė socialinė-istorinė patirtis, įvairios istorinės 
peripetijos, sudėtingi kaimynystės santykiai, multikultūrinė mūsų krašto 
situacija ir dar daugybė kitų faktorių piešiamą baltiškos kultūros, baltiš-
kos bendruomenės – ypač idealų baltiškos asmenybės – vaizdinį turėtų 
gerokai pakoreguoti. Net „baltiško genijaus“ charakteristika literatūrinia-
me plane kelia tam tikrų abejonių. Nors nesunkiai pripažintume puoselė-
jantys „pasakoriaus talentą“ (tai liudija turtinga pasakojamoji tautosaka), 
ko gero, ne menkesnis kitas trijų Baltijos valstybių „genijaus‘ ypatumas – 
lyrizmas, dainuojamos tautosakos turtai. Tai pažymi kiti Lietuvai, Latvi-
jai, Estijai skirti prancūziški leidiniai. 

1992 metais Paryžiuje leidžiamas populiarus tarptautinis literatūros 
žurnalas Europe paskyrė vieną numerį baltų (arba Baltijos) kraštams, 
trims atgavusioms nepriklausomybę valstybėms.8 Žurnalo  direktorius, 
žymus žurnalistas ir kritikas, poetas ir romanistas Pierre‘as Gamarra pa-
rašė įžangą „Baltijos šalių literatūros“, kurioje pristatė tris šalis, jas pa-
vadinęs „dainuojančiomis tautomis“ (les peuples chanteurs). Ir ne tik to-
dėl, kad šalys sugebėjo taikiu būdu atkurti nepriklausomybę, bet ir dėl to, 
kad jos ypač vertina poeziją. Gal geriausiai pastarąją nuostatą atspindi 
leidinyje pristatoma estų literatūra – iš septyniolikos autorių net dvylika 
poetų! Tuo tarpu Latvija priešingai – supažindina su vienuolika rašytojų, 
tarp kurių tik keturi poetai. Lietuva žanriniu požiūriu arti Estijos – patei-
kiami keturių žymių prozininkų (Juozo Apučio, Ričardo Gavelio, Sau-
liaus Tomo Kondroto ir Jurgos Ivanauskaitės) tekstai ir aštuonių poetų 
eilėraščiai (Eduardo Mieželaičio, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus 
Martinaičio, Marko Zingerio, Sigito Gedos, Gintaro Patacko, Antano 
A. Jonyno, Almio Grybausko). Taip pat galime pasidžiaugti svariu žy-
mios Lietuvos-Prancūzijos kultūrinių ryšių puoselėtojos, valstybės ir vi-
suomenės veikėjos, literatūros kritikės ir vertėjos Ugnės Karvelis įvadu 
intriguojančiu pavadinimu: „Lietuva: ketvirčiuota literatūra“ (Lituanie: 
une littérature écartelée).9 Jame, be kita ko, rašoma, kad XIX amžiaus pa-
baigoje – XX amžiaus pradžioje literatūros, susikaupusios ties savo tautos 
įvaizdžiu, didžiąją produkcijos dalį sudarė poezija: „tarsi lietuviškos spau-
dos draudimas (nutrauktas tik 1904) būtų suteikęs išimtinę teisę žodžiu 
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perteikiamoms kūrybos formoms“. Esą, tik po nepriklausomybės įtvir-
tinimo 1920 metais literatūra tapo įvairesnė. Tačiau ir toliau, pristatant 
įvairias jos tendencijas, ryškiai dominuoja poezija: nuo „žemininkų“ iki 
„neoklasicisto“ Tomo Venclovos, nuo oficialios, tačiau talentingos Edu-
ardo Mieželaičio lyrikos ir prestižinių Justino Marcinkevičiaus eilių, iki 
egzistencinių Sigito Gedos eilėraščių ir „marginalo“ Almio Grybausko ar 
specifinę kultūrą prezentuojančio Marko Zingerio. Tad bendras Lietuvos 
pristatymas nuo mūsų išryškintos tezės nenutolsta. Tik aptariant istorijos 
pamokas, dar pažymimos tragiškų įvykių pasekmės literatūrai (okupaci-
jos, tremties, marginalizmo ir cenzūros fenomenai).

Beje, dar kartą turime atkreipti dėmesį į pavartoto prancūziško žodžio 
Balte reikšmę: jis visų pirma ir dažniausiai ženklina geografinę erdvę, ir 
tik lingvistinėje srityje nurodo lietuvių ir latvių giminystę. Ši dviprasmybė 
dar ir šiandien neabejotinai turi įtakos, svarstant regiono kultūrinę tapatybę 
(2000 metais Régis Boyer šią dviprasmybę minėjo ir siekė išsklaidyti). An-
tai internetinėje erdvėje pristatant žinomos Paryžiaus leidyklos Compagnie 
2005 metų bibliografinį aprašą, skirtą baltiškoms (Baltes) literatūroms: Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos, pripažįstama, jog sąvoka „baltų kraštai“ kartais 
kelia tam tikros sumaišties.10 Primenama, kad nėra jokios kalbinės giminys-
tės tarp estų (ugro-suomių) ir tikrųjų baltų (latvių ir lietuvių). 2007-2008 
metų internetinio skaitytojų klubo nariams po  rubrikos „Baltų (Baltiškų) 
šalių literatūros“ (Littérature des Pays Baltes) seka 2001 metais Prancūzijo-
je įkurtos „Baltų (Baltiškų) šalių draugijos“ prezidentės Gabrielle‘ės Beuvat 
pristatymas pavadinimu „Ne visi Baltijos kraštai yra „baltų“ (Les pays bal-
tiques ne sont pas tous « Baltes »). Mūsų nuomone, šį nesusipratimą galima 
būtų išspręsti paprastai: jei kalbama apie tris (ir daugiau) valstybių, prancū-
zų kalboje tinka būdvardis baltique, o lietuvių – Baltijos, „baltiškas“. 

 Grįžtant prie „baltiško genijaus“ ypatumų, svarbu gerai įsižiūrėti į 
kaimyniniams kraštams skirtus apibūdinimus. Minėtos leidyklos Com-
pagnie „Skaitytojų klubo“ skiltyje pristatant Latviją, taip pat akcentuoja-
ma dainuojamoji tautosaka. Pažymima, kad XIX amžiaus viduryje latvių 
„tautiniam nubudimui“ iškėlus šūkį atsiskirti nuo vokiško elito, judėjimo 
priešaky atsidūrė poetas Juris Alunans ir folkloristas Krisjanis Barons, 
pastarasis žymus tuo, kad surinko tūkstančius tradicinių latvių liaudies 
dainų. Daugiau kaip po šimto metų - XX amžiaus pabaigoje būtent dainos 
(dainas) įkvėpė latvių „dainuojančią revoliuciją“, pasibaigusią nepriklau-
somybės atkūrimu. Tad išvedama, jog vadinamosios  „dainas“ yra „ryškus 
latviškos tapatybės simbolis“ (un symbole fort de l’identité lettone).11 
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Kalbant apie Estiją, akcentuojamas chorinis dainavimas – giedojimas, 
choralai,  giesmės, o drauge ir lyrinė, epinė poezija. Jau nuo 1860 metų 
Lydia Koidula dainuojamoji poezija įtraukiama į visų Estijos chorų re-
pertuarą. Apskritai estų folkloro turtai vieni didžiausių pasaulyje. Na o 
chorinis dainavimas yra suvaidinęs svarbiausią vaidmenį konsoliduojant 
tautinę savimonę. Ir šiandien vyksta chorų festivaliai arba dainų šventės 
Estijoje, kaip ir kituose dviejuose baltų kraštuose. Dar kartą pažymima, 
kad daina buvo vienintelis ginklas vaduojantis iš sovietų jungo, o 1989 
metų rugpjūčio 23 dienos Baltijos kelias, tris šalis sujungė į vieną dainuo-
jančią grandinę – dainuojančios revoliucijos simbolį.12 

Taigi, mūsų tiriama medžiaga leidžia konstatuoti, kad daina ir su ja 
natūraliai susijusi poetinė kultūra yra esmingas Baltijos šalių įvaizdžio 
elementas. 

Tad nenuostabu, kad lyrizmas, dainuojamoji poezija kaip svarbus li-
teratūrinės tapatybės bruožas iškyla 1992 metais Paryžiaus literatūrinio 
žurnalo Poezija Lietuvai pašvęstoje skiltyje, kurią parengė ir savo verstus 
septynių poetų tekstus sudėjo Ugnė Karvelis;13 šis bruožas akcentuojamas 
ir 1997 metais išėjusiame leidinyje Dvidešimt šiandieninių lietuvių poetų 
(Vingt poètes lituaniens d‘aujourd‘hui).14 Pastarojo leidinio įžangoje įra-
šyta mūsų tyrimui svarbi informacija: „Dažnai apie Lietuvą sakoma, kad 
tai – poetų tauta. Iki dabar lietuvių literatūros istorijoje vyravo poezija. Ji 
gebėjo atskleisti tautos sielą, atverti jos atmintį, kupiną istorijos žaizdų. 
Įsišaknijusi liaudies dainose, lietuvių poezija taipogi patyrė galingą klasi-
kinės Europos poezijos įtaką. Tai lyrinės ir epinės tradicijos poezija.“ 

Prancūzai pastebi ir kitą su dainomis ir žodine kūryba susijusį ypa-
tumą – turtingą  Baltijos kraštų folklorą, pasakas. Antai pristatant estų 
folklorą kaip vieną turtingiausių pasaulyje, pažymima, kad estų pasakose 
sklando „girių dvasia“ („Esprit de la forêt“). Nesunkiai įrodytume, kad 
tokia pat dvasia sklando ir lietuvių pasakose, kurias Prancūzijoje pristato 
didelis Lietuvos mylėtojas, rašytojas ir publicistas Jeanas Mauclère15 ir 
prancūzų-lietuvių poetas Oskaras Milašius (jo pasakos pirmą sykį išleis-
tos 1930 m., vėliau  publikuotos keletą kartų, paskutinis leidimas 2006 
m.)16. Beje, populiarinant Baltijos folklorą, Paryžiaus municipalinė bibli-
oteka iš įvairių bibliotekoje  esančių pasakų rinkinių skaitytojų patogumui 
atrinko ir išleido baltų pasakų antologiją.17 

Trečias bendras bruožas – valstietiška tautinės kultūros ir literatūros 
prigimtis, valstietiškos sąmonės raiška kūryboje. Pažymima, jog Latvi-
joje nuo 1850 metų rašytojai, daugiausiai kilę iš kaimų, apsakymuose ir 
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romanuose vaizdavo valstietijos gyvenimą, tad juose vyravo kaimiškas 
realizmas (réalisme rustique). Be to, kaimo gyvenimas atsispindi ir latvių 
dainose. Lietuvių literatūroje kaimo pasaulį atstovauja prancūzų skaityto-
jų gerai žinoma Juozo Baltušio Sakmė apie Juzą, vadinamasis „romanas – 
upė“, įvertintas kaip „didelio jautrumo kūrinys“, vaizduojantis „valstietiš-
kos sąmonės evoliuciją“.18  

Šie trys bendri bruožai neabejotinai konstruoja trijų Baltijos kraštų 
literatūrinę tapatybę.

Tačiau baltiškos literatūros pristatymuose esama ir kitokių reikšmingų 
pastabų. 

Reikšminga tai, kad 2009 metais Strasbūre leidžiamas Lietuvai skirtas 
žurnalas Lietuviški sąsiuviniai (Cahiers lituaniens) paskelbė lietuvių au-
torių kūrybos prancūzų kalba (originalių kūrinių, kaip pavyzdžiui, Oskaro 
Milašiaus, ir vertimų, daugiausia nedidelių kūrinėlių – atskirų eilėraščių, 
novelių) bibliografiją; joje net 150 pozicijų, tarp kurių 28 poetai ir net 47 
prozininkai. Ar tai reiškia, kad dėmesys nuo lietuviškos poezijos krypsta į 
prozą?19 

Leidyklos Compagnie literatūrinėje apžvalgoje, skirtoje Estijai, rašo-
ma, jog šioje  šalyje po nepriklausomybės atgavimo (1990 m.) ryšys tarp 
literatūros ir tautinio tapatumo ima trūkinėti. Viena vertus, rašomi isto-
riniai ir autobiografiniai romanai, siekiantys panaikinti tautinės istorijos 
„baltas dėmes“ ir „atstatyti teisybę“; o kita vertus, plečiasi tarptautiniai 
horizontai, vyksta „nacionalinės teritorijos emancipacija“, kurios pavyz-
dys – Emilio Tode romanas Pasienio šalis: jame Estija net neįvardinta, 
tačiau iškyla pasakotojo prisiminimuose.20 

Latvių literatūroje minima devinto dešimtmečio naujoji moterų litera-
tūros banga ir  novelės sužydėjimas (po poros dešimtmečių Prancūzijoje 
išspausdintas latvių rašytojų novelių rinkinys Ta gintarinė oda21), taip pat 
nepriklausomybės metais išaugęs dėmesys autobiografijos žanrui, (išski-
riant Latvijos prezidentės Vairos Vike-Freiberga prancūzų kalba išleistą 
biografiją Gyvenimo kelias – Le Parcours d’une Vie).   

Apžvelgiant situaciją Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo, pa-
brėžiama publikacijų gausa, literatūrinio peizažo išsiplėtimas, atsivėrus 
naujai – susijungimo erdvei, ženklinančiai emigracinės ir vietinės lite-
ratūros suartėjimą. Ši nauja erdvė leidžia lietuvių literatūrai priskirti ir 
pasaulinio garso kūrėjus: Oskarą Milašių, Romaine‘ą Gary, net iš dalies 
Czeslawą Miloszą, o tai neabejotinai gražina ir populiarina Lietuvos 
įvaizdį Prancūzijoje. Tarp „vietinės literatūros“ korifėjų daugiausiai cituo-
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jami du prozininkai: Ričardas Gavelis ir Jurgis Kunčinas kaip „garsiausi 
literatūrinio peizažo balsai“; minimi ir kiti rašytojai, tarp kurių jau tik 
keli poetai. Gana plačiai pristatoma novelių antologija Sielos rūke.22 Tad 
pastebima, jog poezija praranda centrinę poziciją, analogiškai kitų dviejų 
Baltijos kraštų literatūroms.

Minėta novelių antologija reikalauja išskirtinio dėmesio. Šiuo atveju 
mus daugiau  domina ne turininga Loretos Mačianskaitės įžanga, kurią 
aptardami tik įsivaizduotume menamą adresatą ir galimas jo reakcijas, bet 
pasirodžiusi kritiška Emmanuelle Tricoire recenzija.23 Ji gali tarnauti pa-
vyzdžiu, liudijančiu Kito pastangas išryškinti lietuviško mentaliteto spe-
cifiką. Siekiama atskleisti pavadinime deklaruojamos „sielos rūke“ ypa-
tumus, o drauge manifestuojamas savotiškas, kaip manome, psichologinis 
barjeras, kuris neleidžia tų ypatumų perprasti. Tad siūlome atidesnę šio 
teksto analizę.

Recenzijoje visų pirma teigiamai vertinama rinkinio įžanga, kaip ap-
žvelgianti literatūrinius ir istorinius – politinius kontekstus, tarp kurių at-
siliepimo autorė pati išskiria literatūros „sroves“ po 1945 metų, o tai yra: 
propagandinė (išryškinta pagailėjus, kad leidinyje toliau nepristatoma), 
demagoginė arba sovietinė literatūra ir Vakarų – Laisvosios Europos bei 
amerikietiškos hipių literatūros įtaką patyrusi literatūra. Autorė taip vargs-
ta dėl to, kad, jos nuomone, įžangos kontekstai „menkai struktūruoti“, 
kaip ir visa antologija, kurioje literatūrinių tekstų eilės tvarka „stokoja 
vidinės logikos“. Tai leidžia kontekstus įvertinti kaip hipotetinius, net „fa-
brikuojančius atmintį“, ir pagaliau padaryti toli siekiančią išvadą apie šios 
stokos genezę: esą, tai gali būti arba sumaištingos, besikuriančios atmin-
ties ženklas, arba kalta leidiniui būdinga tiesmukiška minties raiška (évo-
cation sans nuance). Recenzentės nuomone, antologijoje skelbiamuose 
tekstuose yra metaforų, tačiau jų skaitytojas nepastebi. Pavyzdžiui, pran-
cūzų skaitytojas niekaip negali numanyti, kad šernų ir traktorių asocia-
cija Apučio novelėje yra sovietų priespaudos metafora. Esą, tuomet kyla 
klausimas, ar ši, kaip įžangoje tikinama, grynai lietuviška literatūra yra 
apgaulinga, ar išganinga. Recenzentei atrodo, kad lietuviška novelistika 
dar nepasiekusi brandos. Tačiau, esą, įdomu, ką leidinys prancūzams sako 
apie lietuvių bendruomenę, kokią jos pasaulėjautą atskleidžia. Tricoire 
manymu, novelėse aptinkami keli lietuviškos pasaulėjautos bruožai (juos 
sutrauktai pristatysime beveik recenzentės žodžiais):

a) pasyvus santykis su pasauliu – dramatinis veiksmas silpnas arba 
neįmanomas (priešingai amerikiečių detektyvams), gi iš esmės 
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valstietiški (kaimiški) tekstai mena pietų Korėjos literatūrą. Saky-
tojo sielos būsena pateikiama taip, kad aprašyti pasaulį – reiškia 
aprašyti individą, kuris nėra nei subjektas, nei objektas (priešingai 
amerikiečių literatūrai, kur psichologinis veikėjo profilis ryškėja 
per veiksmą). Tad veikėjo tapatybė, o tai yra buvimas pasauly-
je, lieka problemiška. Negalėdami būti personažai tampa peizažo 
dalimi <...> O miesto beveik nėra. Kartais jis implicitiškai pri-
statomas, tačiau daugiau kaip apmąstymų objektas, neįmanomų 
susitikimų vieta, vienatvės, savęs praradimo pasaulis. Savickis – 
išimtis: jo sakytojas giria miestą ir šaiposi iš kaimiškos Lietuvos – 
gal peikia lietuvišką niūrumą (morosité lituanienne) ? Didžioji 
dalis tekstų – bedžiaugsmiai, pasaulis čia – kančia, pesimizmas 
nenumaldomas, žiaurus. 1980 metai tarsi ženklina posūkį, tačiau 
orientacija neaiški; Ivanauskaitė atstovauja naujai „džinsų litera-
tūrai“ (littérature jeans), tik ji šiek tiek dirbtina, o jos pasaulį irgi 
ženklina negalėjimas veikti. Introspekcija ir vienatvė – novelių to-
nas. Menkiausias sielos judesys – kaip rodo ir antologijos pavadi-
nimas – dramatizuotas, įveiksmintas, sutirštintas, ir tai geriausiai 
matoma Juknaitės prozoje. 

b) Ypatingas santykis su kitu: uždarumas (Claustration). Kitas – tai 
visų pirma okupantas (Šaltenio novelėje); taip pat lenkas (Radze-
vičiaus apsakyme), musulmonas ir žydas (Meras gerai perteikęs 
neapykantą jiems), turkas (Kunčino kūrinyje virstantis „neken-
čiamo Aš“ dalimi). Šiuo požiūriu vienintelė išimtis esanti Lands-
bergio novelė, kurioje yra ironijos, juodo humoro ir kuri perteikia 
distanciją sukuriantį žvilgsnį į reiškinius (sovietinę tikrovę).

c) Įkyriai persekiojanti paneigtos tapatybės idėja (Identité niée et ob-
sesionnelle). Pažymima, jog tautinio jausmo šaltinis – apgaub-
ta mitais XIV amžiaus Lietuva. Rašytojai, kreipiantys žvilgsnį į 
LDK kultūrinę erdvę, dažnai reiškėsi lenkų kalba (pavyzdžiui, 
Tadeušas Konvickis ar Adomas Mickevičius). Lietuvių literatū-
roje aktualizuojama paneigta tautinė, net lytinė tapatybė (Sibiro 
lageriuose pastaroji buvo nesvarbi). Ypač tai iškyla kaip problema 
Gavelio tekstuose. Nuolat, įkyriai žmones persekiojančios iden-
titeto paieškos, tapatumo idėja neregima kaip tos „sielos rūke“; 
tapatybė egzistuoja, ji skverbiasi pro tą sumaištį, kurią išprovo-
kavo menama jos nebūtis. Tik Savickiui tai – lengvos ironijos, 
pasišaipymo objektas (novelėje Raudoni batukai). Vienintelė iš-
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imtis – dvi Bitės Vilimaitės novelės, mažiau prislėgtos savo spe-
cifikos paieškų; neveltui čia meninė raiška glaustesnė, stipresnė, 
atviresnė, daugiau vakarietiška.

d) Nelemtų emigracijų samprata. Kaip žinia, emigracija galinti tapti 
išsigelbėjimu, vartais į pasaulį. Gi novelėse ji vertinama tik kaip 
pralaimėjimas – emigrantų literatūra besąlygiškai esanti tremties 
literatūra (Katiliškis, Škėma, Zingeris, net Landsbergis).

Šie novelėse įžiūrėti lietuviškos pasaulėjautos bruožai pagaliau sufor-
muoja retorinį  klausimą: nejaugi daugiau nėra ką išreikšti, be skausmo ir 
paneigimo (N’y a-t-il donc rien à exprimer, que douleur et négativité )? 
Galiausiai baigdama savo recenziją, jos autorė priešpastato antologiją da-
bartinei lietuvių turistinei literatūrai – svetingai, atvirai, šiltai ir dinamiš-
kai, kuriančiai kupiną vidinės šviesos, saulėtą ir besišypsantį krašto įvaiz-
dį. Taikant imagologijos nuostatas teksto analizei, recenzijoje dera išskirti 
tematinius vienetus, formuojančius opozicijas „savas-svetimas“. Mūsų 
pastebėtos pagrindinės loginės-vaizdinės prieštaros yra kelios. Priešta-
ringai vertinami leidinio įžangoje pateikti kontekstai: esą, jie atskleidžia 
istorinę-literatūrinę ir politinę situaciją, tačiau yra „menkai struktūruoti“, 
hipotetiški, „fabrikuojantys atmintį“. Toliau konstatuojama, jog novelėms 
būdinga „tiesmukiška raiška“, tačiau yra daug nesuprantamų metaforų. 
Apskritai keliamas klausimas, ar lietuviška literatūra apgaulinga, ar prie-
šingai – išganinga. Atskleidžiamas pasyvus santykis su pasauliu – esą, 
dramatinis veiksmas beveik neįmanomas, tačiau tuo pat metu pastebima, 
kad „menkiausias sielos judesys dramatizuotas, įveiksmintas, sutirštin-
tas“. Be to, tvirtinama, kad santykis su Kitu pasižymi uždarumu (atsitvėri-
mu nuo svetimo), tačiau pasirodo, jog tas Kitas gali virsti „nekenčiamo Aš 
dalimi“. Pagaliau novelėse išryškėja, kad tautinė, net lytinė tapatybė yra 
paneigta, tačiau egzistuoja kaip įkyri idėja, problema. 

Pastebime, kad kiekvienos opozicijos struktūroje didesnis dėmesys 
skiriamas (daugiau argumentų pasitelkiama) neigiamoms konotacijoms 
kurti. Recenzijos autorės aptiktas novelių  specifiškumas: būdingi formos 
elementai (tiesmukiška meninė raiška, vidinės logikos stygius, tolimos 
asociacijos) ir lietuviškos pasaulėjautos bruožai (pasyvumas, uždarumas, 
pesimizmas, tapatybės kompleksas) – vertinama kaip nepriimtinas kito-
niškumas ir nebranda. Vadinasi, novelėse kuriamas užsienio vaizdinys 
skaitytojams reprezentuoja kitokią kultūrą, svetimą ir nepriimtiną. Matyt, 
taip yra dėl to, kad šis vaizdinys yra per daug nutolęs nuo prancūzams 
įprasto stereotipiško vertybinio modelio. Tai mums primena, kad įvaizdis 
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yra socialinės vaizduotės kūrinys, perteikiantis ne vieno individo, bet vi-
sos grupės ideologinę ir kultūrinę erdvę.24 Pabrėžtinai negatyvi recenzijos 
leksika, skirta kitoniškumui ryškinti ir tarnaujanti bendrai novelių charak-
teristikai, jas priešpastatant turizmo literatūrai pastarosios naudai („dina-
miška, atvira“, optimistinė), perša mintį, jog šio teksto autorė greičiausiai 
reprezentuoja praktiško, racionalaus mąstymo žmones, net neteikiančius 
prioriteto grožinei literatūrai. Esminių tematinių vienetų opozicijos liudija 
skvarbesnio žvilgsnio ir gilesnio nagrinėjamos medžiagos išmanymo sto-
ką. Formuojant užsienio vaizdinį, tekste akivaizdžiai daugiau vertinama 
atkurianti, bet ne kurianti vaizduotė, o aštri dekadentinių nuotaikų kritika 
mena cenzūros inspiruotus sovietmečio kritikos tekstus. Tai leidžia Tricoi-
re formuojamą lietuvių literatūros įvaizdį vertinti kaip ideologinį, o atvirai 
jos deklaruojamas nepritarimas atskleistiems specifiniams lietuviškos kū-
rybos ypatumams liudija šį įvaizdį turint fobijos bruožų.

Vis dėlto kritiškas atsiliepimas neabejotinai geriau už tylą. Jis leidžia 
įvertinti kultūrų  skirtumus, o tai ypač svarbu toliau atrenkant lietuvių 
rašytojų kūrybą vertimams ir pristatymui prancūzų skaitytojui. Beje, tų 
vertimų jau esama nemažai, ir procesas tęsiasi. Regis, čia nėra jokios mįs-
lės – skaitytoją reikia išauginti. Platesnį – ypač jaunų skaitytojų ratą for-
muoja vadovėliai, skaitiniai, antologijos. Kelis žinomus veikalus pamė-
ginsime pristatyti.

Nenuostabu, kad 1993 m. didžiulėje Europos literatūrų antologijoje 
jokie tekstai dar nereprezentavo Lietuvos25. O štai 2004 metais išleistas 
universitetinis Europos literatūros istorijos vadovėlis pavadinimu Europos 
grožinė literatūra (Lettres Européennes)26 pateikia naują Europos litera-
tūros sampratą. Naujas intencijas liudija ir veikalo įžanga – ją parašė ne 
kokios nors žymios kultūros atstovas ar garsus literatūrologas, bet Latvi-
jos respublikos prezidentė (1999-2007) Vaira Vikė-Freiberga. „Aprėpti 
viso žemyno literatūros istoriją – didžiulis iššūkis: tiek šalių, kalbų, tiek 
amžių, autorių ir kūrinių! Kaip galima tikėtis visa tai suvokti ir įsidėmėti? 
Pagaliau, kodėl reikia tai daryti?“ – tokiu klausimu pradeda savo įžangą 
Latvijos prezidentė. Ir čia pat patikina: „Man, aistringai skaitytojai, vis-
kas paprasta. Europos literatūros istorija siūlo didelį nuotykį, reikšmingų 
atradimų kelionę, kuri studentui atskleis literatūros panoramą, atitinkančią 
tikrąjį mūsų žemyno mastą ir kuri neapsiribos pramintais keliais, bet ves 
naujais, iki tol jam nežinomais kerinčiais takais.“27 Įžanga iškelia mintį, 
kad skaitymas turtina asmenybę, leidžia jai pasiekti gilesnę išmintį ir pa-
galiau suprasti, kokia yra Europos dvasios esmė.
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XX amžiaus paskutiniame periode vadinamąsias šiuolaikines asme-
nybes (figures contemporaines) reprezentuoja net keturiasdešimt penki 
rašytojai. Jie nebevadinami „švyturiais“, tai tiesiog geriausi arba įdomiau-
si savo šalies atstovai. Keturiasdešimt penkių valstybių pavadinimai sura-
šyti alfabeto tvarka. Pagaliau į jų gretą įsirašo ir Baltijos valstybės: Estija, 
Latvija, Lietuva. Suvokiame, jog būtent šioje dalyje skaitytojui siūloma 
naujų atradimų kelionė.

Mums svarbu, kad be šiuolaikinių autorių, iliustruojančių naujus kū-
rybinius ieškojimus, paskutiniame poskyryje regime nemažai deleguotų 
rašytojų, reprezentuojančių nacionalines vienos ar kitos šalies vertybes. 
Tuo atveju akcentuojamas jų santykis su istoriniu laiku. Šis aspektas ryš-
kinamas pristatant visų trijų Baltijos valstybių rašytojus. Estijos atstovas – 
šiuolaikinės estų literatūros patriarchas Jaanas Krosas (gimęs 1920 m.) 
laikomas neginčijamu istorinių apsakymų ir romanų lyderiu, savo kūry-
boje gebėjęs atskleisti beveik visą šalies istoriją nuo XVI iki XX amžiaus; 
gi sovietmetyje kreipimasis į Istoriją jam buvo būdas kalbėti apie dabartį 
apeinant cenzūrą: nemažai perskaitytų „tarp eilučių“ jo apsakymų vystė 
estų tautinio tapatumo jausmą, būtiną besipriešinant rusifikacijai.28 Latviją 
atstovauja Imants Ziedonis (gimęs 1933 m.), nusipelnęs kaip atgimimo 
sąjūdžio iniciatorius, nepriklausomybės signataras ir įvairių žanrų kūrinių 
dvylikos tomų raštų rinkinio autorius, pats labiausiai vertina savo Epi-
fanijas – nestokojantį humoro prozos fragmentų, aforizmų ir sentencijų 
rinkinį, kaip teigiama, originalų latvių, o gal net ir Europinės literatūros 
veikalą.29 

Šiame Europos literatūros vadovėlyje Lietuvą reprezentuoja Justinas 
Marcinkevičius (gimęs 1930 m.). Pristatymo autorė – Hélène de Penanros 
pažymi, kad Marcinkevičius yra rašytojas, besireiškiantis daugelyje litera-
tūrinių žanrų: poezijoje, dramoje, novelėje, esė. Esą, sovietmečiu jis mo-
kėjęs apeiti cenzūrą su metaforos, aliuzijos ir potekstės pagalba. Artimiau-
sios temos – žmogus savo tėvynėje ir pasaulyje; tautos gyvybės klausimai 
keliami poemoje Donelaitis, kurios vienas posmas pateikiamas lietuvių ir 
prancūzų kalbomis. Kūrybinėje biografijoje pastebimas ženklus posūkis 
po to, kai 1970 metais neaiškiomis aplinkybėmis buvo nužudytas geriau-
sias rašytojo draugas baltų kalbotyros specialistas Jonas Kazlauskas – at-
sirado daugiau dramatizmo ir skausmo. Ryškiausias kūrinys – draminė 
trilogija; tai lietuvių tautos istorijos sintezė, iškelianti tris svarbiausius 
įvykius: valstybės sukūrimą dramoje Mindaugas, rašto atsiradimą dra-
moje Mažvydas ir gėrio ir grožio bei žmogaus moralinio idealo sutvirtini-
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mą dramoje Katedra. Minimi ir kiti Marcinkevičiaus kūriniai, pastebint, 
kad po 1998 metų jo lyrinė poezija radikaliai pakito; rašytojas ėmė kurti 
trumpus eilėraščius – miniatiūras, tačiau temos gvildenamos tos pačios: 
žmogaus ir gamtos ryšys, liaudies kultūra, humanistiniai idealai. Galop 
pažymima, jog būtent humanistiniai idealai ir moralinių vertybių ilgesys 
išryškina išskirtinai lietuvišką rašytojo kūrybos pobūdį.30

Galime neabejoti – Justino Marcinkevičiaus kūryba garbingai atsto-
vauja lietuvių literatūrai. Tačiau akivaizdu ir kitkas: tarp kitų šalių litera-
tūrinių reprezentacijų, dažnai akcentuojančių drąsius novatoriškus bandy-
mus ir naujas europines tendencijas, visos trys Baltijos valstybės apreiškia 
tradicines nuostatas. Jos demonstruoja savo elitinę kultūrą ir akcentuoja 
identiteto klausimus bei tautines ir moralines vertybes. Toks konserva-
tyvus kultūros modelis pirmai pažinčiai tinka; bet toliau derėtų paliudyti 
jo mobilumą ir gebėjimą keistis, atliepiant šiandieninius visos Europos 
lūkesčius.

Šis mūsų tyrimas įperša kelias baigiamąsias mintis.
Akivaizdu, kad į klausimą „Ar egzistuoja Baltijos kultūra?“ galima 

atsakyti teigiamai, nes ši geografinė teritorija apibrėžia savitą literatūros ir 
kultūros erdvę, kurią visų pirma formuoja Skandinavijos kraštai, ir kurią 
trys naujosios Europos valstybės: Estija, Latvija, Lietuva dar tik pradeda 
esmingiau pažinti. Pasirodo, kad bendrų bruožų tarp jūrinių regiono vals-
tybių galima rasti daug. Tačiau skirtumai taip pat ženklūs, ir juos būtina 
nagrinėti. O kam daugiau tokį objektą priskirti, jei ne komparatyvistikai, 
kuri ir yra „mokslas apie skirtumus“, Yveso Chevrelio žodžiais tariant. 
Pritariant Régis‘o Boyer skirstymui, lyginamoji analizė galėtų būti vykdo-
ma keliomis kryptimis: tai būtų Baltų kraštų bloko ir trijų Baltijos „sesių“ 
bendro paveldo tyrinėjimai, o taip pat įvairiapusių sąsajų ir ryšių nusta-
tymas su germanų, slavų, suomių-ugrų etnolinvistiniais blokais. Šiame 
kelyje vienodai svarbios istorinės, politinės, kultūrinės, literatūrinės reali-
jos. Remiantis geokritikos postulatais, galima teigti, kad ši zona ženklina 
nevienalytę ir išcentrintą erdvę, sklidiną ryšių ir mainų. Jūrinės erdvės 
konceptu paremtos lyginamosios literatūrologinės ir kultūrologinės studi-
jos natūraliai virsta tarpdalykiniais tyrimais, ir komparatyvizmas tokiems 
tyrimams siūlo specialias metodikas.

Dėl tyrimo medžiagos stokos viso jūrinio regiono problematiką tik 
palietėme, sukaupdami dėmesį į trijų buvusių sovietinių Pabaltijo respu-
blikų pristatymus prancūzų spaudoje. Keli nurodomi šaltiniai leido atlikti 
imagologijos nuostatomis grįstos analizės bandymą. Paaiškėjo, kad daina 
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ir su ja natūraliai susijusi poetinė kultūra yra esmingas trijų Baltijos šalių 
įvaizdžio elementas. O poezijos vertės pajautimas – formuojamos šių ša-
lių literatūrinės tapatybės bruožas. Tai, kad mūsų nagrinėtose apžvalgose 
jis daugiau siejamas ne su prigimties ar mentaliteto ypatumais, o su isto-
rine-politine situacija, leidžia kuriamą įvaizdį apibūdinti kaip ideologinį. 
Neveltui pažymima, kad literatūra šioms šalims – tapatybės konstravimo 
ašis.

Kitas su dainomis ir žodine kūryba susijęs ypatumas – turtingas  Bal-
tijos kraštų folkloras, pasakos. Gi pasakojamoji tautosaka liudija ne ką 
kita, o Régis‘o Boyer pastebėtą „baltiško genijaus“ – pasakoriaus talentą. 
Trečias baltiško įvaizdžio bruožas – valstietiška tautinės kultūros ir  lite-
ratūros prigimtis, valstietiškos sąmonės raiška kūryboje – yra originalus, 
atskiriantis bent jau Baltų kraštus (Lietuvą, Latviją) nuo Skandinavijos 
šalių (pastariesiems Estija būtų artimesnė), ir priartinantis prie germanų 
ir slavų bloko. Šie trys bruožai lemia tradicinį, konservatyvų įvaizdžio 
pobūdį.

Netradicinis prancūzų spaudoje  konstruojamo trijų Baltijos kraštų 
įvaizdžio bruožas – dinamizmas, gebėjimas kisti. Tuo būdu šios trys šalys 
artėja prie viso jūrinio regiono kultūros įvaizdžio. Platėjantys horizontai, 
pastebėtas augantis atvirumas užsieniui atliepia Skandinavijos kraštams 
priskiriamas šiaurietiškas vertybes: judrumą, energiją. Šios savybės prie-
šinamos deklaruotam lietuvių uždarumui ir pasyvumui; jos teikia viltį, 
kad baltiškas įvaizdis, apjungiantis visus keturis blokus, dar apreikš naują, 
originalią ir harmoningą visumą.
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Lygiosios trunka pusę amžiaus: 
Icchoko Mero kūrybos recepcija 
Rusijoje

Title : Stalemate for the Half of 
Century: Reception of Icchokas 

Meras in Russia

Loreta MAČIANSKAITĖ
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, Vilnius, 10324-LT 
loryte@takas.lt

Santrauka
Straipsnyje apžvelgiama Icchoko Mero kūrinių vertimų į rusų kalbą ir kny-

gų leidimų Rusijoje istorija, fiksuojami svarbesni susidūrimo su cenzūra atve-
jai, vykę septintą dešimtmetį. Pastebimi požiūrių Lietuvoje ir Rusijoje skirtumai, 
leidžiantys atpažinti estetinių preferencijų, tematinių poreikių, istorinės patirties 
nesutapimus, ryškinama Lietuvos literatūros lauko specifika. Svarstoma Mero ir  
vadinamųjų „šešiasdešimtininkų“ santykio problema, aptariami Mero knygų leidi-
mai Rusijoje po Sovietų Sąjungos žlugimo. Nemažai dėmesio skiriama Mindaugo 
Karbauskio režisuotam Rusijos akademinio jaunimo teatro spektakliui „Lygiosios 
trunka akimirką“, kurio recepcijos tyrimas siejamas su dinaminio kultūros mode-
lio idėjomis.

Esminiai žodžiai: Meras, Karbauskis, „Lygiosios trunka akimirką“, lietuvių 
literatūra, inscenizacija, sovietmetis, cenzūra, abstraktus humanizmas, šešiasde-
šimtininkai, tapatybė, lūkesčių horizontas, literatūros laukas, kultūros semiotika, 
Holokaustas, Lotmanas. 

Summary
In the article, history of translations of Icchokas Meras  novels to Russian 

and publication of books in Russia is reviewed highlighting the most important 
encounters with the censorship in the 60s. It shows different approaches in Lithu-
ania and Russia, which help to recognize disagreement concerning aesthetic pref-
erences, thematic requirements, differences in historical experience, and clari-
fies peculiarities of the Lithuanian literature field. The article also focuses upon 
Meras’ relationship to the so called sixties’ generation (shestidesiatniki), discusses 
publications of his books in Russia after collapse of the Soviet Union. Substantial 
attention is also devoted to the stage production of novel „Stalemate“ by Icchokas 
Meras under direction of  Mindaugas Karbauskis at the Russian Academic Youth 
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Theatre. Reception of that performance is linked to the Lotman’s ideas of the dy-
namic cultural model.

Keywords: Meras, Karbauskis,„ Stalemate“, Lithuanian literature, Stage ad-
aptation,  Soviet period, Censorship, „Abstract humanism“, Generations of 60s, 
Identity, Horizon of Expectation, Literary field, Semiotics of culture , Holocaust, 
Lotman.

Įvadas
1972 metais emigravusio Icchoko Mero vardas buvo ištrintas iš so-

vietinės lietuvių literatūros istorijos, o kūryba pasmerkta lėtai užmarščiai. 
Net ir atkūrus nepriklausomybę jo literatūriniai darbai ilgą laiką gimti-
nėje buvo vertinami nepakankamai, tik novelių knyga Stotelė vidukelėje 
(2005) pelnė Žemaitės premiją. Tiesa, Meras visada būdavo prisimena-
mas, kai Lietuva reprezentuodavo savo kultūrą tarptautinėse knygų mu-
gėse, jo kūrybos fragmentų pradėjo rastis mokyklų programose, tačiau ak-
centuojant vienintelę – Holokausto – temą. Meninio stiliaus originalumas, 
temų įvairovė ir neįprastos poetikos reikšmė ilgą laiką buvo ignoruoti net 
nejaučiant, kad tokiu būdu tęsiama užsidarymo ir nepasitikėjimo kitoniš-
kumu tradicija. Laimė, situacija palaipsniui keitėsi, ir 2010 metais rašyto-
jui buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija, panaikinanti dau-
gelį lietuviškos recepcijos nesusipratimų. Formulė „Už tragiškųjų XX am-
žiaus žmogaus patirčių atskleidimą modernioje lietuvių prozoje“ atkreipia 
dėmesį ne tik į Holokaustą, bet ir į kitus Mero kūryboje vaizduojamus 
istorijos momentus (trėmimus, rezistencijos kovas, antisemitinę kampani-
ją Sovietų Sąjungoje, Izraelio ir arabų karinius konfliktus, Vietnamo, Ko-
rėjos karą), aktualizuoja poetikos savitumą ir modernaus meno konteks-
tus. 2010-ieji Mero kūrybinei biografijai svarbūs dar ir tuo, kad Maskvo-
je, Rusijos akademiniame jaunimo teatre (Российский академический 
молодежный театр – РАМТ) režisierius Mindaugas Karbauskis pastatė 
spektaklį pagal romaną Lygiosios trunka akimirką (premjera 2010 metų 
vasario 9 d). Šis spektaklis ir tapo stimulu tyrinėti Mero kūrybos recep-
ciją Rusijoje, suintrigavo, kaip Meras skaitytas ne tik šiais laikais, bet ir 
septintą dešimtmetį, kai jo romanai buvo verčiami į rusų kalbą, spausdi-
nami storuosiuose žurnaluose ir leidžiami atskiromis knygomis. Straipsnis 
siekia išryškinti svarbiausius Mero kūrybos vertinimų Rusijoje profilius 
išsikėlus kelis uždavinius: 1) ieškoti recepcijos analogų septinto dešim-
tmečio Rusijos kultūriniame kontekste/uose; 2) lyginti sovietmečio rusų 
ir lietuvių interpretacines bendruomenes, brėžiant skaitytojų lūkesčių ta-
koskyrą, kurią hipotetiškai postuluojame egzistavus; 3) tirti atsiliepimus 
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apie dabar išleistas Mero knygas ir spektaklį Rusijoje. Tačiau svarbiausia 
mūsų ambicija – tai bandymas skverbtis į kultūros dinamikos logiką ir no-
ras aiškintis, kokius semiotinius poslinkius skirtingais laikotarpiais liudija 
tokio nevienareikšmio rašytojo, kaip Icchokas Meras, kūrybos recepcijos 
kaita. Darbo objektas – septinto dešimtmečio recenzijos ir kritikos straips-
niai Lietuvoje bei Rusijoje, amžininkų liudijimai ir archyvinė medžiaga; 
Rusijos akademinio jaunimo teatro spektaklio anonsai, recenzijos, pokal-
biai su režisieriumi, žiūrovų diskusijos ir kiti spektaklį bei Mero knygas 
komentuojantys tekstai bei vaizdo klipai, skelbiami internetinėje erdvėje. 
Remtasi ir savo asmeniniais įspūdžiais, patirtais žiūrint spektaklį, ir spek-
taklio vaizdo įrašu, už kurį dėkoju teatro literatūrinės dalies darbuotojams. 

Tyrimas grindžiamas recepcijos teorijos, literatūros sociologijos, kul-
tūros semiotikos metodologinėmis prieigomis, naudojami Hanso Roberto 
Jausso lūkesčių horizonto, Pierre‘o Bourdieu literatūros lauko, Jurijaus 
Lotmano dinaminio modelio, Stanley‘aus Fisho interpretacinės bendruo-
menės konceptai, kurie yra gana plačiai žinomi akademiniame diskurse ir 
platesnio pristatymo nereikalauja.

1
Pradėkime nuo septinto dešimtmečio pirmosios pusės, kai „sovietinės 

literatūros padangėje įsižiebė Mero žvaigždė“1, pasak žymaus rusų kritiko 
Levo Aninskio. Debiutas buvo tikrai svarbus (leidimų rusų kalba dėka 
prasidėjo vertimai ne tik į buvusios SSRS, bet ir į Europos kalbas, pir-
miausia vokiečių), tačiau Mero knygų kelias pas rusų, kaip ir pas lietuvių, 
skaitytojus buvo pilnas atvirų ir slaptų pavojų. Romanas Lygiosios trun-
ka akimirką – išverstas ir žurnalui Дружба народов pateiktas svarstyti 
dar 1963 metais – buvo sustabdytas apkaltinus autorių pataikavimu Vaka-
rams, komunistinio pogrindžio reikšmės ignoravimu ir nereikalingų citatų 
iš jidiš literatūros klasiko Šolomo Aleichemo apysakos Giesmių giesmė 
įterpimu. Merui siūlyta romaną taisyti ir neskubėti jo publikuoti Lietu-
voje nepasitarus su Maskvos redaktoriais. Yra išlikusi romano aptarimo, 
vykusio 1963 m. liepos 8 d. redakcijoje, 32 puslapių stenograma, iš ku-
rios galima spręsti, kad į siūlymus Meras neatsižvelgė ir nieko ar beveik 
nieko netaisė2. 1963 metais romaną išleido Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla Lietuvoje, o po kelerių metų jau pasidavė ir žurnalo Дружба 
народов redaktoriai, visgi pareikalavę kai kurių taisymų. Tarkim, rengiant 
publikaciją teko atsisakyti Kasrielio Lipmano savižudybės scenos, nes re-
daktorius Vasilijus Smirnovas negalėjo sutikti, kad geto pogrindžio vado 
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Abraomo sūnus palūžta, užuot tapęs aktyviu kovotoju ir nužudęs geto 
komendantą3. Romanas išverstas Felikso Dektoro ir pakeistu pavadinimu 
Вечный шах (Amžinas šachas) paskelbtas 1965 metais žurnale Дружба 
народов, kurio tiražas septintą dešimtmetį artėjo prie ketvirčio milijono. 
Didžiulis nuopelnas dėl šios publikacijos priklauso redaktoriui Smirnovui, 
kuris, pats būdamas prozaikas, gebėjo įvertinti talentingą kūrinį ir nepabū-
go jo skelbti nepaisant nepageidaujamos temos (nepriekaištinga Smirnovo 
kaip sovietinio žmogaus reputacija irgi padėjo romanui).

Sėkmingesnis buvo antrojo Mero romano Ant ko laikosi pasaulis liki-
mas Rusijoje: jo vertimas paskelbtas 1966 metais žurnale Юность, turė-
jusiame du milijonus prenumeratorių ir dešimt milijonų skaitytojų; publi-
kacija šiame žurnale kūrinį ir autorių iš karto darė plačiai žinomą. Rusų 
skaitytojams būtent šis romanas tapo labiausiai artimas, nors, kita vertus, 
tai ir labiausiai lietuviškas Mero kūrinys, kuriame esama ir kai kurių fol-
kloro motyvų, pavyzdžiui, mergelės – liepelės paralelizmas, ar gana atvirų 
siužetinių sąsajų su Antano Vienuolio klasikiniu apsakymu „Paskenduo-
lė“. Skirtingai nuo chrestomatinio Vienuolio kūrinio, Mero romano Vero-
nika nesiskandina, bet tampa motina skirtingų tautybių vaikams ir atlai-
ko visus pažeminimus bei negandas vardan jų. Dėl šio romano tarp rusų 
kritikų vyko arši polemika4, tarkim, kritikas Vladimiras Bušinas pateikė 
rimtą tiems laikams kaltinimą – kankinystės glorifikaciją: „Aitmatovas, 
kaip ir Meras romane Lygiosios trunka akimirką, teigia: pasaulis laikosi 
ant kovotojų! Naujas Mero romanas galiausiai teigia visai ką kita: pasau-
lis laikosi ant kankinių!“5. Jam oponavo Andrejus Makarovas, atkreipęs 
dėmesį į autoriaus įrašytą neįprastą žanrinį įvardijimą „romanas-baladė“, 
pagal kurio logiką lyrinis epiškumas savitai įsilieja į kondensuotą drama-
tišką turinį. Makarovas, gindamas romaną, apeliavo į oficialiai aprobuo-
tas meno evoliucijos taisykles: „Formų ir žanrų sinkretizmas šiuolaiki-
nėje literatūroje, savitos prozopoezijos, kaip šį reiškinį savo teoriniuose 
straipsniuose apie realizmo problemas pavadino kritikas Borisas Sučko-
vas, atsiradimas yra faktas. Atrodo, ši sinkretizmo tendencija turi savų pri-
valumų ir trūkumų, iš dalies atsispindinčių ir Mero romane“6. Laikraščio 
Литературная газета neakivaizdiniame romano aptarime polemizuota 
pasitelkiant argumentų iš sovietinės klasikos ar besiformuojančio kano-
no: Čingizo Aitmatovo apysakos Motinos laukas, Vladimiro Majakovs-
kio baladžių, net tuomet dar legalaus Aleksandro Solženycino apsakymo 
„Matrionos kiemas“. Mero romano statusą kėlė jo veikėjos gretinimas su 
Gedimino Jokūbonio paminklu „Pirčiupių motina“, apdovanotu Lenino 
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premija, tuo tarpu sąsaja su Danilo Chrabovickio filmu „Перекличка“ 
(Šaukimas), neva devalvuojančiu neapykantą ir užuojautą, buvo argumen-
tas „prieš“. Įdomu, kad kaip romano vertingumo įrodymas buvo pasitelkta 
ir nuoroda į religinės dailės tradiciją – „Mater Dolorosa“ siužetą: pasak 
Makarovo, Ant ko laikosi pasaulis, kaip ir senieji meno kūriniai, išreiškia 
bendrą gyvenimo dėsnį, o ne asmeninį likimą. Oficioziniame laikraštyje 
Известия romanas legitimuotas susiejant jį su socialistiniu humanizmu 
ir „tikro žmogaus“ formavimu, o į priekaištus kankinystės propagavimu 
atsakoma tvirtinimu, jog Meras, panašiai kaip Čechovas, primena apie 
būtinybę ginti žmogiškumą, dar daugiau – „kviečia į kovą“7.

Diskusijos rodė, kad Mero kūriniai buvo atpažinti rusų skaitytojų kaip 
jų kultūrinei paradigmai „savi“ tekstai. Tokį semiotinį išverčiamumą aiš-
kintume estetinės normos bendrumu: pavyzdžiui, centrinis romano Ant ko 
laikosi pasaulis vaizdinys – vieškelyje rymanti motina – giliai įsispaudęs į 
rusų skaitytojų atmintį iš klasikinių lyrikos tekstų; romanų poetika, frazių 
ir simbolių kartojimas asocijuoja Konstantino Simonovo eilėraštį „Lauk 
manęs“, dariusį nepaprastą psichologinį poveikį ne tik karo, bet ir taikos 
metais, anot Marianos Čudakovos8.

1966-aisiais abu minėti romanai išleisti Maskvoje viena knyga lei-
dykloje „Художественная литература“, juos palydėjo Vadimo Siduro 
iliustracijos ir Vladimiro Kardino įžangos straipsnis9, Lygiosios, pavadi-
nimu Amžinas šachas, 1966 metais dar kartą išėjo leidykloje „Известия“. 
(Pačią pirmąją Mero knygą rusų kalba – autobiografinę apysaką Geltonas 
lopas, skirtą vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams, – 1963 metais išleido 
leidykla „Детгиз“.)

Meras darėsi pripažįstamas sąjunginiu lygiu, ką liudija ir tai, kad 1966 
metais Sovietų Sąjungos rašytojų mėnraštyje Вопросы литературы tarp 
kitų reikšmingų rašytojų, pavyzdžiui, Lidijos Ginzburg, skelbiami ir jo 
atsakymai į anketos klausimus10. Mero kūrybos sklaidai ir populiarumui 
būtų labai padėję filmai ir spektakliai pagal jo romanus, tačiau ekranizaci-
jų ar inscenizacijų sumanymams nebuvo lemta išsipildyti. Spektaklį pagal 
romaną Ant ko laikosi pasaulis 1967 metais norėta statyti Lietuvos rusų 
dramos teatre, Meras buvo parengęs inscenizaciją lietuvių ir rusų kalbo-
mis, bet režisieriaus Jevgenijaus Cigerovičiaus planus sustabdė tuometi-
nė primadona Monika Mironaitė, oficialiai pripažinto lietuvių literatūros 
lyderio Juozo Baltušio žmona. Motyvai buvo asmeniniai, o ne ideologi-
niai – gal bijota konkurencijos su populiarėjančiu rašytoju, gal netiko jo 
tautybė, socrealizmo kanonui tolimas romano stilius. 
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1965 metais Lietuvos kino studijai buvo įteiktas Michailo Kaliko ru-
siškai rašytas scenarijus filmui „Lygiosios trunka akimirką“, bet šis pro-
jektas neturėjo jokių šansų realizuotis. Michailas (Moisiejus) Kalikas, da-
bar pripažintas atlydžio kino klasikas, sovietmečiu buvo daugeliu požiūriu 
valdžiai nepriimtinas menininkas: 1951–54 m. už „žydų buržuazinį naci-
onalizmą“ jis kalėjo lageriuose, reabilituotas kūrė filmus daugiausia Mol-
davijos kino studijoje, bet nuolat susidurdavo su cenzūros ribojimais. Ma-
tyt, Lietuvoje jis manė rasiąs daugiau kūrybinės laisvės, patikėjęs ne visai 
sovietinio Pabaltijo legenda. Tačiau niekur tuometinėje Sovietų Sąjungoje 
režisierius negalėjo realizuoti savo sumanymų. 1971-aisiais, po to, kai be 
jo leidimo buvo iškupiūruotas į ekranus išleistas filmas „Любить“ (Mylė-
ti), Kalikas išvyko į Izraelį.

Kitą kartą ekranizuoti Lygiąsias bandyta Maskvoje, Valstybiniame 
kino institute. 1967 metais būsimas kino scenaristas Arkadijus Krasilšči-
kovas buvo gavęs leidimą ekranizuoti dvi romano dalis kaip dvidešimties 
minučių kursinį darbą, tačiau prasidėjęs Šešių dienų karas, kuriame JAV 
palaikė Izraelį, o SSRS – arabų šalis, pakeitė sovietų valdžios požiūrį į 
žydus ir padarė romano ekranizaciją neįmanomą11.

Dėl oficialaus antiizraeliško nusistatymo 1969 m. buvo sustabdytas 
ir Mero romano Mėnulio savaitė publikavimas žurnale Юность. Iš au-
toriaus pareikalauta laiško, teigiančio, kad „lygiai kaip vokiečiai getuo-
se kankina žydų vaikus, taip izraeliečiai kankina arabų vaikus“. Žinoma, 
Meras su tokiais ultimatumais negalėjo sutikti ir jam teko atsiimti savo 
jau sulaužytą tekstą su iliustracijom. Kaip pasakoja rašytojas, „tada jis 
perėjo į kitą gatvės pusę, kur buvo įsikūręs žurnalas Дружба народов. 
O ten dirbo tiražą norėjęs pakelti naujasis redaktorius, kuris ir priėmė 
spaudai Mėnulio savaitę be jokių palydimųjų laiškų“12. Tačiau žurnalų 
Дружба народов ir Юность tiražai ir statusas buvo nelygiaverčiai. Mė-
nulio savaitė (rusiškas pavadinimas – Полнолунье (Pilnatis)) vertintas 
blogiau negu Lygiosios, ir pagrindiniai priekaištai buvę gana tipiški tiems 
laikams: abstraktus humanizmas, socialinio-klasinio apibūdinimo stoka, 
fatalistinis požiūris į asmens vaidmenį istorijoje („žmogus pats sau vienas 
sprendžia klausimą, kas jis – milžinas ar liliputas“) 13.

Dėl Mero kūrybos interpretavimo vykdavo didesni ar mažesni mūšiai, 
ideologai puldavo, menininkai ir mokslininkai gindavo, pasitelkdami to 
meto ginklus ir įrodinėdami, kad rašytojas internacionalistas įgyvendina 
savo meninio pasaulio koncepciją, pagal kurią paskiros tautos ir žmonės 
sudaro bendrą žmonijos kūną.14
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Tačiau kova dėl romano Striptizas buvo pralaimėta iš karto. Lietuvoje 
publikuotas Pergalėje kaip eksperimentinis kūrinys, bet neleistas atskira 
knyga, Striptizas buvo pasiūlytas žurnalui Новый мир ir susilaukė nei-
giamos vidinės recenzijos. Iš laiko nuotolio žvelgiant į recenzentės I. So-
lovjovos tekstą, jame sunku atkirti ideologinius ir estetinius argumentus: 
kalbama tarsi tik apie stilistiką, kuri autorei atrodo perdėm artima XX a. 
pradžios modernui, priekaištaujama dėl eklektikos, neskoningumo, logi-
kos stygiaus, tačiau juste jaučiasi neišsakyti kaltinimai nesovietine atmos-
fera ir pataikavimu Vakarams.15

Nematydamas galimybių laisvai kūrybinei raiškai ir solidarizuodamasis 
su emigruojančių žydų judėjimu, 1972 metais Meras su šeima išvyko iš 
Sovietų Sąjungos. Rašytojas leido knygas įvairiose šalyse, bet spausdinosi 
ir Izraelio rusiškoje spaudoje (ten paskelbė ir ankstesnius romanus, ir naujai 
parašytą Sarą16), kurį laiką vadovavo rusakalbių rašytojų, tiksliau, įvairia-
kalbių rašytojų, išeivių iš buvusios SSRS, sąjungai. Rusijoje posovietiniais 
metais išėjo dviejų17 ir trijų18 romanų rinktinės. 2013 metais Maskvoje iš-
leistas romanas Lygiosios trunka akimirką19, kuriuo susidomėti rusų skaity-
tojus paskatino sėkmingas Karbauskio spektaklis. Prie to dar grįšime.

2
2000-ųjų Mero romanų laida buvo daug didesnio tiražo nei 1994-ųjų, 

bet 1994 metų leidimas reikšmingas tuo, kad jame buvo pakartotos 1966 
metų knygoje skelbtos Vadimo Siduro iliustracijos ir kad romano tekstas 
buvo palydėtas literatūrologo Levo Aninskio straipsniu „Pasaulis laiko-
si?20“. Siduras laikomas bene ryškiausiu sovietmečio rusų avangardo at-
stovu, lyginamas su Henri Mooru, Pablu Picaso ar kitais grandais; jam net 
įrengtas muziejus Maskvoje21 ir tie, kas domisi Mero kūryba, tikrai žino ir 
Mero romano iliustracijas, apie kurias paprastai rašoma su dideliu susiža-
vėjimu.

Levo Aninskio straipsnis, vėliau perleistas žurnale Дружба народов22, 
yra labai svarbus mūsų nagrinėjamai temai, todėl skirsime didesnį dė-
mesį. 1966 metais žurnale Москва skelbta Aninskio recenzija vadinosi 
„Pasaulis laikosi!“ ir baigėsi šauktuku23, 1996-aisiais, t.y. po 40 metų, 
pristatydamas Mero knygą kritikas paliko tą patį straipsnio pavadinimą, 
tik šauktuką pakeitė klaustuku – „Pasaulis laikosi?“. Tokia egzistencine 
abejone literatūrologas tapatinasi su paties nagrinėjamo kūrinio autoriaus 
pozicija, Mero balsu išsako savo patirtį ir gana liūdnas išvadas. Bet pradė-
kime nuo pradžios:
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Kai septinto dešimtmečio viduryje sovietinės literatūros padangėje įsižiebė 
Mero žvaigždė, apėmė kažkoks ne visai suvokiamas jausmas: nuluptos odos, 
apnuoginto nervo, ypatingo atvirumo anapus literatūros. Šie tekstai netilpo 
nei į stilistinį, nei į ideologinį kanoną, jie apeliavo į kažkokį dar nežinomą 
mūsų dvasios kontūrą, kuris dar neturėjo vardo.
Nors gal ir turėjo – tai „abstraktusis humanizmas“.
Dar du slapti šaltiniai padėjo mums suprasti šiuos tekstus. Kad tai „apie žy-
dus“ ir kad tai „šiuolaikiškai parašyta.“24

Toliau plėtodamas žydiškumo temą, Aninskis kelia hipotezę, kad „Ic-
chokas Meras buvo pirmasis oficialiai publikavęsis sovietų rašytojas, atvi-
rai ir aiškiai parašęs apie žydus“. Jo nuomone, žydiškai temai prasimušti 
pro lietuvišką flangą buvo palankesnės sąlygos todėl, kad: pirma, rašyto-
jams iš respublikų buvo leidžiama kiek daugiau nei rusų rašytojams ir kaip 
„lietuvis“ Meras turėjo daugiau teisių reikšti tautinę savimonę (nebūtinai 
žydų); antra, Baltijos šalyse žydų pasipriešinimas buvo susiliejęs su an-
tifašistiniu pasipriešinimu ir todėl atsieti žydus nuo šios situacijos buvo 
gana keblu, vienu metu žodis „antifašistas“ diplomatiškai reiškė „žydą“.25 
Aninskis apgailestauja, kad romane Ant ko laikosi pasaulis atvirai kalbėti 
apie sovietinį antisemitizmą, būtent apie 1946 metų Kremliaus gydytojų 
bylą, vis dėlto pritrūko drąsos, nes antifašizmo priedanga šiuo atveju ne-
tiko, tad Merui teko kalbėti užuominomis, iš kurių skaitytojai suprasdavo, 
kas turima omenyje.

Holokausto temos kūrinių jau būta rusų literatūroje ir anksčiau: nuo 
pat karo vidurio Vasilijus Grosmanas ir Ilja Erenburgas rengė vadinamąją 
Juodąją knygą, kurios ištraukų pasirodydavo spaudoje, 1961 metais vi-
suomenę sukrėtė Jevgenijaus Jevtušenkos poema „Бабий Яр“, prabilusi 
apie Holokausto aukų užmarštį: žydų gydytojų bylą mini ir Erenburgas 
garsiame romane Atlydys (1954). Nereiktų pamiršti ir Vilniaus geto ka-
linės Marijos Rolnikaitės, 1963 metais paskelbusios Vilniuje knygą Aš 
turiu papasakoti, kuri po dvejų metų išleista ir Maskvoje. Tačiau Mero 
vertėjas Feliksas Dektoras prisimena, kad Maskvoje ir Leningrade tvyrojo 
didelė baimė būti apšauktiems sionistais, tuo tarpu lietuvių nešokiravo ši 
tema, nes jie matė ir prisiminė, kaip karo metais buvo elgiamasi su žy-
dais.26 

Romanas rezonavo skaitytojų sąmonėje ne tik dėl jautrios Holokausto 
temos, bet ir ypatingos stilistinės intonacijos, kurią vertėjui pavyko už-
čiuopti ir kuri gerai tiko rusų skaitytojui, gebančiam „akimirksniu persi-
smelkti užuojauta, kentėti už visą pasaulį“27. Aninskio teigimu, Meras su-
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stiprino kairįjį (pagal tuometinę terminiją), avangardinį rusų prozos būrį, 
orientuotą ne į „vietines“, kaip kad Vasilijaus Šukšino, Vasilijaus Belovo, 
Vladimiro Solouchino prozoje, o į „universaliąsias“ vertybes, jis buvo 
suvokiamas kaip septintojo dešimtmečio „jaunosios literatūros“ lyderių 
sąjungininkas ir bendražygis. Įdomu, kad, kritiko nuomone, Mero kūryba 
turėjo daugiau sąlyčio taškų su to meto rusų, o ne su lietuvių proza; lietu-
vių literatūroje kaip Merui artimą autorių Aninskis mato nebent Eduardą 
Mieželaitį, kurio Žmogaus vertimai rėmėsi Vladimiro Majakovskio ar Ve-
limiro Chlebnikovo poetika28.

Mintis apie Mero ryšį su „šešiasdešimtininkais“ (rusiškai – 
шестидесятники) yra išties originali ir didesnių svarstymų reikalaujanti 
tema. Įdomus Sigito Gedos liudijimas: 1963 metais laiške jis pasakoja 
dalyvavęs Lietuvos Rašytojų sąjungos atvirame partiniame susirinkime 
„Jaunasis rašytojas ir dabartis“, kuriame „jaunimas (Jonas Mikelinskas, 
Icchokas Meras, Algimantas Baltakis) davė seniams pylos“. Pavyzdžiui, 
analizuojant jaunųjų poeziją svaidomasi Voznesenskio, Jevtušenkos var-
dais. Meras ir sako: „Kažin, jeigu Jevtušenka būtų Vilniuj gyvenęs, tai ar 
nors vienas sostinės laikraštis ar žurnalas būtų drįsęs jo eiles apie kultą29 
išspausdinti“30.

Galime spėti, kad Vilniaus atmosfera nebuvo tokia demokratiška, kaip 
kartais norima pateikti, ir kad nesusikūrė palanki terpė literatūros lais-
vėjimo procesams (nors Rusijoje vyravo mitas apie pusiausovietinį Pa-
baltijį31), tačiau vien tuo negalime paaiškinti, kodėl „šešiasdešimtininkų“ 
subkultūra Lietuvoje taip ir nesusiformavo, nors atskiri asmenys, žinoma, 
buvo artimi šiam sąjūdžiui. Rusų žinynuose „šešiasdešimtininkų“ dailės 
atstovu dažnai nurodomas Stasys Krasauskas, jis tapo Vasilijaus Aksiono-
vo romano apie „šešiasdešimtininkus“32 veikėjo Justino Justinausko pro-
totipu. Krasauskas nėra iliustravęs Mero knygų, tačiau jo graviūrų plasti-
ka, be abejonės, artima Mero poetikai, tad nenuostabu, kad internetiniuose 
portaluose kai kurie skaitytojai painioja jį su Vadimu Siduru ir „prisime-
na“ Krasausko iliustracijas Mero knygose. „Šešiasdešimtininkams“ bū-
dingas bendrystės ir žmonių kaip giminės atstovų tapatybės jausmas, per-
žengiantis tautinius ir ideologinius barjerus: tuo tarpu sovietizuojamiems 
lietuviams, užėmusiems ginties pozicijas, kolektyvizmas ir internaciona-
lizmas mažai tiko. Lietuvoje tuo metu stipresnė buvo į centrą nukreip-
ta jėga, skatinanti saugoti/konstruoti tautinę tapatybę arba atsiriboti nuo 
sociumo, rinktis vidinę emigraciją. Todėl Lietuvos kultūroje tuo laikotar-
piu randame nedaug autorių, rašiusių apie universalias vertybes, bendraž-



35

ActA LitterAriA compArAtivA

mogiškus turinius, siekusių kuo didesnio apibendrinimo. Tai Mieželaitis, 
kurio Žmogų, kaip žinome, Krasauskas yra iliustravęs, pats Krasauskas, 
Meras, na ir gal dar keletas.

Aninskio nuomone, Mero modernumas buvo radikalesnis už kitų „še-
šiasdešimtininkų“, tokių, pavyzdžiui, kaip Roberto Roždestvenskio, rašiu-
sio naiviai optimistinius laiškus XXX amžiaus žmonėms; Mero istorijos 
supratimas kitoks – be praeities idealizavimo ir ateities iliuzijų:

„Šešiasdešimtininkai“ kalbėdavo užuominomis, ženklais, kūrė tam tikrą žai-
dimą „saviesiems“: jie suprasdavo vieni kitus iš pusės žodžio, nes apeliavo į 
bendrą vertybių sistemą, brandinamą po oficialiosios šydu – melu. 
Mero herojai nesupranta, nežino, nes ATSISAKO suprasti.33

Ši egzistencinė neviltis ir pasaulio pabaigos jausmas buvo iššūkis 
įprastam pasaulio aiškinimui 1966-aisiais, kai buvo tikima pažanga ir is-
torijos prasme, tačiau Aninskis tvirtina, kad ir po trisdešimties metų Mero 
romanai suglumina juose išsakytos tiesos jausmu, patvirtindami, kad pa-
saulis ant nieko nesilaiko34. Dar daugiau, kritikas kalba apie šių tekstų 
ypatingą atvirumą „anapus literatūros“, apeliavimą „į kažkokį dar nežino-
mą mūsų dvasios kontūrą, kuris dar neturėjo vardo“35.

Mero romanų skaitymą kaip egzistencinį, net religinį įvykį prisime-
na ir Anatolijus Barzachas, recenzuodamas 2000 metų knygos Pilnatis 
leidimą. Religinis tokios patirties matmuo neturėtų stebinti, nes kultū-
ros sociologijai žinomas reiškinys, kad visuomeninis domėjimasis menais 
mažėja, o religija didėja per istorines krizes.36 Barzachas puikiai supranta, 
kad tuometinis skaitymo įspūdis skiriasi nuo dabartinio, tačiau prisipa-
žįsta lig šiol negalįs perprasti Mero tekstų stulbinamo poveikio, kurį jis 
vadina neištrinamu sąmonės įdagu.37

3
Neturime paliudijimų iš Lietuvos spaudos nei apie gyvenimą keičiantį 

susitikimą su Mero romanais, nei apie kokį nors rezonansą, kurį būtų su-
kėlęs jo vaizduotos trėmimo į Sibirą ar partizaninio karo scenos. Tikriau-
siai galima teigti, kad visos to meto Merui skirtos recenzijos Lietuvoje 
buvo teigiamos ir neretai parašytos su nuoširdžiu susižavėjimu, nors ir 
nuspalvintos antifašistinio pasipriešinimo akcentais. Nebuvo Lietuvoje 
kokių diskusijų dėl Mero kūrybos atitikimo sovietinės literatūros kanonui 
ir greičiausiai tam pasitarnavo to meto autoritetingų asmenų pareiškimai 
apie praturtintą socialistinio realizmo meninę raišką (Jonas Lankutis)38 ar 
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lenininio humanizmo idėjas, socialinį požiūrį, giliai įsisavintą marksisti-
nę pasaulėžiūrą (Jonas Bielinis)39. Vis dėlto jokios ideologinės formuluo-
tės apie internacionalizmą ar humanizmą negalėjo apsaugoti rašytojo nuo 
kovų siekiant išlaikyti ar pertvarkyti jėgų išsidėstymą literatūros lauke. 
Pagal Pierre‘ą Bourdieu, „lauke agentai arba institucijos be paliovos ko-
voja , turėdami nevienodą galią, vadinasi, ir nevienodą sėkmės tikimy-
bę. Dominuojantieji gali priversti lauką funkcionuoti jų naudai, tačiau jie 
visuomet gali susidurti su dominuojamųjų pasipriešinimu, „politiniais“ 
ar kitokiais nesutarimais“40. Mero pirmieji apsakymai dėl žydiškos te-
mos sunkiai skynėsi kelią į lietuvių spaudą, tačiau vėliau situacija keitėsi: 
1962-aisiais priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą (jos pirmininku tuo metu 
buvo Mieželaitis), 1965 metais romanas Lygiosios trunka akimirką net 
pristatytas respublikinei premijai (Justinas Marcinkevičius rašė LRS reko-
mendaciją41), tačiau visiems buvo aišku, kad jos negaus42.

Mero kūrybai populiarėjant, natūralu, kad norėta ją stumti į nuošalę, 
vis stiprėjo trintis tarp jauno rašytojo ir paradigminio socrealizmo roma-
no Parduotos vasaros autoriaus Juozo Baltušio43 bei kitų klasikų ar į šią 
poziciją besitaikančių. Icchokas Meras nebuvo įtrauktas į 400 žmonių de-
legaciją, 1969 metais vykusią į Lietuvos kultūros dienas Tadžikijoje, kur 
tuo metu buvo pristatomos dvi jo knygos ir demonstruojamas meninis 
filmas pagal jo scenarijų „Kai aš mažas buvau“. Nepaisant to, kad Meras 
nedalyvavo renginiuose, kolegoms užkliuvo jo populiarumas tolimajame 
krašte, Baltušis piktinosi, kad Lietuvių kultūros dienų Tadžikijoje metu 
nuolat skambėjo Icchoko Mero vardas ir pavardė. Jonas Avyžius, 1965 
metais nukonkuravęs Merą respublikinės premijos konkurse, 1969-ais ta 
proga rašė: 

...išskyrus apsakymus dekados metu lietuvių proza pristatyta tik vienu roma-
nu [Ant ko laikosi pasaulis – L.M.] [...] Visu aštrumu iškyla atrankos klausi-
mas – reikia užkirsti kelią bet kokiai saviveiklai. Kad būtų išvengta nepagei-
daujamų atsitiktinumų, verčiamų knygų leidyklos turi būti koordinuojamos iš 
abiejų respublikų rašytojų sąjungų. Leidyklos turi rekomenduoti viena kitai 
tik geriausius kūrinius, kurie atspindi tipingiausius abiejų literatūrų bruožus.44

Tačiau būta ir kitokio pobūdžio prasilenkimų, kuriuos, pasiremdami 
Hansu Robertu Jaussu, aiškintume kaip „estetinę distanciją“, atsiveriančią 
tarp jau esančio lūkesčio horizonto ir naujo kūrinio, paneigiančio įprastus 
ar buvusius akivaizdžius patyrimus, suvokimo – „ši distancija istoriškai 
bus išreikšta publikos reakcijos spektru ir tuo, kaip kūrinį įvertina kriti-
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ka“.45 Septintojo dešimtmečio lietuvių recenzijose, skirtose Mero kūrybai, 
dominuoja idėjiniai teminiai aspektai, tik Kęstutis Nastopka atkreipia dė-
mesį į nervingą pasakojimo ritmą, atliepiantį moralinių problemų įtam-
pai, ir plotmių daugybiškumą kaip vertingą ir perspektyvų jauno autoriaus 
bruožą46. 

Rašytojas Vytautas Martinkus įžvalgiai liudija „estetinę distanciją“ bu-
vus dominuojančiu santykiu su Mero kūryba jo jaunystės laikais, t.y. sep-
tintajame dešimtmetyje: 

Tada mados reikalu buvo tapusi psichologinė išpažintinė proza, paskui tra-
dicinį lyriškumą nedrąsiai ėmė keisti ironija, paradoksas, sąlygiškumas. Nuo 
ryškiausių mados vėjų Meras tarytum liko nuošaly. Jis buvo lyg romantikas, 
o jo tekstas lyg derėjo prie XX a. pirmoje pusėje lietuvių autorių puoselėto 
modernaus lyrizmo, tačiau jo romanų kompozicija, filosofinis jų matmuo, se-
mantinė įvaizdžių ir kitų poetinių figūrų erdvė buvo neįprasti.47 

Mero romanai, artimi XX a. Vakarų literatūros naujovėms, buvo iššū-
kis to meto Lietuvos skaitytojams ir kritikams, jie buvo nedidelės apim-
ties, rėmėsi tvirta, visus klodus apimančia struktūra, keitė pačią skaitymo 
koncepciją, kuri geriausiai atsiskleisdavo viešai skaitant tekstą. Kita ver-
tus, teksto tirštumą vertinusiems skaitytojams, klasikinės filologijos au-
gintiniams, buvo nepriimtinas Mero rašymui būdingas nuolatinis sukima-
sis metaforų ir įvaizdžių ratu, Martinkaus tuometinių bičiulių nuomone, 
Meras buvo „rašytojas be stiliaus“48.

Suprantama, kad septintą dešimtmetį Lietuvoje daugelis Mero stilisti-
nių kitoniškumų daugumai skaitytojų buvo svetimi49. Tačiau 1968 metais 
Metmenyse romanui Ant ko laikosi pasaulis Rasos Iešmantaitės ir Vinco 
Kazėno išsakyti priekaištai dėl „elektrinės gitaros“ stiliaus, žodyno ne-
turtingumo, panašumo į kino scenarijų“50 jau stebina ir teikia peno mąs-
tymams apie konservuojančių tendencijų įsišaknijimą lietuvių kultūroje, 
antimodernizmą, kurį kartu su Vytautu Kavoliu suprantame kaip priešiš-
kumą tam, ką modernybė reprezentuoja, emocijos ir tradicijos priešprieši-
nimą racionalumui, galvojimo skirtingumų atmetimą51. Dar labiau stebina 
išeivių apžvalgininkų abejingumas cenzūros nubrėžtų tematinių ribų per-
žengimui ir atsainumas istorijos interpretacijos atžvilgiu: 

Romaną būtų net galima perkrikštyt avyžiškai į „Žmogų kryžkelėse“. [...] Au-
torius nepašykšti dramatiškų epizodų, nes vaizduoja įvykius, ištikusius Lietu-
vą paskutinio amžiaus ketvirčio būvyje. Minimi išvežimai, žydų skerdynės, 
partizaninės kovos ir penki stulpai, pokario valymai, vokietukų klajonės po 
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kaimus, ieškant duonos, ir t.t. [...] iš tikrųjų išeiviui, nepažįstančiam sunku-
mų, kuriuos turėjo pakelti Lietuva, knyga daro slegiantį įspūdį. Tarytum Me-
ras būtų kai ką perforsavęs. Gal dokumentine prasme kai kas ir „užglostyta“. 
Užmirškim vietos koloritą, ir mūsų įspūdis keisis.52

Tokią straipsnio autorių nuostatą galėtume aiškinti tik įtarumo ir ne-
pasitikėjimo jausmais, skirtais visiems, leidžiantiems knygas sovietinėje 
Lietuvoje, ir nelietuvių kilmės „vietos“ rašytojui, a priori pasmerktam 
žodyno neturtingumui. Abejonių kelia ir Iešmantaitės, ir Kazėno kompe-
tencija, tačiau apmaudu, kad literatūrologas Bronius Vaškelis straipsnyje 
„Pokario partizanai sovietinėje lietuvių literatūroje“, skelbtame 1970 me-
tais Metmenų 15 nr. apsiėjo be Mero romano, kuris kaip tik būtų buvęs 
kontrastas nagrinėjamiems stereotipams53. Šis Mero išsprūdimas iš regos 
lauko nėra kažkoks atsitiktinis dalykas, o nuoroda į gana specifinę jo po-
ziciją sovietinės lietuvių literatūros lauke: buvimą populiariu rašytoju ma-
dos vėjų nuošalėje.

Mero scenarijai dabarties gyvenimo temomis, rašyti Lietuvos kino stu-
dijai, buvo artimi lyrinio vaizdavimo tradicijai ir, regis, didesnio pasi-
priešinimo iš kolegų Lietuvoje nesulaukė. Šį sykį „karas“ vyko su centru, 
t.y. Maskvos vyriausiąja kino valdyba, kur egzistavo savi centrai ir pe-
riferijos: vieni siūlė nekeisti scenarijų stiliaus ir kolizijos, kiti teigė, kad 
viską reikia perdaryti iš esmės, nes toks niūrus stilius neatitinka gyvenimo 
tikrovės ir pan. Vis dėlto reiktų pripažinti, kad Mero ar Lietuvos filmų 
kūrėjų kovos ir dramos nėra kažkuo specifiškai nacionalinės, panašias 
kančias išgyveno dauguma septinto dešimtmečio kino novatorių, tarkim, 
Kiros Muratovos garsaus filmo „Trumpi susitikimai“ scenarijaus perdary-
mų istorija, užsitęsusi beveik ketverius metus, labai panaši į Mero – Rai-
mundo Vabalo filmo „Birželis, vasaros pradžia“ kančių kelius54. Stebėtina, 
kad Muratovos filmo scenarijų perdaryti „taip, kaip reikia“55 buvo siūloma 
tam pačiam asmeniui, kuris parašė nuosprendį „Birželiui“ – 1948 metų 
Stalino premijos laureatui Michailui Bleimanui. Filmo „Birželis, vasa-
ros pradžia“ scenarijaus „tobulinimo“ siužetą lietuviams atskleidė rusų 
kino kritikas ir archyvaras Valerijus Fominas, 2002 metais žurnalo Кино 
форум 3 ir 4 numeriuose su nedideliais komentarais paskelbęs autentišką 
kūrėjų ir prievaizdų iš Maskvos susirašinėjimą. Pristatydamas Mero filmą 
Lietuvoje Fominas kalbėjo taip: 

Pastarąjį filmą laikau lietuvių kino klasika. O 35 metų senumo žymių „cen-
tro“ kritikų vidinės recenzijos kelia ir juoką, ir siaubą: viskas apversta aukš-
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tyn kojom, tai, kas „Birželyje“ [...] šiandien gniaužia kvapą iš pasididžiavimo, 
buvo suniekinta, siūlyta braukti, nes niekas čia „neturi ateities, kaip, beje, ir 
dabarties“ (aukščiausias filmo įvertinimas!). Primygtinai siūlau, pasitaikius 
progai, ypač dabartiniams jauniesiems, įkvėpti oro ir pasitikėjimo šio filmo 
seanse.56

Fominas publikavo dokumentus, kurie niekur iš Lietuvos nebuvo iš-
keliavę, tačiau be šio tyrinėtojo iš Rusijos apie juos tarsi nebuvo žinoma 
ir niekam nė į galvą neatėjo mintis patyrinėti Lietuvos literatūros ir meno 
archyve saugomas kino studijos bylas. 

Kinas turėjo reikšmės ir Mindaugo Karbauskio spektakliui Rusijos 
akademiniame jaunimo teatre Maskvoje. Lemiamas vaidmuo teko Olgai 
Gershenson, emigravusiai iš Sovietų Sąjungos į JAV ir šiuo metu Masaču-
setso Amhersto universitete tyrinėjančiai rusų ir žydų kultūrą. Gershenson 
parodė Karbauskiui nerealizuotą Vytauto Žalakevičiaus ir Grigorijaus Ka-
novičiaus kino scenarijų „Gott mit Uns“ (1961). Studijų programą „Holo-
kaustas sovietų ir rusų kine“ pristatančiame straipsnyje Gershenson teigia 
buvus ir paties Mero parašytą Lygiųjų ekranizacijos scenarijų, kuris buvo 
atmestas ir galiausiai dingo nežinia kur57. Tokio scenarijaus Meras nie-
kada nėra rašęs, tačiau, kaip jau buvo minėta, jį rašė žymus sovietmečio 
režisierius ir scenaristas Michalas Kalikas. Meras pasakojo, kad Gershen-
son jo romanu susidomėjo būtent Kaliko dėka, o Mero romaną atrado 
vėliau. Anot Mero, Olga sakiusi, kad „Kaliko scenarijaus jinai nerado, ir 
kad Kalikas to scenarijaus irgi neturi – gal tokio ir nebuvo, gal pražuvo, o 
gal buvo tik paraiška ar sutartis su Kaliku“58. Tačiau šis 1965 metais rašy-
tas Kaliko scenarijus yra išlikęs ir saugomas Lietuvos literatūros ir meno 
archyve (F. 29, ap. 3, b. 100). Kiek galime spręsti iš pradinio lyginamojo 
tyrimo, jis gerokai skiriasi nuo Karbauskio rašyto Mero romano insce-
nizacijos teksto ir yra labiau nutolęs nuo romano, gerokai sudėtingesnis 
pasakojimo organizavimo požiūriu (pagal Kaliko sumanymą, realizuojant 
filmą būtų reikėję naudoti ir dokumentinius intarpus, ir tam tikrus techni-
nius triukus). 

Paradoksali situacija, kai lietuvių režisierius apie lietuvių rašytoją 
sužino iš amerikietės, galėtų susilaukti pačių įvairiausių interpretacijų, 
tačiau manytume, kad piktintis ar įtarinėti reklaminėmis gudrybėmis ne-
reiktų, nes tokia padėtis tiesiog byloja apie būvį, filosofo Arūno Sverdiolo 
nusakytą kaip korys su daug nesusiekiančių akučių59. Tiesa, Sverdiolas 
šia metafora charakterizavo šiuolaikinės Lietuvos kultūros erdvėlaikį, bet 
akivaizdu, kad toks izoliuotų segmentų koegzistavimas ir specifinė infor-
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macijos apykaita būdingi ne vien Lietuvai, bet visam šiuolaikiniam „glo-
baliniam kaimui“, kalbant McLuhano žodžiais.

4
Rusijos akademinio jaunimo teatro spektaklis pagal Mero romaną 

susilaukė didelio susidomėjimo, tapo Rusijos federacijos teatro veikėjų 
sąjungos premijos „Гвоздь сезона“ (Sezono vinis) laureatu, jis atidarė 
festivalį „Stanislavskio sezonas – 2010“, buvo pristatytas pagrindiniam 
Rusijos teatro apdovanojimui „Золотая маска“ (Auksinė kaukė) kaip ge-
riausias režisieriaus darbas, geriausias mažosios formos dramos spektaklis 
ir geriausias vyro vaidmuo (aktorius Ilja Isajevas), dviejose nominacijo-
se net pateko į pretendentų trejetukus. Pasirodė daug recenzijų spaudoje, 
pristatymų ir anonsų interneto portaluose, apie spektaklį buvo ne kartą 
kalbėta Rusijos TV ir radijo laidose („Культура“, „Радио Свобода“). 
2011-ųjų balandį Maskvoje spektaklį teko pažiūrėti ir šių eilučių autorei, 
galinčiai paliudyti, kad žiūrovų susidomėjimas didelis ir reakcijos labai 
šiltos, spektaklis tikrai vykęs, nors kokiu pribloškiančiu estetiniu įvykiu 
ir nevadintinas. Kita vertus, neabejotina, kad santykis su spektakliu yra 
priklausomas nuo to, ar žiūrovai bus skaitę patį romaną, suprantama, kad 
kuo šviežesni knygos įspūdžiai, tuo silpnesnis spektaklio poveikis. Gana 
charakteringa tokia skaitytojo nuomonė: „aš skaičiau genialią Mero kny-
gą, todėl apie spektaklį tegaliu pasakyti „miela“, bet ne daugiau“60; arba 
teiginys, kad į spektaklį verta eiti tik tiems, kurie gerai žino romaną, nes 
kai kurie dalykai bus nesuprantami.61

Skirtingai nuo Lietuvos publikos, Maskvos žiūrovai įnirtingai diskutuoja 
interneto svetainėse, tad ir be specialių apklausų lengvai galima susipažinti 
su įvairiomis neprofesionalų nuomonėmis. Kas dėl vadinamųjų profesiona-
lų – teatro kritikų ar žurnalistų – tai jų atsainumas ar tiesiog nekompetentin-
gumas stebina: susidaro įspūdis, dauguma neperskaitė romano prieš spek-
taklį ar po jo, nepasidomėjo, kiek ir kokie Mero kūriniai buvo versti į rusų 
kalbą. Anot vienų spektaklį pristatančių žurnalistų, romanas buvo išleistas 
SSRS 1963 metais ir perleistas tik 2000-aisiais62, kiti teigia, kad spektakliui 
užsakytas naujas vertimas63, dar kiti – kad romanas į rusų kalbą iš viso nebu-
vo išverstas64. Recenzentai kartais užsimena apie sovietmečiu leistų romanų 
kupiūras65, tačiau tas neišvengiamas pataisas, regis, linkstama hiperbolizuoti 
ir sudramatinti, siekiant labiau suintriguoti spektaklio žiūrovus.

Spektaklio programėlėje romano autorius pristatomas akcentuojant 
svarbiausius biografijos faktus ir neapeinant lietuviškų akcentų, tačiau 
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be jokių komentarų pateikta informacija, kad 1977–81 metais Meras 
buvo rusakalbių rašytojų Izraelyje pirmininkas66 gali ir klaidinti, neva 
Meras rašęs ir rusiškai kaip, tarkim, Grigorijus Kanovičius. Apie Mero 
kūrybos vertimus į rusų kalbą ir jų leidimus programėlėje neužsimin-
ta; neminima, iš kokios kalbos verstas romanas, kas vertėjas. Spektaklį 
lydinčiame diskurse Meras liko tarsi be tapatybės, taip ir neaišku, ko-
kia kalba rašo, kuo ypatingas be žydų temos, koks jo ryšys su Lietuva 
ar Rusija. Beveik visi anonsai ir recenzijos Merą vadina rusų skaity-
tojams nežinomu ar mažai žinomu rašytoju ir tokį apibūdinimą laiky-
tume sąmoninga įvaizdžio konstravimo strategija, pagal kurią Meras 
pateikiamas kaip literatūrinė naujiena ar atradimas. Tikėtina, kad toks 
rinkodaros modelis prisidėjo prie spektaklio sėkmės, bet nesukėlė tokio 
susidomėjimo rašytoju, kokio jis vertas. Kita priežastis, kodėl nenorėta 
labiau įlietuvinti Merą spektaklį lydinčiame diskurse, greičiausiai bu-
vusi asmeninio pobūdžio – režisieriaus Mindaugo Karbauskio nenoras 
eskaluoti lietuviškumo temos siekiant pabrėžti bendražmogišką Mero 
romano ir savo spektaklio turinį.

Karbauskis iš tiesų nežinomas ar mažai žinomas Lietuvos žiūrovams: 
1972 metais gimęs Naisiuose, baigęs aktorystę Lietuvoje ir čia neradęs 
galimybių realizuotis kūrybiškai, po studijų Rusijos teatro akademijoje 
(2001) įsitvirtino Maskvoje, kur tapo vienu populiariausiu ir labiausiai 
premijuojamu režisieriumi. Karbauskis niekada neveža spektaklių gastro-
lėms į Lietuvą ir, kaip yra prisipažinęs viename interviu, nenori būti lygi-
namas su kitais lietuvių režisieriais.67 Jis pabrėžia savo skirtingumą nuo 
lietuvių teatro mokyklos, kuri sureikšmina formą ir nepakankamai skiria 
dėmesio aktoriaus darbui. Tarsi protestuodamas prieš lietuvių dvasingumo 
deklaracijas, jis nebijo prisipažinti suprantąs, ko reikia, kad spektaklis 
būtų parduodamas, ir to nevengiąs68, save vadina lietuvių kilmės „abso-
liučiai Maskvos režisieriumi“ ir tapatinasi su rusų kultūra69. Tačiau rusų 
publikai Karbauskis vis tiek pirmiausia yra mažakalbis lietuvis, net po-
puliariame žurnale vadinamas „Pabaltijo deputatu“70, jo meninis braižas 
atpažįstamas kaip lietuviškas stilius, recenzijose nuolat šmėkščioja įvairūs 
teiginiai apie tautinį charakterį, kuris, mūsų supratimu, yra tiesiog mitas. 
Levas Semiokinas savo internetiniame blog‘e samprotauja maždaug taip: 
pabaltietiškas santūrumas šiame spektaklyje buvo įveiktas, nes pasirin-
kęs „savą“ lietuvišką temą, Karbauskis atvėrė emocijas, tačiau nelemtasis 
santūrumas ištrūko ir spektaklio pabaigoje visgi sutrukdė pasiekti jausmų 
kulminaciją.71 



42

ActA LitterAriA compArAtivA

Išsamus šio spektaklio aptarimas nėra šio straipsnio objektas, bet vis 
dėlto norėtųsi paminėti keletą režisūrinių sprendimų, patvirtinančių, jog 
Karbauskiui pavyko tapti rašytojo kūrybiniu partneriu, o ne jo sugalvoto 
sumanymo vykdytoju. Spektaklis siekia priartinti vyksmą prie žiūrovų, 
todėl žiūrovai sėdi tiesiog scenoje, ten keliomis eilėmis išrikiuotos jiems 
skirtos kėdės ar padėtos pagalvėlės. Gilumoje – šešios šachmatų lentos, 
kuriose pakartojami veikėjų likiminiai ėjimai; dalis romano teksto skai-
toma trečiuoju asmeniu, taip, kaip parašyta romane; visi aktoriai vaidina 
po kelis personažus, o aštuonmetės mergaitės Taibalės vaidmenį meto-
nimiškai „atlieka“ vaikiškas paltukas; viena svarbiausių veikėjų – Izios 
mylimoji Estera – nė karto nepasirodo scenoje ir pan. Minimalistinė reži-
sūra ar ,,teatrinis neokonservatyvizmas“72 nėra nei lietuviškas, nei nelie-
tuviškas reiškinys per se, tačiau Karbauskio teatrinis genas pasireiškia jo 
neigiamu santykiu su rusų aktorių įpročiais vaidinti atviromis emocijomis, 
garsiai šaukti, temperamentingai judėti scenoje ir išraiškingai gestikuliuo-
ti. RAMT‘o artistai kultūros naujienų televizijos laidoje prisipažįsta, kad 
repeticijose jiems buvo nelengva, nes Karbauskis reikalavo paprastumo ir 
natūralumo, siekė viso ansamblio skambesio, tuo tarpu jų „aktorinis orga-
nizmas priešinosi“, trukdė per daugybę metų susiformavę įgūdžiai, kurie 
čia ūmai tapo nereikalingi.73

Režisierius siūlė kitą estetinį kodą, kuris, mūsų supratimu, neatsieti-
nas nuo teatrinės patirties, įgytos dar ankstyvoje jaunystėje žiūrint spek-
taklius Lietuvoje ar mokantis Vilniaus konservatorijoje. Ar režisieriui 
pavyko RAMT‘o scenoje įveikti rusų vaidybos štampus, turėtume abejo-
nių – tikrai ne visais atvejais. Tenka pastebėti, kad rusų aktoriai „pamirš-
ta“, jog vaidinant lietuvius katalikus, reiktų ir kitaip žegnotis, nesuvokia, 
kad stačiatikių lankstymasis ligi žemės (taip lankstosi aktorė, vaidinanti 
Klimų tarnaitę Bronislavą) čia visai netinka. Spektaklyje nėra jokių vi-
zualinių lietuviškumo ženklų, jo veiksmas gali vykti bet kur, ir, jei ne 
pasakojimas apie gete statomą operą ir Inos Lipman dainininkės karje-
rą, būtų galima nė neįtarti, kad tai miestas, o ne nedidelis štetlas. Šiuo 
požiūriu Karbauskis gali būti laikomas gana artimu Мerui, irgi mėgs-
tančiam atsiriboti nuo konkretybės, besiorientuojančiam į universalias 
vertybes ir simbolinę raišką. Tačiau, žinoma, vertinant lietuvio žiūrovo 
požiūriu, šiek tiek gaila, kad Vilniaus detalių neatsirado Maskvos sceno-
je. Skirtingai nuo romano, Karbauskio spektaklyje daug labiau išplėtotas 
jūros motyvas, kurio iš esmės nėra romane. Meilės scena tarp Rachelės ir 
jos vyro Dovydo išspręsta kaip žaidimas su jūros bangomis – ši plastinė 
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idėja atėjo iš vieno vienintelio romano sakinio: „dangus mėlynas kaip 
jūra Palangoje“.

Įdomi aplinkybė, į kurią verta atkreipti dėmesį, kad šis spektaklis buvo 
skirtas pergalės Didžiajame Tėvynės kare 65-mečiui ir kad, pasak Ados 
Šmerling, Maskvos teatruose į katastrofos temą atsiliepė ne rusai, o lie-
tuvis, žydas ir vokietis74 (režisierius iš Vokietijos Georgas Genoux įsteigė 
Maskvoje Josepho Beuyso vardo teatrą, kuriame žydas Michailas Kalužs-
kis pastatė spektaklį pagal Dan Bar-Ono knygą apie Trečiojo reicho nu-
sikaltėlių vaikus). Šmerling lygina Mero romano spektaklį su Audriaus 
Juzėno filmu „Vilniaus getas“ (pastarojo nenaudai), pabrėždama kad ki-
nematografinio ar teatrinio analogo Karbauskio „Lygiosioms“ Maskvoje 
nėra. Šios situacijos neįprastumas provokuoja klausti: kodėl rusų meni-
ninkai nebando reflektuoti savo istorijos, ar jie per sovietinį ir posovietinį 
laikotarpį tapo alergiški šiai temai, ar neranda adekvataus kalbėjimo būdo, 
nes varžo pasąmonės traumos ir stereotipų gniaužtai? Ir kitas nuostabą ke-
liantis dalykas – tai nenuslūgstantis, pastaruoju metu virtęs mada, lietuvių 
menininkų populiarumas Rusijoje. Kodėl rusų ir Europos klasiką Mas-
kvoje stato Rimas Tuminas, Eimuntas Nekrošius, Mindaugas Karbauskis? 
Kodėl taip mėgiamas Šarūnas Bartas, Ingeborga Dapkūnaitė, Vladas Bag-
donas, Juozas Budraitis, kokį lūkesčių horizontą užpildo jų darbai Rusijos 
teatre ir kine? Galima prisiminti ir sėkmingą Mariaus Ivaškevičiaus pjesės 
„Malыš“ pastatymą Chabarovsko Jaunojo žiūrovo teatre – „Auksinės kau-
kės“ festivalyje šis spektaklis nurungė Karbauskio spektaklį kovoje dėl 
geriausio mažosios formos spektaklio vardo, laimėdamas apdovanojimus 
net keturiose nominacijose.75

Į šiuos klausimus atsakymą randame Lotmano kultūros semiotikos 
teorijoje, pagal kurią svetimas požiūris praturtina mane patį ir komuni-
kacijos akte kito dėka „aš“ įgyju galimybę savo paties atžvilgiu tapti ir 
„kitu“.76 Rusijos kultūrai, kaip ir bet kuriai kitai, reikalingas žvilgsnis iš 
šalies, ir tam padeda vadinamieji Pabaltijo deputatai. Lietuvių kultūrinė 
paradigma rusiškame kontekste suvokiama kaip atstovaujanti europietiš-
kumą, bet sykiu Lietuva tebelaikoma „artimu užsieniu“: esama sankritos 
taškų tarp kultūrinių tradicijų, daug bendros istorinės psichologinės pa-
tirties. Tokioje situacijoje lietuviams, tikriausiai panašiai kaip ir latviams 
ar estams, tenka mediatoriaus funkcija, kitaip sakant, semiotinio vertėjo 
vaidmuo. 

Būtent dėl tokio ambivalentiškumo aptariamas spektaklis ir tapo ak-
tualus Rusijos žiūrovams, net jeigu ir sutiksime, kad sumanymas nebuvo 
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realizuotas visa jėga – Karbauskio inscenizuotas Mero romanas sugrąžina 
iš viešos erdvės stumiamą Holokausto temą, pasiūlo racionalaus kalbėji-
mo stilių, resemantizuoja internacionalizmo idėjas, beje, absoliučiai au-
tentiškas rašytojo patirčiai77 ir itin reikalingas dabarties tautinių konfliktų 
krečiamame pasaulyje. Mero humanizmas, egzistencialistinis solidarumo 
ir užuojautos kenčiantiems teigimas, susijungęs su Karbauskio raciona-
lumu ir teatrinės raiškos paprastumu, suskamba kaip kontrastas daugeliui 
negatyvių emocijų, kuriomis pulsuoja šiuolaikinė Maskva. 

Išvados:
1. Septintąjį dešimtmetį Mero kūriniai tapo populiaresni Rusijoje nei 

Lietuvoje dėl kelių priežasčių. Holokausto tragedija lietuviams 
geriau pažįstama iš istorinės patirties: ši tema buvo susijusi ir su 
išstumta kalte, apie ką ilgus metus nenorėta net užsiminti, ji ne-
turėjo tokio atgarsio lietuvių auditorijoje kaip Rusijoje. Dėl anti-
semitinės politikos Sovietų Sąjungos skaitytojai stokojo informa-
cijos apie žydų žudymą ir gyvenimą getuose – Mero romanas Ly-
giosios trunka akimirką buvo vienas pirmųjų liudijimų ir meninių 
katastrofos įprasminimų. Skirtingai nuo Lietuvos, Antrojo pasau-
linio karo metais netekusios daugiau kaip devyniasdešimt procen-
tų gyventojų žydų, Rusijoje jų skaičius liko gana nemažas – todėl 
būtent rusakalbiams žydams Mero romanai tapo nepaprastos svar-
bos įvykiais, palikusiais įspūdį visam gyvenimui. 

2. Rusijos interpretacinė bendruomenė buvo labiau įpratusi prie eks-
perimentų ir stilistinių kontrastų nei Lietuvos skaitytojai, mažai 
pažinę modernizmo įvairovės, septintą dešimtmetį toliau prisirišę 
prie realizmo konvencijų ar tik atradę vidinio monologo prozą. 
Dėl neįprasto estetinio kodo Mero romanų siūlomas lūkesčių ho-
rizontas prasilenkė su Lietuvos skaitytojų įpročiais ir poreikiais. 
Jo literatūriniai ieškojimai Lietuvoje neturėjo savo analogo, tuo 
tarpu Rusijos skaitytojai tokį stilių suvokė kaip prozos ir poezijos 
lydinį, funkcionuojantį plačiame inovacijų kontekste ir atveriantį 
menų sintezės perspektyvą.

3. Rusakalbei auditorijai itin artimas tapo romanas Ant ko laikosi 
pasaulis: jame buvo atpažintos savos tautos (ne tik rusų, bet ir 
kitų SSRS tautų) kančios kelių paralelės, kurių literatūrinio įvaiz-
dinimo skaitytojai seniai ilgėjosi. Uždraustų temų (trėmimų, gin-
kluotos rezistencijos, „vilko vaikų“) įteisinimas Mero romane nei 
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Lietuvoje, nei išeivijoje nesukėlė didesnio rezonanso. Tai aiškinti-
na uždaroms bendruomenėms būdingu nepasitikėjimu kitataučiais 
bei žydų ir lietuvių kultūrinio izoliavimosi aplinkybėmis. Meras 
yra bene pirmasis žydas lietuvių rašytojas, tad įtarumas jo atžvil-
giu buvo užprogramuotas istoriškai. Ši problema nekyla kalbant 
apie heterogenišką rusų literatūrą, kurios svarbiausi rašytojai daž-
nai buvo ir tebėra žydai.

4. Septintojo dešimtmečio lietuvių literatūros lauko pozicijų išsidės-
tymas buvo nepalankus Merui, pradėjusiam sudaryti pernelyg sti-
prią konkurenciją įsitvirtinusiems rašytojams. Rusijoje literatūros 
situacija buvo daug įvairesnė ir tai pozityviai veikė Mero kūrybos 
recepciją; teigiamą poveikį stiprino ir Pabaltijo kaip beveik neso-
vietinės teritorijos mitas.

5. Mero kūryba įsirašo į septintojo dešimtmečio rusų literatūros ir 
meno kontekstą, jai iš dalies artimi „šešiasdešimtininkų“ kolek-
tyvizmo siekiai, žmonių bendrystės idealai, kurie reiškėsi kaip 
simbolių kalba ir abstrahuotas stilius. Lietuvių kultūroje tuo metu 
buvo aktualesnė individualistinė arba tautinė tapatybė, įsipareigo-
jimas tradicijų tęsimui.

6. Posovietiniu laikotarpiu, nepaisant pakartotinų leidimų, Mero kū-
ryba Rusijoje lieka gana mažai žinoma. Ją padeda populiarinti ir 
Mindaugo Karbauskio spektaklis, kuris reikšmingas keliais aspek-
tais: įtvirtina multikultūrinės Lietuvos idėją, griauna lietuvių kaip 
ksenofobų ir žydų žudikų įvaizdį; atlieka ribinio mechanizmo 
vaidmenį, užtikrindamas semiotinius kontaktus tarp europietiškos 
ir rusiškos kultūrinių paradigmų. Režisieriaus pasiūlytas Mero in-
terpretavimo stilius traktuotinas kaip sociumą harmonizuojantis 
būdas kalbėti apie karą ir Holokaustą. 

7. Rusijos internetiniai portalai liudija, kad palaipsniui auga domėji-
masis Mero kūryba. Dalis skaitytojų ypatingą dėmesį kreipia į ro-
maną Lygiosios trunka akimirką (neretai dėl neužgyjančios Holo-
kausto žaizdos, bet kartais ir tiesiog dėl romano paveikumo), dalis 
jau atrado ir romaną Ant ko laikosi pasaulis, kuris, kaip ir septintą 
dešimtmetį, imponuoja skaitytojams ritmine-poetine organizacija 
ir jautrumu moters lemties temai. 

8. Sovietmečiu Mero kūryba rusų skaitytojų buvo suvokiama kaip 
nereliginio šventumo raiška, toks santykis atitinka žinomus kultū-
ros istorikų tvirtinimus, kad sovietiniams žmonėms būdinga meno 
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kūriniuose ieškoti dvasinio palaikymo, kartais – ir religijos pakai-
talų; tuo tarpu Lietuvoje religijos ir meno funkcijų susiliejimas 
vyko kiek kitaip, Katalikų bažnyčios pozicijos buvo stipresnės 
nei ortodoksų Rusijoje. Dabartinėje Lietuvoje ir Rusijoje Mero 
romanai skaitomi ne kaip kvazireliginiai kūriniai, o kaip daugia-
reikšmiai meno tekstai, įvairiais aspektais atliepiantys skirtingų 
patirčių žmonėms jų svarbiausius gyvenimo klausimus.

9. Mero kūrybos recepcijos istorija skleidžiasi pagal Lotmano ap-
rašytą dinaminės semiotinės sistemos modelį, kurio vienas svar-
biausių mechanizmų yra nuolatiniai branduolio ir periferijos 
mainai. Mero kūryba, kelis dešimtmečius gyvavusi sistemos pa-
kraštyje, t.y. ten, kur kaip tik kaupiamas struktūrinis rezervas, 
pastaraisiais metais keičia savo poziciją, liudydama reikšmingus 
pokyčius ir šiuolaikinės Lietuvos, ir Rusijos kultūroje.
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Santrauka
Šiame straipsnyje analizuojama, kokios reikšmės suteikiamos Kuršių nerijai 

tarpukario Lietuvių literatūroje. Poezija, proza ir kelionių aprašymai liudija, kad 
ši vieta tampa svarbia Nepriklausomos Lietuvos kultūros atmintyje. Kuršių nerija 
suvokiama kaip reikšmingas kūrybinės vaizduotės šaltinis: atgaivinamos legen-
dos, istorija, siekiama užrašyti individualią patirtį. Galima pastebėti tokią tenden-
ciją: stipri subjektyvizacijos linkmė. Vienas iš populiariausių ir savičiausių Kuršių 
nerijos žmonių ir gamtos vaizduotojų – Petras Babickas, sukūręs įtaigią kelionės 
po Kuršių neriją apybraižą „Gintaro krantas“, sulaukusią net trijų leidimų.

Esminiai žodžiai: Kuršių nerija, tarpukario literatūra, kultūros atmintis, vie-
tos reikšmė.

Summary
This article examines the meanings of the Curonian spit in the Lithuanian 

literature during the interwar period. Poetry, prose and travel essays indicate that 
this place becomes important in cultural memory of the Independent State of Lith-
uania. Curonian Spit was realized as a significant source of creative imagination: 
the writers tried to revive legends, history, and to fix the individual experience. 
Basic tendency: the strong direction to subjectification. One of the most popular 
and original portraitist of  people and nature of the Curonian Spit – Petras Babick-
as, who created the suggestive travel book “Amber Shore”, which had even three 
editions. 

Key words: Curonian spit, literature during the interwar period, cultural 
memory, significance of place. 
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Galimą erdvės tyrinėjimų linkmę nurodo Algirdo Juliaus Greimo pers-
pektyva, išsakyta straipsnyje „Topologinės semiotikos linkui“: „Erdvinė 
kalba pirmiausia pasirodo esanti kalba, kuria visuomenė kažką reiškia pati 
sau“1. Semiotiniam požiūriui artimi ir šiuolaikinių antropologų svarstymai 
apie vietą kaip įkūnytą kultūros erdvę2 bei fenomenologinės įžvalgos apie 
individo patiriamą erdvę3. Remiantis minėtomis koncepcijomis, siekiama 
patyrinėti, koks perteikiamas santykis su vieta, kaip koduojama bendruo-
menės kultūrinė savimonė ir atskiro individo subjektyvi patirtis. Vietos 
kaip kultūriškai apibrėžtos erdvės ir individualaus patyrimo samprata va-
dovaujamasi tiriant tarpukario literatūrinį palikimą, kurio svarbiu akcentu 
tampa Kuršių nerijos gamta ir žmonės.    

Atrastoji vieta poezijoje: įkūnyta kultūros erdvė  
Kuršių nerijos refleksija išsiskiria pirmiausia tuo, kad gerokai anks-

čiau nei lietuviai apie šią vietą ėmė rašyti vokiečiai, ypač pabrėždami 
kraštovaizdžio unikalumą. Bene vienintelė išimtis – Kuršių nerijoje, Kar-
vaičiuose gimęs ir lietuviu save vadinęs Liudvikas Rėza, XIX a. pradžioje 
vokiškai rašytuose eilėraščiuose (rinkinys Prutena, 1–2, 1809, 1824) mi-
nintis gimtąsias vietas: jo kūrybą tarpukariu tyrė Vytauto Didžiojo univer-
siteto profesorius Juozas Eretas, savo leidžiamame moksliniame žurnale 
Athenaeum paskelbęs straipsnius „Rėzos gimtinė“ (1937) ir „Rėzos san-
tykiai su Goethe“ (1938). Iki pat XX a. lietuvių savimonėje nerija buvo 
greičiau tik geografinė kategorija, bet ne  patiriama vieta, turinti reikšmę 
bendruomenei ir atskiram individui. 

Situacija iš esmės keitėsi tarpukariu. Šią vietą atrado lietuvių dailinin-
kai, pirmiausia Antanas Žmuidzinavičius ir paskui jį į neriją atvykęs Petras 
Kalpokas ir Olga Dubeneckienė-Kalpokienė: Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus 2011 metais surengtoje parodoje „Tarp dangaus ir 
jūros“ galima buvo rasti kūrinių, kurie pasirodė trečiajame dešimtmety-
je, maždaug nuo 1926 m. Ketvirtąjį dešimtmetį tokių Kuršių nerijos vaiz-
duotojų jau buvo apstu: Vytautas Kairiūkštis, Leonardas Kazokas, Antanas 
Gudaitis, Gerardas Bagdonavičius, Jonas Buračas, Česlovas Janušas, Kaje-
tonas Sklėrius, Pranas Domšaitis ir kt. Šis lietuvių dailininkų vis didėjantis 
susidomėjimas Kuršių nerijos gamta ir žmonėmis pasireiškė panašiu metu, 
kaip ir lietuvių literatūroje: trečiąjį dešimtmetį ima rastis tekstų apie Kuršių 
neriją, kurių daugiausia publikuojama ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje. 

Kai kurie Adomo Jakšto eilėraščiai, Liudo Giros sudėti į rinki-
nius Sveika, Nepriklausomoji (1928) ir Mūsų Tėvynė (1930), pažymėti 
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1925 metų datomis ir vietos nuoroda – Juodkrantė. Šie kūriniai taip pat 
buvo paskelbti 1930 metais išleistos poeto knygos Lirika skyriuje „Balti-
jos atgarsiai“. Nors A. Jakšto tekstai ir neturi didelės estetinės vertės, ta-
čiau tai buvo bene pirmas bandymas poetiniu žodžiu įvardinti konkrečias 
Kuršių nerijos vietas. Tai liudija jau patys kūrinių pavadinimai: „Juod-
krantė“, „Raganų kalnas“, „Nida“, „Urbo kalnas“, „Neringa“. Šiuose ei-
lėraščiuose legendų apie Raganų kalną, narsuolį Urbą ir galiūnę Neringą 
atgarsiai persipina su politine retorika: „Ei, lietuvi, budėk: ginčas raganų 
tęsias, / Nuo tavęs nūn šio krašto pareina likimas. / Kilk, sujunki krūvon 
savo spėkas jaunąsias, / Vainiku jų tesie tavo pasišventimas.“4

Įdomu yra tai, kad vėlesni tų pačių tekstų variantai yra redaguojami at-
sisakant politinio patoso: pavyzdžiui, 1930 metų antologijoje Mūsų Tėvynė 
pasirodęs eilėraštis „Neringa“ yra be ankstesnės pabaigos, paskelbtos 1928 
metais: „Va, grimzta valstybės vežimas / Ištrauk jį į gerąjį kelią! / Te Lietuvą 
naujas pylimas / Apsaugo nuo ruso, lenkelio!“5 Tai liudija, kad geopolitiniai 
akcentai užleidžia vietą kultūrinėje atmintyje  išsaugotoms  reikšmėms. Kū-
rinius maitinančiu šaltiniu pasirenkama tautosaka – ne individuali patirtis, 
o kolektyvinė, kurią siekiama priminti bendruomenei ir dar labiau įtvirtinti 
tautos kultūrinėje savimonėje. Nė vienu eilėraščių nėra mėginama perteikti 
individualaus santykio su vieta, nė karto net nepaminimas įvardis „aš“. 

Kiti tarpukario poetai ir tęsia šią A. Jakšto pradėtą tradiciją, ir kartu 
ją perkeičia. Kazys Inčiūra balade „Neringa“, paskelbta 1936 metais, o 
parašyta, poeto liudijimu, apie 1929–1931 m., siekia vaizdžiai atkurti pa-
davimą – tebėra kultūrinės atminties puoselėtojas, tačiau 1938 metų rinki-
nyje Baltieji raiteliai pasirodžiusiu eilėraščiu „Tylos Pakalnėj“ jau bando 
išreikšti savo individualią patirtį, kuri ženklina vietos nepaprastumą: „Čia, 
Tylos Pakalnėj, tarp Baltų Kalnų, / Amžius ir pasaulius sieloj talpinu.“6 
Šio poeto kūryboje Kuršių nerijos tema buvo tik epizodinė, tačiau, šiaip 
ar taip, liudijanti vietos užrašymo kaitą: nuo įkūnytos kultūros erdvės prie 
individualiai patiriamos.  

Skirtingų reikšminių klodų jungtimis labiausiai išsiskiria Stasio An-
glickio „Neringos elegijos“, pasirodžiusios rinkinyje Didžioji kančia 
1937 metais. Iš Žemaitijos kilęs poetas (Pungės raj., Bernotavas) tarpu-
kariu parašė patį stambiausią ciklą, skirtą Kuršių nerijai, – knygoje šie 
kūriniai užima net 70 puslapių. Įtakos tokios temos plėtotei galėjo turėti 
geras vokiečių literatūros išmanymas – Vytauto Didžiojo universitete po-
etas 1933 m. buvo baigęs germanistikos studijas: turėjo galimybę pažinti 
vokiečių kalba rašytus kūrinius ir apie Kuršių neriją. 
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S. Anglickis siekia perteikti kolektyvinę atmintį, tačiau šįkart, skir-
tingai nei A. Jakštas ar K. Inčiūra, daug mažiau remiasi Mažosios Lietu-
vos padavimais, kuriais ypač domėtasi tarpukariu, – labiau pasikliaunama 
poetine vaizduote, gebančia prikelti priešistorinių laikų dvasią. Impulsu 
kelionei po pirmykštį pasaulį tampa „ošiančios jūros pulsas“, „pirmykštė 
žemės gyvastis“, atrandama Kuršių nerijos gamtoje. Perfrazuodamas psi-
choanalitiką Karlą Gustavą Jungą, poetas „Autoanalizėje“ pripažįsta savo 
kūrybos šaltiniais laikąs ne tik tėvų, bet ir visos tautos ir rasės patyrimą7. 
Buvimas jūros ir žemės stichijų artumoje padeda įsigyventi į mitinę at-
mintį: „Drungnas vanduo iš pietų, / Iš dausų stebuklingųjų pievų, / Pirmas 
žaliuojančios naftos srove pasirodė. / Akys visų prasivėrė. / Šaukė visi: 
nemunas, nemunas! / Niekas nebuvo dar panašaus ko regėjęs, / Nieks 
negalėjo savu pavadinti. / Kraštas buvo užlietas, / Buvo viena lietuva. / 
Nemunas buvo galingas kaip principas.“8 Geografiniai vardai paverčiami 
kultūriniais simboliais, tautinės savimonės ženklais. Akivaizdu, kad Ne-
ringa suvokiama kaip svarbi Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio dalis, nes 
minima kartu su Nemunu: „Kalnus atskyrė jis ir daubas, / Žemę ir vande-
nis./ Ledo lytis jis išvarė į Baltiją baltą. / Pats įsitvirtino jis / Rungtynės su 
jūra supylęs Neringą, / Didįjį skydą, / Į Baltijos minkštą krūtinę žiauriai 
atsirėmusį.“9 Naujo Neringos pasaulio gimimas – didžioji vandenų mis-
terija, kurią poetiniais žodžiais išsako S. Anglickis. Išskirtina yra tai, kad 
šiuose cituotuose posmuose perfrazuojant Biblijos Pradžios knygą siekia-
ma kurti lietuvišką pasaulio pradžios versiją, kurioje svarbi reikšmė tenka 
ir Neringai. Taip ši vieta įtraukiama į lietuvių kultūros erdvę, paverčiama 
sava kaip ir Nemunas, Baltija. 

Mito atmintis kituose „Neringos elegijų“ kūriniuose papildoma is-
torinės patirties refleksija: krašto istoriją siekiama įrašyti į visos tautos 
kultūrinę savimonę kaip tai, ką būtina prisiminti ir perduoti. Tam ypač 
pasitarnauja baladės žanras: pavyzdžiui, baladėje „Baronas von Riedas“  
persakoma tai, ką „vienas persenęs žvejys prieš mirtį išpažino“,10 taigi 
bandoma atkurti vietos žmonių atmintį, paversti ją įtaigiu pasakojimu apie 
šio krašto užkariautojų grobikišką prigimtį, nuo kurios kentėję tiek žmo-
nės, tiek gamta. Tokių siužetiškų kūrinių, kurie persakytų Kuršių nerijos 
žmonių gyvenimo istorijas, yra ne vienas. 

Vis dėlto esmine S. Anglickio kūrinių savybe reikėtų įvardinti ne epiš-
kumą, o subjektyvių išgyvenimų raišką: poetas stipriai individualizuoja 
turinį, elegijose justi ryškus „aš“ balsas, liudijantis šio krašto skriaudas ir 
kančią jau kaip savo. Susitapatinama su čia gyvenusiais ir gyvenančiais, 
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tampama šios vietos žmonių bendruomenės dalimi: būtent tokiu būdu sie-
kiama didžiausios sugestijos. Galbūt tai buvo savotiška mokykla Juozui 
Tysliavai, pokariu parašiusiam poemą „Tawa nouson“, kuri buvo išleista 
1954 metais „Gabijos“ metraštyje.         

Refleksijos apie būtį ir istoriją prozoje 
Tarpukario proza, skirta Kuršių nerijai, nėra gausi. Pavyko rasti du auto-

rius, rašančius apie Kuršių neriją: keletą kūrinių yra parašę Petras Babickas 
ir Nelė Mazalaitė. P. Babicko Marių pasakos išleistos 1933 metais kartu su 
gausybe paties autoriaus nuotraukų. Šioje, albumą primenančioje, knygoje 
publikuojamas tik vienas kūrinys, paženklintas data ir vieta: 1932 metai, 
Nida, kuris kartu su kita novele buvo perspausdintas 1938-aisiais. Šis teks-
tas gana savitas tiek savo forma, tiek turiniu: tai savotiška atskirų teksto 
fragmentų dėlionė, perteikianti mokslininko Andriaus dvasinius ieškojimus, 
bandymą susivokti savyje. Tai vietos perskaitymas, paremtas gilinimuisi į 
kultūros subrandintas patirtis ir kartu į savo vidinį pasaulį. 

Jau pačioje pasakojimo pradžioje kabutėmis išskiriamas teksto fra-
gmentas, – tai pagrindinio personažo užrašai mėginant naujai atrastas pa-
tirtis perteikti ne mokslinėmis sąvokomis paremtais išvedžiojimais, o me-
niniu stiliumi. Perkuriant pasaką apie eglę ir kitus medžius labiausiai ak-
centuojama ramiai žmonių pasaulį stebinti gamta, suvokianti visa ko kaitą 
ir kartu laikinumą. Tokį pasaką kuria žmogus, kurį buvimas Kuršių neri-
joje iš esmės keičia. Tolimesnis pasakojimas, priartinantis jau prie moks-
lininko perspektyvos, sugestijuoja, kad abejojama savo ankstesniu pasi-
rinkimu: „Kam man buvo visas mokslas, docento titulas, komisijos, są-
matos ir nekenčiami posėdžiai, dėl kurių aš pražudžiau keletą gražiausių 
jaunystės metų?“11 Būtent gyvenimas Neringoje suvokiamas kaip paskata 
apmąstymams, didesnei savižinai. Atsiveria pasaulis, kuriame žmogus la-
bai stipriai suvokia visa ko kaitą ir laikinumą: „Ir kalnai išsiblaško dulkė-
mis, ir marios garuoja debesimis, ir Neringos smėlis užpusto kaimus...“12  
Daugelį šio teksto atkarpų galima būtų pavadinti filosofiniais svarstymais, 
perteikiant įvairias patirtis nerijoje klajojant po kopas, stebint gamtą – au-
galus, gyvūnus, bendraujant su žvejais, plaukiant kartu į marias. Minimos 
konkrečios vietos: Juodkrantė, Preila, Aigela, vardijamos nerijos žolės, 
medžiai, gyvūnai.

Svarbiausia novelės intriga, kuri sujungia visą šį gana padriką tekstą – 
Andriaus susitikimas su Ingeborga, atvykusia į Kuršių neriją iš Švedijos: 
dalijamasi patirtimi tiek būnant šalia, tiek išsiskyrus, rašant laiškus. Šie 
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teksto fragmentai, primenantys dienoraščio įrašus, perteikia grynai indi-
vidualią patirtį: tokiu būdu siekiama pasakojimo subjektyvizacijos. Savo-
tišku leitmotyvu tampa kito kranto ilgesys – prasmės paieškų metafora, 
kreipiant žvilgsnį į tai, kas nepatirta. Pasakojimas baigiamas išvykimu 
nenurodant jokios krypties, o tik judėjimo būtinybę: „Andrius vėl keliau-
ja. Kaip paukščiai rudeny, kaip gėlių pūkai pavasarį, kaip Neringos smėlio 
dulkelės.“13 Tokiu kūrinio epilogu įtvirtinama gamtos kaitos ir gyvenimo 
nepastovumo paralelė: žmogus čia yra ne aukščiau gamtos, o paklūstantis 
tam pačiam būties ritmui. Akivaizdu, kad šis P. Babicko kūrinys liudija 
egzistencines patirtis, kurios siejamos su Kuršių nerija. 

Kitas, tarpukariu parašytas prozos kūrinys, publikuotas 1939 metais 
knygoje Pajūrio moterys, kalba jau apie istorinio laiko patirtis, siekia 
priminti šio krašto patiriamas skriaudas: tai liudija ir pats pavadinimas 
„Vargdienio avis“. N. Mazalaitė kalba apie tai, kas ištinka Kuršių neriją 
1939 metų kovo mėnesį: „vėl čia bus jau Vaterlandas“.14 Pagrindinis šios 
novelės personažas: dar nebaigęs studijų 21 metų jaunuolis, kuriam Prei-
la yra tapusi svarbiausia gyvenimo vieta: „jis negali pilnai gyventi be šio 
namo, dviejų vandenų ir tikro vėjo.“15 Tėvas, nerijos augmenijos tyrinėto-
jas, prieš pat lemtingus įvykius palaidojamas šalia žvejų, o sūnus priverstas 
bėgti pasiėmęs vien tik tėvo rankraščius ir herbariumus. Novele siekiama 
perteikti jauno žmogaus išgyvenimus lemtingu laikotarpiu: kai geriausias 
draugas Karlis ir motiniškai juo rūpinusis kaimynė Gulbienė laukia fiure-
rio, Viktoras lieka visiškai vienas. „Memelis yra mūsų – na, aš misliju, mes 
nueisim ir toliau“,16 – tokia politika dėstoma Karlio, buvusio santariečio. 
Vaizduojama, kaip ideologijos sukuria artimų žmonių priešiškumą, didina 
nepasitikėjimą. Viktoras, kurio tėvai nebuvo pajūrio gyventojai, o tik į jį 
atsikėlė, tampa tuo išvietintu žmogumi, iš kurio atimami namai. Kūrinio 
pabaigoje pasakojama, kad klajonės pagrindinį personažą nuveda į Ameri-
ką; savo grojama muzika ir daina jis išreiškia prarastos gimtinės skausmą: 
„Prisigrodamas dainuoja apie pušis ir baltus smilčius, gintaro trupučius, 
vėją ir linksmą žvejį iš Preilos ir kaip briedžiai ganosi šventoje ramybėje. 
Ir lyg refrenas, kiekviename posme kartojasi žodžiai apie naktį, kai prie 
tylios jūros atvežė patrankas.“17 Taigi vieta suvokiama kaip skaudžių, isto-
rinių įvykių nulemtų patirčių erdvė panašiai kaip ir S.Anglickio „Neringos 
elegijoje“, tačiau šįkart gręžiamasi ne į tolimą praeitį, o savo meto istorinį 
momentą ir jis tiesiog dokumentuojamas tokiu pasakojimu.

Abu šie prozos kūriniai – P. Babicko ir N. Mazalaitės – įprasmina 
skirtingas dvasines patirtis. Vis dėlto kai kurie akcentai sutampa: galbūt 
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neatsitiktinai viename ir kitame kūrinyje Kuršių nerijos kraštas vaizduoja-
mas pasitelkiant ne visažinį pasakotoją, o veikėjus, kurių žvilgsnis nuo iš-
orės vis labiau krypsta į vidų: abu rašytojai siekia kuo labiau priartėti prie 
personažo saviraiškos plotmės, akcentuoja subjektyvius potyrius. Galbūt 
tai ir yra vienijanti abiejų rašytojų kūrinius paradigma, atsispindėjusi jų 
tekstuose.                   

Kelionių įspūdžiai – pastangos užrašyti patirtis
Į atskirą grupę reikėtų skirti tuos kūrinius, kuriuose perteikiama ke-

lionių po Neringos kraštą patirtis. Bene pirmasis bandymas tarpukariu 
užrašyti šią vietą – Petro Rusecko kelionės po Mažąją Lietuvą apybraiža 
Rambyno tėvynėje, išleista 1920 m.: keletas puslapių šios knygos pabaigo-
se skiriama Juodkrantės įspūdžiams. Nors autorius daugiausia reflektuoja 
politines Mažosios Lietuvos realijas, tačiau aprašydamas Juokrantę visiš-
kai nuo jų nutolsta: svarbiausia tampa gamtos grožis, kurį publicistas ly-
gina su Harcu: „Kopos kalnuotos garbinuotos, tankiai pušimis apsodintos. 
Gaip gyvas akyse man Harzas stoja.“18.  

Nuo politinių realijų jau visiškai toli Juozo Pronskaus knyga Lietuvos 
Sahara, išleista 1923 ir 1937 metais Klaipėdoje. Pats autorius įžango-
je prisipažįsta, kad remiasi vokiečių tyrinėtojais: individualią patirtį daž-
niausiai užgožia įvairių vokiečių mokslininkų surinktos žinios apie šią 
vietą. Išsiskiria tik trumpos esė knygos pradžioje, kur nevengiama kal-
bėti „aš“ vardu, liudyti savo asmeninius įspūdžius: „Vargiai lipu iš negy-
vo plokščiakalnio į masinančią baltą aukštybę. Lyg kirminėlio šliaužymė 
apačioj liekasi siratingų pėdsakų driūžė. Sparčiai auga krašto apyregis. 
Kalnas, iš tolo viliojanti plunksninių debesų siena, juo arčiau juo auga. 
Nuostabumas ir mistinė baimė paima, pamačius save, mikroskopinį tašką, 
lėtai šliaužiantį per baltą be sutepimo pusnyną ir trypiantį stebuklingą nu-
tekintą prigimties darbą.“19 

Žinios apie vietą, o ne subjektyvūs išgyvenimai tebėra svarbu ir trum-
pame Vaižganto kelionės aprašyme „Kuršių užmaryje“, kuriame tvirtina-
ma, kad Lietuva savo gamtos įdomybėmis nenusileidžia kitiems kraštams, 
ir Andriaus Ašmanto straipsnyje „Tarp jūrų marių“, kur Neringa  – „tikras 
Lietuvos Neapolis“20. Vis dėlto tai jau tokie keliautojų užrašai, kuriuose 
justi ir pastangos užrašyti šią vietą savaip: pavyzdžiui, netikėta Vaižganto 
tekste tai, kad atrandama Neringos ir Egipto sfinkso paralelė.21  

Ypač didelio populiarumo ir daug teigiamų atgarsių sulaukė P. Ba-
bicko kelionių apybraiža Gintaro krantas, kurios tarpukariu būta dviejų 
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leidimų: 1932 ir 1938 metais, o pokariu išeivijoje sulaukta dar vienos – 
1958 metų laidos. Skirtingai nei J. Pronskus ir kiti tarpukario autoriai, P. 
Babickas pasakoja jau grynai asmeniškus įspūdžius: vieta atrandama indi-
vidualiai, įdėmiai įsižiūrima ne tik į Kuršių nerijos ypatingumą, bet ir į čia 
gyvenančius žmones, siekiama suvokti jų gyvenimo būdą, pasaulėjautą 
leidžiant laiką kartu. Tokiu pasakojimo būdu bandoma tolti nuo vokiškų 
tekstų įtakos, atrasti savą šios vietos pamatymo būdą. Kuršių neriją kul-
tūrinėje atmintyje šiuo atveju siekiama išsaugoti ne tik gyvu pasakojimu, 
bet ir fotografija: P. Babickas yra bene pirmasis lietuvių fotografų plejado-
je, ėmęsis fiksuoti Kuršių nerijos gamtą ir žmones. 

„Bet mes turime pasižinti, o ne pažinti!“22 – šie Klaipėdos pedagoginio 
instituto lektoriaus A. Ašmanto žodžiai bene geriausiai perteikia kelionių 
aprašymų specifiką tarpukariu: pastangas kitų užrašytas patirtis pakeisti 
savomis. Šie tekstai perdavė kitoms kartoms pasaulį, koks jis buvo pama-
tytas tarp dviejų pasaulinių karų ir koks daugiau niekad nebuvo.

Išvados
Šis tyrimas apžvelgus dar gana negausius tarpukario tekstus liudija, 

kad Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu dedamos pastangos poezijos, 
prozos kūriniuose, kelionių aprašymuose „užrašyti“ Kuršių neriją kaip 
savą vietą. Galima pastebėti tokią tendenciją: tiriantį žvilgsnį iš šalies, 
„pažinimo“ troškimą keičia „pasižinimo“ siekis. Poezijoje geopolitinė 
vietos reikšmė užleidžia savo pozicijas vietos kaip įkūnytos kultūros ir 
individualiai patiriamos erdvės reikšmėms, prozoje stebintis, aplinką ti-
riantis žvilgsnis virsta savistaba, o kelionių aprašymuose įvairių ankstes-
nių tyrinėtojų perteiktas žinias apie vietą vis dažniau pakeičia subjektyviai 
išgyventa erdvė. Taip bandoma šią vietą įrašyti į Lietuvos kultūros že-
mėlapį, paversti ją bendruomenės kultūrinėje savimonėje sava. Šie pras-
miniai akcentai išliko ne vieno vėlesnio autoriaus tekstuose. Tarpukario 
rašytojų pastangos įtvirtinti Kuršių nerijos reikšmingumą lietuvių savi-
monėje galėjo tapti paskata tiems vietos užrašymams, kurie pasirodė jau 
po II pasaulinio karo: Birutės Baltrušaitytės, Algimanto Baltakio, Kazio 
Bradūno, Janinos Degutytės, Pauliaus Drevinio, Antano Drilingos, Sigito 
Gedos, Algimanto Mikutos, Viktoro Miliūno, Romualdo Lankausko, Vla-
do Nausėdo, Juditos Vaičiūnaitės ir kitų rašytojų kūriniams.
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Santrauka
Apibendrinimams, atliktiems pasitelkus teorinės literatūros analizę ir ketvir-

tojo dešimtmečio Lietuvos periodikos straipsnių  apžvalgą, turėjo įtakos šiuolaiki-
nio mokslo instrumentarijus (tapatybės fenomenologinė – sociologinė koncepcija, 
apimanti teksto pragmatinę analizę ir kultūrinius dėsningumus, kuriuos sąlygoja 
nagrinėjamos medžiagos duomenys). Remiantis W. Jiang, R. Phillipson, L. Pro-
dromou teorinėmis studijomis, daroma prielaida, kad kultūros turinys ir tautinė ta-
patybė yra sąlygojami kalbos faktoriaus, kuris šiuolaikinių tyrinėtojų suvokiamas 
kaip vienas iš svarbiausių plėtojant tarpkultūrinę komunikaciją. Pabrėžiamos dvi 
literatūroje paplitusios nuomonės, savaip interpretuojančios kultūros ir kalbos san-
tykio problemas. Viena vertus, kalba ir kultūra laikomos neatskiriamais kompo-
nentais, kita vertus, manoma, kad kalbos funkcija turėtų būti išskiriama iš kultūri-
nio konteksto. Straipsnyje atliekamos analizės pagrindas yra tarpukario Lietuvoje 
ypač akcentuotų tautinių vertybių sąveikos interpretacija.

Esminiai žodžiai: tautinis identitetas, etninė tapatybė, kalba kaip integruojan-
tis faktorius, lietuviškoji savimonė.

Summary
The article focuses on problems related to connection of cultural realia and 

national consciousness which, in the context of intercultural communication, is 
perceived as world outlook endowed with culture-specific meaning. Drawing 
on W. Jiang, R. Phillipson, L. Prodromou‘s theoretical studies, it is highlighted 
that connection between culture-specific content and national identity points to 
the significant role of language as one of the main preconditions for intercultural 
communication. The role of national feelings, which was stressed in the prewar 
Lithuania, is also considered. In the literature, there are two widely spread and 
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opposing views regarding the relationship between culture and language concep-
tion. One is that, since culture and language are inseparable. The other one is that 
language purpose should be carried out independently of its cultural context. The 
article presents some ideas about specific features of national consciousness, and 
especially in the prewar Lithuania.

Key words: national identity, ethnic identity, language as integral factor, lith-
uanian consciousness.

Tautinio identiteto gilesnis suvokimas įvairiais lygmenimis neretai są-
lygoja tokias komunikacines situacijas, kai esant įvairioms sąlygoms ir 
priežastims nacionalinės savimonės aiškinimasis ne visada duoda laukia-
mų rezultatų – teorinių pozicijų, vedančių į tarpusavio supratimą, nusta-
tymo. Todėl teigiamų aspektų ir rizikos faktorių išskyrimas yra svarbus 
pragmatinis veiksnys, aiškinantis lietuviškąją savimonę tarpukario Lietu-
vos kontekste. Kita vertus, paminėto probleminio lauko teorinio aspekto 
pamiršti negalima. 

Šiuo straipsniu bus siekiama paliesti kai kuriuos aspektus problema-
tikos, intensyviai nagrinėjamos įvairių sričių specialistų: kultūrinės an-
tropologijos, sociologijos, lingvistinės pragmatikos, filosofijos, kalbos 
etnografijos ir kitų mokslų, vienaip ar kitaip susijusių su žmogaus egzis-
tencijos analize ir jo tautinio mentaliteto apmąstymu, tačiau nesiekiant 
pateikti detalios egzistuojančių pažiūrų analizės, o labiau susitelkiant ties 
praktiniais tautinės savimonės pasireiškimo pavyzdžiais XX a. ketvirtojo 
dešimtmečio periodiniame leidinyje „Akademikas“ .

Nagrinėjamą problematiką galima suvokti keliais aspektais: pirma, 
probleminis laukas, kuriame atsiskleidžia tautinis mentalitetas, labai pla-
tus, teorinių studijų, atskleidžiančių minėtą klausimą, galima priskaičiuoti 
kelis šimtus, todėl straipsnio apimtis neleidžia atlikti visų nagrinėjamu 
klausimų skelbtų darbų turinio kokybinės analizės; antra, tautiškumo sam-
prata gali būti verbalizuojama, perteikiama tekstu, atskleidžiančiu istorinį 
kontekstą. 

Kalba yra visuomeninis reiškinys, komunikacijos procesas par excel-
lence kiekvienoje visuomenėje [...] Kiekvienas kultūros reiškinys, visuo-
meninis elgesys explicite ar implicite susijęs su komunikacijos formomis 
(E. Sapir), kurios visomis savo rūšimis yra sudėtinė kultūros dalis, kurios 
neįmanoma aptarti vien pragmatinės kalbos teorijos ar komunikacijos 
teorijos pagrindu. Komunikacinių įgūdžių mechanizmai visų pirma sąly-
goja informacijos srauto perdavimą, kuris, atsižvelgiant į kalbos kultūrinį 
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pobūdį, turi aprėpti visus kalbinius veiksnius, sąlygojančius teksto reikš-
mę.  

Tradicijos, kalbiniai įpročiai, pasaulėžiūriniai stereotipai, taip pat kal-
bos ir tikrovės sąsajos pobūdis apibrėžia bendravimo strategijos pasirinki-
mą ir sėkmę.

Tarpasmeninis bendravimas neįmanomas be kalbos vartojimo, kuris 
atlieka etninės tapatybės, tautiškumo (savęs identifikavimo su apibrėžta 
visuomene kontekste) pabrėžimo funkciją. 

Tapatybės suvokimas yra konceptualizuojamas iš įvairių teorinių dis-
ciplinų perspektyvų. Tapatybės samprata iš lingvistinės perspektyvos ap-
siriboja susitapatinimu su konkrečia kalba, kuri yra pamatinis kultūros ir 
tam tikros visuomenės grupės sudedamasis  elementas. Šiuo požiūriu ap-
tariant tapatybės ir identifikacijos sampratą, reikia atsižvelgti į fenomeno-
loginę – sociologinę koncepciją, kuri paremta teiginiu, jog priklausomybė 
konkrečiai visuomenei reiškia nuolatinį savęs tapatinimą ir vertinimą bu-
vimo tos visuomenės nariu kontekste. Toks savęs identifikavimo būdas 
yra tvari visuomeninės integracijos forma, atsiradusi kaip objektyvaus is-
torinio proceso rezultatas.

Kiekvienoje žmonių bendruomenėje, turinčioje bendrą kalbą, vyksta 
periodiškas interakcijos procesas. Kalbos išgalėmis yra objektyvizuoja-
mos žinios ir emocinės būsenos. Kalba yra šaltinis, jungiantis individualu-
mą su išoriniu pasauliu, išliekančiu atskiram visuomenės nariui tiesiogine 
patirtimi.1

Iš sociologinės fenomenologijos pozicijų identifikacija su etnine ir 
kultūrine bendruomene pasireiškia per simbolinių vertybių, kultivuojamų 
apibrėžtos grupės žmonių, pripažinimo savomis prizmę. Kalba išlieka pa-
matiniu sudėtiniu kultūros ir tradicijų elementu, tampančiu „visuomeninės 
savimonės apraiškos forma, lemiančia  tapatybės išsaugojimą ir etninės 
grupės vientisumą“.2 Nors teritorija, remiantis fenomenologine samprata, 
nevaidina lemiamo vaidmens apibrėžiant tapatybę, vis dėlto lietuvių tau-
tinei kultūrai būdingas prisirišimas prie žemės: „<...> lietuvis myli žemę, 
myli savo dirvą, myli ją ne tik utilitariškai, bet mistiškai estetiškai“.3 
Intelekto ir fantazijos darna, lyrizmas, iracionalumas – taip pat lietuvių 
kultūros bruožai, kuriuos išskyrė J. Tumas-Vaižgantas, J. Lindė-Dobilas 
ir kt. Prisirišimas prie žemės padėjo nenutautėti, dėl gamtinės aplinkos 
poveikio atsirado lietuvio melancholiškumas, svajingumas. A. Maceina 
priėjo prie išvados, kad lietuvių kultūrai nebūdingas nei vien intelektas, 
nei vien fantazija. Fantazijos polėkį lemia intelektas. Lietuvių kultūra įsi-
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komponuoja tarp bethoveniškojo konstruktyvizmo ir čaikovskiškojo gai-
vališkumo.4 Estetiniams lietuvio išgyvenimams nebūdingas epiškumas ir 
dramatiškumas. Lietuvos žemė, kaip teritorija, formavo lietuvio dvasią, 
lyriškai nuspalvino meninę kūrybą: „Lyrinės yra mūsų dainos, lyrinės yra 
mūsų pasakos, lyriniai yra mūsų rūpintojėliai, lyrinė yra mūsų tapyba, ku-
rioje vyrauja lietuviškas kraštovaizdis, lyriniai galop yra mūsų romanai ir 
dramos <...>. Mūsų rašytojai žiūri į mūsų kraštovaizdį ir juo seka, kaip ir 
visų amžių ir tautų rašytojai. Ibsenas išaugo iš Norvegijos dramatiškosios 
gamtos. Lietuvoje Ibsenas negali išaugti“.5

Ypač aiškiai lietuviškos individualybės bruožai atsiskleidžia Vaižganto 
kūryboje. Būtent šie bruožai „kūryboje reiškiasi ir kūrybą organizuoja“, 
jų pasireiškimo kultūroje tyrimas „ir leis mums praregėti lietuviškosios 
kultūros pagrindus ir atspėti jos gaires“.6 A. Maceina lietuvių kultūrą įvar-
dijo kaip išraiškos kultūrą, kuriai būdinga „idėjos pirmenybė santykiuose 
su forma. Šiurkštus, neapdailintas, bet ekspresyvus ir idėjingas rūpinto-
jėlis yra lietuviškos kultūros simbolis ir net apraiška. Rūpintojėlio dvasia 
persunkusi visą mūsų kūrybą. Mūsų kūryba turi daug grožio, bet mažai 
dailumo. Ji turi daug idėjų, bet neturi tobulų ir atbaigtų lyčių <...>. Mes 
niekados nesižavime gražia forma, jei iš po jos nespindi idėja. Neidėjingą 
formą mes laikome tuščia ir nepatrauklia. Štai kodėl mūsų literatūros gyve-
nime neįsigalėjo tos srovės, kuriose formalinis momentas stovėjo pirmoje 
eilėje“.7 Lietuvių kultūros laimėjimai pažymėti transcendentiniu bruožu, 
kai reiškiama idėja yra gražesnė už tikrovę. XX a. ketvirtojo dešimtmečio 
literatūros kalbinei raiškai būdingas autentiškas, emocionalus stilius, auto-
riaus išgyvenimų įtaiga. Ji linkusi į tikroviškumą ir tradiciškumą. Matyt, 
A. Maceina turėjo prieš akis būtent tokį ketvirtajame dvidešimtojo amžiaus 
dešimtmetyje susiklosčiusį lietuvių literatūros vaizdą. Jau praeityje buvo 
likusi ketvirtojo dešimtmečio pradžioje kilusi polemika dėl tautinio savitu-
mo paieškų kelio. Dėl su jaunąja karta sietų pokyčių vis labiau ėmė reikštis 
introspektyvūs, į dvasinę patirtį nukreipti kultūros aspektai. Tai A. Maceina 
įvardijo, remdamasis susiklosčiusia tautinio savitumo samprata.

Taigi tautinės individualybės savybėmis aiškinamas pasaulėjautos ir 
meninio talento kryptingumas tapo kultūros raidos gairėmis. Kitaip nei 
kultūrinės veiklos programą detalizavęs S. Šalkauskis, A. Maceina skep-
tiškai žvelgė į programinio kultūros kūrimo galimybes. Jo požiūriu, kultū-
rinė sintezė, kaip kultūros tobulumo, pilnatvės idealas, yra „tolimas sieki-
mas“, lietuvių kultūra „visados bus labiau išraiškos, negu pavidalo, labiau 
kultūrinė, negu civilizacinė“.8
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Tautiškumo ir kūrybiškumo santykių srityje kaip įdomiausi ir koncep-
tualiausi autoriai, originaliai interpretuojantys tautinio mentaliteto pro-
blemas, reiškėsi žinomas rašytojas ir publicistas J. Tumas-Vaižgantas ir 
vienas žymiausių idealistinės lietuvių estetikos atstovų J. Lindė-Dobilas. 
Vaižgantas atstovavo kartai, kuri suprato profesionalią kultūrą kaip tautos 
pasaulėjautos reiškėją. Dobilas, reikšdamas liberalesnes pažiūras, neprita-
rė tautinės kultūros uždarumui. Jam buvo artima platesnė tautinio identi-
teto samprata, apėmusi ir geriausių Europos literatūros ir meno pavyzdžių 
suvokimą. 

Per šių įžymių visuomenės veikėjų gyvenimo ir veiklos prizmę galima 
geriau atskleisti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje įsigalėjusį lietuvių kul-
tūros tautinio savitumo siekį, turintį įtakos formuojant šiuolaikinę identi-
teto sampratą globalizacijos sąlygomis.

Teoriniai etninės priklausomybės aspektai
Ypač daug dėmesio teoriniams tautiškumo sąvokos klausimams „Aka-

demike“ skiriama nebuvo. Dažniau keltas klausimas, koks yra „tautinis 
charakteris“, kokia yra „tautos dvasia“, negu bandyta nusakyti šių kate-
gorijų turinį, daugeliui atrodžiusį savaime aiškų. Tokią poziciją patvirtino 
astronomas P. Slavėnas, teigęs, kad „ieškant lietuvių tautos būdo bei pri-
gimties, mums netenka ilgai klaidžioti <...> Lietuvių tautos prigimtis yra 
labai aiški ir paprasta. Lietuviai yra tipingiausi indoeuropiečiai. Neapsi-
riksime sakydami, kad viskas, kas yra būdinga visiems indoeuropiečiams, 
yra itin būdinga ir lietuviams“.9 Nepaisant tokios nuostatos, nustatyti kai 
kurių atskirų sąvokų teorinį turinį ir jas suvienodinti vis tik buvo mėginta. 

Prieškarinės Lietuvos spaudoje sąvokos „tautiškumas“, „tautinė dva-
sia“, „tautos būdas“ vartojamos sinonimiškai. Jos, anot Vydūno, lemia, 
kad „visose žmogaus apsireiškimų srityse, būtent moksle, mene, doro-
vėje, žmonių gyvenimo sutvarkyme, turi pasižymėti tautiška sąmonė“10, 
išreiškianti tautos individualybę. L. Gudaičio nuomone, XX a. pradžioje 
svarbu buvo „pažinti „lietuvių dvasios“ istoriją, atsižvelgiant į visos žmo-
nijos istoriją. <...> veikimas vardan vienintelės idėjos, bendros visoms 
tautoms“.11 

Vydūnas teigė, kad tautinis tapatumas remiasi už realios sferos esančiu 
pradu – tautos dvasia.12 Jo teoriniai svarstymai iš esmės nedaug skiriasi 
nuo šiuolaikinės tautinės savimonės sampratos. Vydūno supratimu, tautiš-
kumo sąvokai priskirtinos šios savybės: bendra kalba, tikėjimas, tradici-
jos, prigimtis, žemė. Tokią mintį kėlė ir filosofas R. Bytautas, teigdamas, 
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kad „asmens dvasia išėjo iš savo dvasinės tautos substancijos, kaipo jos 
padaras“.13 

J. Tomkus tautines vertybes įžvelgia kitaip. Anot jo, „būti tauta – pir-
miausia reiškia turėti būdą. <...> Tautos uždavinių sėkmingas ar nesė-
kmingas sprendimas pareina nuo tautos būde glūdinčių galių, kuriomis 
tauta yra šarvuota ar nuginkluota“.14 Savo ruožtu, anot minėto autoriaus, 
būdo esmė priklauso nuo tautinių aspiracijų, todėl tautiškumas reiškiasi 
priklausomai nuo to, kaip „tauta raizgo savo istorijos kaspiną“.15

Savotišką tautinę tipologiją pasiūlė P. Slavėnas. Nagrinėdamas tautos 
tipologijos ir kilmės klausimą, mokslininkas teigė, kad bet kuriai tautai 
apibūdinti svarbūs pagrindiniai dėmenys: ištakos, etninis susiskaldymas, 
federalizmas. Apibūdinant ištakas, svarbu atskleisti tautos indoeuropietiš-
ką kilmę. Aptariant etninio susiskaldymo ypatumus, P. Slavėno nuomone, 
svarbu įvardyti visas vyraujančias etnines grupes. Federalizmui apibūdinti 
reikia nustatyti tautos požiūrį į kaimynus, pasaulį bei gyvenimą, į žmogų 
ir kultūrą. Tautiškumo sąvoka interpretuojama remiantis objektyviomis 
kultūrinio ir istorinio gyvenimo apraiškomis. Tautos dvasinių ypatumų 
medžiaga: kalba, kuria tauta reiškia jai būdingą mąstymą, literatūra ir me-
nas, filosofija ir mokslas, kuriuose atsispindi tautos pasaulėjauta, tradici-
jos, moralinis jų braižas, religija.

A. Liaugminas nagrinėjo tautinę dvasią, teigdamas, kad ši kategorija 
atitinka etniškumą.16 Dauguma jo paminėtų „tautinės dvasios“ elementų  
priskirtini etnologijos sričiai. A. Maceina „tautiniu charakteriu“ apibrėžė 
tautišką asmens būdą, kuris nusako tautos – individo esmę. Etninės pri-
klausomybės sukurtas charakteris, pagal šio filosofo sampratą, yra sudėti-
nė tautinės individualybės dalis. „Tautinė individualybė yra savaimingas, 
instinktyvus glaudimasis, kyląs iš ontologinio tautybės pobūdžio. Bet prie 
prisideda dar ir psichologinis veiksnys, kai žmogus pažįsta savo vienodą 
buvimą bei veiksmą, kai jo psichikoje dėl gyvenimo ir išgyvenimo susida-
ro tam tikras psichologinis nusiteikimas, tam tikra tautinė psichologija“.17 
Tačiau A. Maceina neperima V. Vundto „tautinio spiritizmo“ idėjos. Jo 
nuomone, tautinė dvasia arba tautinė individualybė remiasi ne tik žmo-
gaus psichika, bet ir visa žmogaus prigimtimi. Dėl to, filosofo nuomone, 
tautinė individualybė įgyja ontologinį pobūdį.

To, kas tautiška, išskirtinumą, savitumą gražiai pabrėžia Vydūnas, 
teigdamas, jog „svetimas žodis retai teatitinka pilnai mūsų manytą min-
tį“.18 Mąstytojas aptarė tautinio ugdymo nuostatų realizavimą. „Reikėtų 
manyti, kad mūsų tautai visų lengviausiai turėtų būti sąmoningėti, švie-
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sesnę sąmonę įsigyti. Lietuviai, būdami žemdirbiai, rodos, dar ne taip gi-
liai yra įsmukę į daiktingumą. O kad dabar visu staigumu metasi į tai, kas 
kitų jau paliekama, tačiau matyti ir vis daugiau atsigavimo. Tik derėtų 
dar aiškiau numatyti, kad tautiškai susiprasti reiškia įgyti būdingąjį tau-
tos sąmoningumą. <...> Bet kartais atrodo, kad visa tai daroma dar ne 
visai sąmoningai, dar ne visai to vertę numatant. Vis dėlto atsigavimas 
tautoje vyksta“.19 Vydūnas neapsiribojo etninės priklausomybės nulemta 
charakterio bruožų paieška asmenybės raidoje. Filosofas siūlė atsižvelgti 
ir į kitus požymius: emocijas ir jausmus, pasaulėžiūrą, savimonę. Etninis 
tautinio sąmoningumo sąlygotumas gali pasireikšti tiek sąmoningais žmo-
nių veiksmais, tiek nuo žmogaus nepriklausomoje aplinkoje (pavyzdžiui, 
gamtoje).

Apibendrinus galima teigti, kad „Akademike“ „tautinio charakterio“, 
„tautinės dvasios“, „lietuvio būdo“ kategorijos buvo suprantamos kaip 
ypatybės, nulemtos etninės priklausomybės.

Tautiškai orientuotos asmenybės ir gyvenamosios aplinkos 
ryšys

Nagrinėjant tautos gyvenamosios aplinkos poveikį tautiškai orientuo-
tos asmenybės tapsmui, pastebėta visiškai skirtingų veiksnių įtaka. J. Ba-
lys, nagrinėdamas šį klausimą, išskyrė tokias priežastis: „a) gamtiškos 
kilmės (išorinė priežastis); b) kultūrinės kilmės (išorinė priežastis); c) psi-
chologiškos kilmės (vidinė priežastis)“.20

Remdamasis V. Vundto, O. Spenglerio, L. Frobeniaus, F. Krauzės kul-
tūros raidos teorijomis, J. Balys kaip vieną iš kriterijų asmenybei apibū-
dinti nurodė „geografinį tautos pavidalą“, „gamtiškąją aplinką“. Kultūra 
remiasi „gyvenamuoju plotu“, nuo kurio priklauso polinkis žemės dar-
bams, reikalaujantiems iš žmogaus darbštumo, kantrumo ir apskritai – ne-
suderinamiems su klajokliniu gyvenimu. Anot J. Balio, „pasikeitus šiems 
veiksniams, keičiasi ir tautinė individualybė“.21 Tautinė individualybė su-
kuria tam tikrą žmonių būdą, polinkį jungtis į didesnes bendruomenes ar 
politinius vienetus.

Lietuvių „tautinį charakterį“ su gyvenamąja aplinka susiejo ir Vydū-
nas. Lietuvio nekalbumą, lėtumą, melancholiškumą, filosofo nuomone, 
galima paaiškinti įgimtu ryšiu su mišku. Miškas teikia užuovėją, verčia 
žmogų ilgai sėdėti ir svajoti („augmenija yra tautos apsauga“).22 Todėl 
žmogus, nesivaikantis naujovių, gali atrodyti konservatyvus ir atsilikęs. 
Tačiau tai nėra atsilikimas, teigė Vydūnas. Tai tiesiog prieglobsčio ieškoji-
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mas miške ir užsidarymas savyje. Lietuvis daug mąsto, svajoja („Palinki-
mas tam daryti įrodo aiškiai lietuviško sąmoningumo skaidrėjimą“).23

Aplinkos poveikis, formuojantis asmenybei, neabejotinas. Apskritai, 
anot L. Kuodžio, lietuvių tautos dvasiai būdingas lyrizmas, jausmo švel-
numas ir nuoširdumas.24 „Akademike“ sutelkiamas dėmesys į tas asme-
nybės puses, kurios lemia tautinį identitetą, socializaciją, procesus, kurie 
skatina „darbu ir veiksmu užkariauti gyvenimą“.25 Vydūnas kelia klausi-
mą, kas žmogaus raidoje yra svarbiau: prigimtis ar aplinka.26 Filosofinis 
ontologinis atsakymas į šį klausimą glaudžiai susijęs su sklaidos ir raiškos 
sąvokomis.

Žodis „sklaida“ reiškia „išsisklaidymą, dispersiją“, t. y. judėjimą iš 
vidaus į išorę. Sklaidos sąvoka grindžiama idealistiniu ir antropocentrišku 
požiūriu į žmogų. Sklaida – prigimtinių asmenybės fizinių ir psichinių 
galių, pirmiausia vidinių – intelekto, proto – atskleidimas ir jų ištobulini-
mas bei pasitelkimas visuomenės labui. Idealistinės gyvenimo sampratos 
pradininkas Platonas manė, kad žmogus neprisideda prie asmenybės su-
kūrimo, o vėliau ją atranda, atskleidžia. Sąvokos, vaizdiniai (gr. „idea“) 
slypi žmogaus sieloje, o ji – „universalaus proto dalis, turinti intuityvų pa-
žinimą, tikriau prisiminimą“.27 Tie, apie kuriuos sakome, kad jie mokosi, 
ne ką kita daro, kaip tik prisimena.28 Diskutuodamas su žmonėmis, Sokra-
tas stengėsi atkreipti dėmesį į tas asmenybės puses, apie kurių egzistavi-
mą šie net neįtarė. Diskusijų būdu išryškėja asmenybėje glūdinčios gėrio, 
grožio, tautinio idealo turėjimo vertybės. Panašiai manė Sokratas, saky-
damas, jog žmogus iš prigimties turi daug teigiamų užuomazgų, gabumų, 
tik juos reikia deramai atskleisti.29 A. Liaugmino nuomone, asmenybės 
tautinis aspektas atskleidžia objektyvią tautos dvasią (tautinę savimonę). 
Šį aspektą lemia kalba, tikyba, žemė, papročiai.30 Idealistinę asmenybės 
koncepciją pagrindė V. Diltėjus, iškėlęs mintį, kad asmenybės pagrindą 
sudaro dvasinės vertybės. Todėl žmogus turi gebėti atsiriboti nuo jam sve-
timo pasaulio, išreikšto kultūros turiniu.31 Panaši nuostata fiksuojama ir 
tarpukario Lietuvos periodikoje: jaunąją kartą „ugdyti kaip sąmoningą 
naujos visuomenės kūrėją <...> sudvasinti materiją, ieškoti antgamtiškų 
pradų“.32

Asmenybės raida – tai nenutrūkstamas veiksmas, vykstantis drauge 
su „sąmoningu visuomeniškėjimu“.33 Raiška – „reiškimas“, o reikšti – tai 
„turėti reikšmę, žymėti, pasakyti žodžiais, veiksmais, elgesiu, darbais“.34 
Taigi asmenybė ir tampa regima, „kažką sakanti“ raiškoje – žmogaus gy-
venime ir veikloje. Toks požiūris išplėtė žmogaus sampratą. Žmogus pir-
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miausia – individualybė, išgyvenanti ir įveikianti būties pasaulio sudėtin-
gumą, sprendžianti gyvenimo, mirties problemas. Žmogus gali būti „visa-
me savo gyvenime esmingas, tai yra tikrai žmogiškas“.35 Tačiau žmogus 
gali būti „su menku žmogiškumu“.36 Tada skursta visa tauta. Gyvenimo 
realybė suvokiama kaip visos egzistencijos sklaida.

„Akademike“ asmenybės raiška grindžiama perimama kultūrine žmo-
nijos patirtimi, išsimokslinimu, žiniomis, pirmiausia pritaikomomis visuo-
menės gerovei. Asmenybės vidinių galių, dvasingumo plėtojimas pagal 
šią sampratą irgi svarbus. Asmenybė reiškiasi pagal klasikinius, dar Aris-
totelio nurodytus kriterijus: empiriją, abstrakciją ir išreiškimą. Analogiš-
kus kriterijus įvardija ir S. Šalkauskis: patyrimo, supratimo ir pritaiky-
mo.37 Empiriniu patyrimu įgyjamos žinios. Šis patyrimas apima mokymą-
si, studijas. Išraiška rodo rezultatą, individualizuotų žinių lygmenį – tai, 
kas išmokstama. Išraiškos priemonės gali būti įvairios – tapti visaverčiu 
visuomenės nariu, turtinti tautos kultūrinį lobį, plėtoti lietuvišką pasau-
lėžiūrą, dirbti naudingą darbą tėvynei.38 Išsilavinimas traktuojamas kaip 
privilegija, tačiau jis tarsi garbės skola visuomenei, šeimai, nes įpareigoja 
imtis optimalios, kūrybiškos veiklos, efektyvaus darbo.

Laikantis idealistinio požiūrio į asmenybės sklaidą ir tautinį raiškos 
braižą, nusakomas individo prigimtinių galių, tautos ir žmonijos kultūros 
ryšys. J. Balys rašo: „Kultūra yra ankštai susijusi su tauta. Kultūra mes 
vadiname tos mažiausios žmonių bendruomenės – tautos gyvenimo pasi-
reiškimų visumą. Ši visuma nėra paprasta tų pasireiškimų suma, bet tam 
tikras kompleksas, kurio pavienės dalys glaudžiai siejasi ir pareina viena 
nuo kitos“.39 Tik ištobulinta asmenybė yra kompetentinga suprasti kultū-
ros simbolius bei jais reiškiamus (simbolizuojamus) tautinius elementus. 
Kultūrinė kompetencija laiduoja asmens kultūrinę integraciją.

Asmenybės raiška atitinka saviraišką, o ši remiasi „etiniu idealu“. Sa-
viraiška – tai aukščiausias žmogaus poreikis būti tuo, kuo norima. Pasi-
rinkimo laisvę lemia kita giminiška kategorija – savarankiškumas, „kuris 
yra vienas iš svarbiausių lygiai žmogaus, lygiai tautos savitumų, dėl kurio 
gyvenama, kovojama, pati gyvenimo prasmė priklauso nuo savarankišku-
mo“.40 Dar pabrėžiama, kad savarankiškumas, reiškiantis asmenybės savi-
realizacijos, saviaktualizacijos poreikio patenkinimą, būtų motyvuojantis, 
įtvirtinantis savo nepriklausomybės matymą, supratimą, paremtą tautinė-
mis vertybėmis, lemiantį visapusišką asmenybės brandą.41



69

ActA LitterAriA compArAtivA

Kalbos faktoriaus reikšmė formuojant tautinį identitetą
Teorinėje literatūroje yra paplitę du vienas kitam prieštaraujantys po-

žiūriai, atskleidžiantys ryšius tarp kultūros ir jos vienos iš pagrindinių 
sudedamųjų dalių – kalbos.

• Kultūra ir kalba yra neatskiriamos kategorijos, geras kalbos išma-
nymas siejamas su tautos dvasios pajautimu.

• Kalbos statusas visuomenėje atskiriamas nuo kultūrinio konteks-
to. Šis požiūris aktualus tarpkultūrinės komunikacijos aspektu 
(ketvirtojo dešimtmečio tarpukario Lietuvoje gyveno kelių tauti-
nių bendrijų atstovai, kai kurios iš jų turėjo periodinius leidinius 
savomis kalbomis, tačiau oficialiai buvo pabrėžiamas lietuvių kal-
bos, kaip integruojančio faktoriaus, vaidmuo, suteikiant galimy-
bes kiekvienos tautinės bendrijos savitam kultūriniam kontekstui 
plėtoti).  

Tiek pirmasis, tiek antrasis požiūris pabrėžia, kad kalba negali būti 
visiškai atskirta nuo to konteksto, kuriame ji egzistuoja, ir  šis kontekstas 
yra determinuotas kalbos vartotojų kultūrinio fono. Tokiu atveju negalima 
ignoruoti tam tikrų kultūrinių elementų funkcionavimo greta kalbos/kal-
boje, tačiau reikia sutelkti dėmesį į tai, kurie kultūriniai elementai turėtų 
būti pabrėžiami, ir kaip pats procesas apskritai turėtų vykti.

Esama nuomonės, kad vaikai formaliąsias gimtosios kalbos ypatybes 
(t. y. semantinę ir sintaksinę struktūrą) perpranta veikiami kultūrinio kon-
teksto. Situacija pasikeičia, kai kalbos vartotojas jau yra kultūriniu ir lin-
gvistiniu požiūriu kompetentingas tam tikros tautinės bendrijos narys, o 
jo siekiamybe tampa perimti valstybinės kalbos statusą turinčios kalbos 
kodą.42 Prielaida, kad vaikas išmoksta gimtosios kalbos drauge perimda-
mas kultūrinį foną, gali lemti požiūrį, kad nė viena kalba negali būti tobu-
lai išmokstama (pajaučiama), atskyrus ją nuo kultūrinių realijų. Tarpukario 
Lietuvoje, tautinio mentaliteto ugdymui skiriant nemaža dėmesio, buvo 
stengtasi išvengti kraštutinumų, suvokiant visuomenę kaip daugiasluoksnį 
darinį iš skirtingų tautinių grupių, kurių atstovai būdavo išsiugdę dvejopą 
gimtosios kalbos jausmą.43 Kalbos funkcijas realizuojant be kultūrinio kon-
teksto analizės tėra pateikiamas „tuščiaviduris kalbos trafaretas“.44

Išskiriamas dar vienas argumentas, tiesioginiais ryšiais siejantis kalbą 
ir kultūrą. Tai motyvacija, kuri gali būti įvairi – tautinė, visuomeninė, su-
sijusi su asmens statusu bendruomenėje ir pan.

R. Phillipson studijoje „Lingvistinis imperializmas“ aptaria integruo-
jančią motyvacijos koncepciją, pabrėžiama, kad žmogus, turintis motyva-
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ciją tapti pilnaverčiu visuomenės nariu, visuomet daugiau dėmesio skirs 
kalbos įgūdžiams, jų tobulinimui.45 Vyraujanti nuomonė susieja kalbos pa-
jautimą (turint galvoje kalbą kaip visumą, nedalomą kultūros fragmentą) 
su tautinėmis aspiracijomis.46

Kalbos ir kultūros neatskiriamumo koncepcijoje yra savitų aspektų. 
Vienas iš jų susijęs su tiesioginiu kalbos vartotojo susitapatinimu su savo 
tauta, kalba tampa tautos „nuosavybe“, jos savimonės reiškėja. Šis požiū-
ris buvo paplitęs XX a. daugelyje Europos valstybių, kai buvo labai svarbi 
nacionalinės valstybės ir nacionalinės kalbos idėja. Lietuvių kalbos, kaip 
ir kitų „mažųjų“ kalbų, situacija yra kiek išskirtinė – ji reprezentuoja vie-
ną kultūrą (skirtingai nei „didžiosios“ kalbos: anglų, arabų, rusų). Todėl 
yra laikomasi nuomonės, kad „kalba, reprezentuojanti vieną kurią nors 
kultūrą, tiesiogiai atspindi tautos savimonę ir vertybių sistemą“.47 Aptarti 
aspektai leidžia daryti prielaidą, kad lietuvių kalbos statusas bendrame 
kultūriniame kontekste, ypač tarpukario Lietuvoje, buvo ideologiškai ir 
politiškai angažuotas. 

Išvados
1. Vienas iš svarbiausių „Akademiko“ siekių buvo formuoti jaunosios 

kartos tautinio identiteto sampratą, remiantis reikšmingais tautiškai orien-
tuotais literatūros kūriniais. Žurnalo pasaulėžiūrinė laikysena ketvirtojo 
XX a. dešimtmečio kontekste sąmoningai kreipė jaunus literatus į tau-
tiškumą. Kadangi žurnalo bendradarbiai buvo daugelis iškilių vyresnės 
kartos rašytojų ir kultūros veikėjų, tai jaunieji kūrėjai turėjo išskirtines 
sąlygas su jais bendradarbiauti, iš jų mokytis, matyti „gyvas“ skirtingų 
estetinių programų realizacijas. Vyresnės ir jaunesnės kartų literatai „Aka-
demike“ generavo kultūrines idėjas, gyvai aptarinėjo kūrybos problemas, 
skaitė naujausius tekstus.

2. Tautinės tapatybės suvokimas buvo grindžiamas tradicinėmis ben-
druomeninėmis – visuomeninėmis vertybėmis, susitapatinimu su konkre-
čia kalba. Jam buvo svetimi individualistiniai motyvai, kurie toldami nuo 
kolektyvine sąmone grįstos būties, tolo ir nuo idealiai tautinei valstybei 
egzistuoti būtino pagrindo.

3. Tapatybės ir identifikacijos samprata pasireiškia kaip pasaulėžiū-
rų visuma ir integrali bendrosios kultūros dalis, kuria buvo remiamasi, 
siejant konkrečius istorinius, politinius, kultūrinius ir kitokius faktus su 
bendrais ketvirtojo XX a. dešimtmečio bruožais. Visa tai sudarė įvairaus 
turinio (kultūrinio, literatūrinio, istorinio, politinio ir kt.) žurnalo „Aka-
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demikas“ kontekstinę aplinką, kuri buvo to meto Lietuvos kultūrinio ir 
literatūrinio kontekstų sudedamoji dalis.

4. Kalbos susiejimas su nacionalinėmis vertybėmis XX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje atspindėjo tautinės valstybės kūrimo principus. Remiantis 
šiuolaikiniais tyrinėjimais (R. Phillipson, W. Jiang ir kt.), galima teigti, 
kad ne visada tikslinga kalbos vartoseną identifikuoti siaurai su kuria nors 
kultūra, šitaip užkertant galimybes tarpkultūrinei komunikacijai plėtotis.  
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Santrauka 
Straipsnyje aptariamos deportacijos bei savasties temos Dalios Grinkevičiūtės 

atsiminimuose Lietuviai prie Laptevų jūros: Atsiminimai, miniatiūros, laiškai, pa-
rašytuose apie 1949-50 metus bei 1974 metais parašytame antrąjame atsiminimų 
variante  Lietuviai prie Laptevų jūros. Skaudžios patirties kontekste, atsiminimų 
rašymą galima interpretuoti kaip savasties kūrimą iš naujo. Daugelis mokslininkų 
teigia, kad kūrybinė veikla, ypač rašymas, atlieka savasties atkūrimo bei atstatymo 
funkciją, atkuria savasties-objekto santykį bei turi gydomąjį poveikį asmenybei, 
patyrusiai  sukrečiančius išgyvenimus bei sunkias psichologines traumas. Auto-
biografinis rašymas  savasties, savojo „aš” atkūrimo procese vaidina svarbų vaid-
menį. Straipsnyje Grinkevičiūtės atsiminimai bei jų rašymas analizuojami taikant 
naratyvinės terapijos perspektyvą; pastebimi trys terapinį poveikį turintys naraty-
vo lygmenys. 

Esminiai žodžiai: deportacija, savastis, autobiografinis rašymas, atsiminimai, 
naratyvinė terapija, trauma

Summary
The article addresses the issue of deportation, displacement, and the self in 

Dalia Grinkevičiūtė’s Lietuviai prie Laptevų jūros: Atsiminimai, miniatiūros, 
laiškai, written in 1949–50, first published in 1997, in 2002 translated as A Stolen 
Youth, a Stolen Homeland and in the second version of the memoirs, Lietuviai prie 
Laptevų jūros, written in 1974, in 1990 translated as Lithuanians by the Laptev 
Sea. During the mass deportations of 1941, Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987) was 
deported from Lithuania to Siberia and spent almost 10 years in Yakut Republic. 
Considering Grinkevičiūtė’s life experience, writing memoirs may be understood 
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as a means of composing or re-creating the self and looked at from the perspective 
of the narrative therapy.  

Key words: deportation, self, re-creating the self, memoirs, autobiographical 
writing, narrative, narrative therapy.

Introduction
The article addresses the issue of deportation, displacement, mem-

ory and the self in Dalia Grinkevičiūtė’s Lietuviai prie Laptevų jūros: 
Atsiminimai, miniatiūros, laiškai, written in 1949–50, first published in 
1997, in 2002 translated as A Stolen Youth, a Stolen Homeland and  in 
the second  version of the memoirs,  Lietuviai prie Laptevų jūros, writ-
ten in 1974, in 1990 translated as Lithuanians by the Laptev Sea: The 
Siberian Memoirs of Dalia Grinkevičiūtė. At the age of fourteen, Dalia 
Grinkevičiūtė (1927-1987) was deported from Lithuania to Siberia during 
the mass deportations of 1941 and spent almost 10 years in Yakut Repub-
lic. First, Grinkevičiūtė with her mother and brother was deported to Altai 
Republic and a year later to the island of Trofimovsk in the Arctic circle.  
Her father “died tortured in a concentration camp in the northern Urals on 
October 10, 1943”1 .

As Dalia Kuodytė, former Director General of the Centre of Geno-
cide and Resistance, states in her article “The Tragic Story of How 
One Third of Lithuania’s Population Became Victims of Soviet Ter-
ror”, during June 14-18, the first days of massive arrest and deporta-
tion of the Lithuanian population in 1941, “a cargo of 16,246 people 
were crammed into cattle cars. Moscow’s instruction required to sepa-
rate men from their families. So, 3,915 men were separated and trans-
ported to concentration camps in the Krasnoyarsk territory while 
12,331 women, children and elderly people were transported to the 
Altai Mountains territory, the Komi republic and to the Tomsk region.  
Forty percent of these deportees were children below 16 years old”.2 .                                                                                                                                               
According to the data of Genocide and Resistance Research Centre of 
Lithuania, during the period 1941-1953, approximately 132,000 Lithu-
anians labeled as “anti-Soviet elements” were deported to remote areas 
of the USSR, in Siberia, the Arctic Circle areas and Central Asia. More 
than 70 percent of the deportees were women and children. Altogether, 
approximately 600,000 prisoners were deported from the Soviet occupied 
Baltic States - Lithuania, Latvia, and Estonia. There were about 10 mil-
lion inhabitants in all three Baltic States on the eve of the Soviet occupa-
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tion. Proportionately, the number of Baltic prisoners would have been 
equal to a loss of 20 million people in the United States or 5 million in 
Great Britain3. 

Mass deportations continued until the death of Josef Stalin in 1953. 
In 1956, Soviet leader Nikita Khrushchev decided that deportees should 
be released. In the late 1950s, the survivors started returning to Lithuania.

Autobiography and self
According to Philippe Lejeune, autobiographical writing implies an 

“autobiographical pact” according to which the author of an autobiog-
raphy declares that he is the person he says he is and that the narrator, 
protagonist and author are one and the same4. Considering the etymology 
of the word and as its everyday usage suggests, “autobiography” can be 
“defined as a life of the self who is writing”5. However, though auto-
biography takes its form from the articulation of the self, definitions of 
autobiography are very hard to draw up. The questions of “truth”, and the 
concepts of “self” and “life” present difficulties. Does a fully constructed 
“self”, “the “I” in an autobiographical writing pre-exist the autobiography 
or is that self created in the process of writing? What is the relation of a 
“self” to life and truth? Therefore, many questions concerning how we 
understand the relation of lives and writing in autobiography depend on a 
concept of the “self”. 

As per Natalie Sutherland, autobiography is “a historical form, since it 
specifically attempts to recount the story of a self via its history”6. Recent 
theories of subjectivity stress the concept of the self as a construct of his-
tory and culture (and also language and textuality, among other things), 
rather than as a naturally occurring phenomenon.  According to Suther-
land, “personal history is itself a discourse heavily bound up with notions 
of personal truth and identity”7. In  Rewriting the Self,  Mark Freeman, 
notes that “a life history, rather than being a ‘natural’ way of account-
ing for the self, is one that is thoroughly enmeshed within a specific and 
unique form of discourse and understanding. As such, it is but one among 
numerous possible modes of conceiving of and accounting for the self”8. 
Many theorists, such as Georges Gusdorf, Louis A. Renza and Mark Free-
man, assert that truth in autobiography comes from the very act of narra-
tive writing. “Nothing prevents us,” writes  Renza, “from exploring the 
issue of how discrete acts of writing become identifiable as autobiograph-
ical to the writing self as he writes”9. However, the question about the 
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truth remains unanswered as the truth about life is projected through the 
lenses of memory. The past, to use Gusdorf’s words, as it is remembered 
by the writer, then, or as it is recalled, is always different to the past “as it 
was” or as it appeared when experiencing it:  

 
Autobiography is not a simple repetition of the past as it was, for recollection 
brings us not the past itself but only the presence in spirit of a world gone 
forever. Recapitulation of a life lived claims to be valuable for the one who 
lived it, and yet it reveals no more than a ghostly image of that life, already 
far distant, and doubtless incomplete, distorted furthermore by the fact that 
the man who remembers his past has not been for a long time the same being, 
the child or adolescent, who lived that past10.

Grinkevičiūtė: composing self through narrative 
Considering Dalia Grinkevičiūtė’s life experience, writing memoirs 

may be understood  as a means of composing or re-creating the self. At 
the same time, this re-creating of the self through narrative becomes a 
healing process to that wounded by the tragic experiences of deportation 
and exile. If we refer to Jacques Lacan, being understood by someone 
or relating self to the others brings a healing effect: “The subject begins 
the analysis by talking about himself without talking to you, or by talk-
ing to you without talking about himself. When he can talk to you about 
himself, the analysis will be over”.11 According to such scholars as Heinz 
Kohut, Arnold H. Modell, Heinz Hartmann, and Otto F. Kernberg, a sense 
of self depends on the negotiations of self defined against and in relation 
to others, where the “other” takes the form of an object of various emo-
tions. For many of these scholars, creativity, especially writing, performs 
the function of restoring or re-creating a sense of self and re-negotiating 
self-object relations. The idea of writing as re-creation of the self, can be 
related to autobiographical writing where this is quite explicit.

After her arrest in 1941 at the age of fourteen, Dalia Grinkevičiūtė was 
deported to a forced labor camp in eastern Siberia. In 1949, she man-
aged to escape to Lithuania and for two years lived there illegally with 
her mother. During this period, she wrote the memoirs of her displace-
ment.  Feeling a constant threat of a possibility to be arrested by KGB, 
Grinkevičiūtė packed her untitled memoirs Atsiminimai written on small 
sheets of paper into a glass jar and buried the manuscript in the garden. In 
1951 Grinkevičiūtė was arrested and sent back to Siberia again. 
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The memoirs Atsiminimai were thought lost until their discovery in 
1991, three years after her death and published in 1997 as Lietuviai prie 
Laptevų jūros: Atsiminimai, miniatiūros, laiškai. In 2002 Atsiminimai 
were translated into English by Izolda Geniušienė as A Stolen Youth, A 
Stolen Homeland. 

Grinkevičiūtė was allowed to return to Lithuania in 1956. Here in 
1960 she completed her medical studies which she had started in 1954 
in Omsk, Siberia, and worked as a General Practitioner and a radiolo-
gist in a hospital of a small provincial town in Lithuania, Linkuva.  Be-
ing under a constant surveillance  of KGB and not able to comply to the 
Soviet propaganda, in 1974  Grinkevičiūtė was fired from her job as the 
Head of Linkuva Hospital and  was deprived of  Medical Doctor’s licence 
under false pretenses. Considering her memoirs she had written in 1949-
50 and buried in the garden of her parents’ house lost, after the loss of 
her job in 1974, Grinkevičiūtė started writing the second version of the 
memoirs which was published under the title Lietuviai prie Laptevų jūros 
(Lithuanians by the Laptev Sea). Thus, the second version of the memoirs 
was written after 1974 and first published in 1979 in a Russian dissident 
magazine Pamiatj (Memory). In 1981 an excerpt was published and in 
1988 the whole text of the memoirs was published in Lithuanian. The 
English translation of the second version of the memoirs, Lithuanians by 
the Laptev Sea, translated by Laima Sruoginytė, appeared in Lituanus: 
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences in 1990.

Thus, there are two versions of the memoirs. Atsiminimai (A Stolen 
Youth, a Stolen Homeland) is written by a twenty-three-year-old and re-
late experiences from life in Siberia and the understanding of the 1941 
Baltic deportations through the eyes of a 15-year-old girl. Atsiminimai is 
written using the first-person perspective, present tense predominates the 
narrative. The translated text, A Stolen Youth, a Stolen Homeland, em-
ploys, however, the past tense and this way loses the intimacy produced 
by the original. The relatively close temporal proximity to the events nar-
rated makes the narrative of Atsiminimai more detailed and more personal 
than the second version, Lietuviai prie Laptevų jūros (Lithuanians by the 
Laptev Sea), the point of view of which is mixed - it varies from the third-
person perspective to the first and then to the second, the use of past tense 
predominates with the shift to the present tense at moments the author 
wants to emphasize.  
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A Stolen Youth, a Stolen Homeland focuses on the harsh winter of 
1942-1943; Lithuanians by the Laptev Sea consists of four parts: the first 
part narrates the period from the arrest in 1941 to the summer of 1943; the 
second part tells about the period from the summer of 1943 to the year of 
1951, her second arrest; the third part describes the time in prison (gulag) 
and the deportation till 1954 when she was allowed to study medicine in 
Omsk. The forth part deals with the period of 1954-1974. Let us consider 
the opening paragraphs of the first and the second versions of the mem-
oirs. A Stolen Youth, a Stolen Homeland starts with the following words:

What was that? My hand touched a piece of cold metal. The sun was shin-
ing… Then a shadow fell. I felt one period of my life was over. That was the 
end of it. A new life, uncertain and frightening, was about to start. Twenty-
four people were lying close to me. Were they asleep? Who could know? 
Each of them was engrossed in his own thoughts, each of them had left be-
hind a part of his life, which had ended only the day before. Each of them had 
a family, relatives, and very close friends. In their thoughts they were taking 
leave of all those they loved12.  
 
Lithuanians by the Laptev Sea, written by a 47-year-old mature wom-

an who uses a more detached perspective, focuses more on facts than on 
her response to them and feelings: 

On June 14, 1941 at three o’clock in the morning mass arrests and deporta-
tions began simultaneously in all of the Baltic states—Lithuania, Latvia, and 
Estonia. Following Moscow’s orders, chekists from Byelorussia, Smolensk, 
Pskov, and other places were mobilized to execute this task. 
One after another overfilled convoys moved eastward transporting great 
masses of people, the major part of whom were fated never to return. They 
deported grade school and high school teachers, university lecturers, lawyers, 
journalists, the families of Lithuanian military officers, diplomats, various of-
fice workers, farmers, agronomists, doctors, business men and so on13. 

Most theories of life writing distinguish between the narrator at the 
moment of writing and reflecting upon his or her life (“the writing I”) 
and the protagonist, the narrator in his or her younger days (“the writ-
ten I”)14.  In Grinkevičiūtė’s case, we have several levels of “I” – the 
“I” of the 14-15-year-old protagonist, the “writing I” of a twenty-year 
old young adult, and the “written I” looked upon by the writing “I” of a 
mature woman after eighteen years have passed from the experience nar-
rated15. Discussing the different  levels of “I” in Grinkevičiūtė’s memoirs,  
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Jūra Avizienis notes that “in addition to flashback, the texts can be seen 
as employing several cinematographic techniques; including a kind of 
voice-over for the opening deportation scene, and a keen sense of visuali-
ty throughout”16. As it has already been mentioned, in an autobiographical 
piece of writing, the narrator, the main character, and the author/writer all 
claim to be the same individual, and yet are distanced from one another as 
they exist in different moments of time. In Grinkevičiūtė’s memoirs, the 
present of the narrator is continuously defined by the experiences of the 
past.

Moreover, as Jerilyn Sambrooke notes in this connection, “by moving 
throughout the text between the “I” who is the autobiographical writer 
and the “I” who is the young exiled girl of fourteen, Grinkevičiūtė creates 
a gap. […] these moments invite the reader – who now occupies this pre-
sent space with the narrator – to see how the past defines the reader’s own 
identity in the present”17. Discussing the later version of the memoir Lith-
uanian critic Viktorija Daujotytė notes that the self of the 1974 version of 
the memoir is more mature, the “I” of the protagonist is viewed as one of 
many, as being among others, the pain of personal experiences has lost its 
acuteness as years pass by, the main focus of the first part the memoir is 
the life and fate of the co-prisoners, other deportees18:

I remember those who died in Trofimovsk: The teacher Staniškis from Kau-
nas, the teacher Gediminas Balčys from Daugiai, Asmontienė, Lukoševičienė, 
from Šiauliai, Raibikienė from Kalvarija, Balazarienė from Kėdainiai, the 
twenty-five year old giant Zabuka, dead from starvation, the twelve year 
old Jonukas Giedrikis from Marijampolė, Barniškienė, Mikoliūnienė, young 
Baltokas, the Volungevičius, Geleris, Klingmanienė, Krikštanas from Kau-
nas. […] All of these and many others, Lithuanians and Finns whose names 
I don’t remember, or never even knew, lay down in one common grave on 
which one real live flower was never placed and next to which mournful mu-
sic never played19. 

Thus, Grinkevičiūtė’s  calling the past – the experiences of deporta-
tion – into the present, provide insight for the reader on how these experi-
ences have shaped her as a personality and a narrator. 

Narrative as healing one’s self 
In Narrative, Paul Cobley proposes that narrative is the mental struc-

turing process through which we define our existential relationship to the 
environment around us, to our linear perspective of time, to events in the 
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objective and subjective worlds; and to our sense of moving from past to 
future, through retrospection and anticipation, with the present as a con-
tinuing interaction point with both20. 

As it has been already mentioned, re-creating of the self through nar-
rative becomes a healing process. Taking as a point of departure Lacan’s 
statement that relating self to the others may bring a healing effect, it is 
possible to discuss Grinkevičiūtė’s memoirs from the perspective of nar-
rative therapy. Narrative therapy is a form of psychotherapy using narra-
tive, initially developed during the 1970s and 1980s, largely by Australian 
Michael White and his friend and colleague, David Epston, of New Zea-
land. 

Narrative therapists claim that this type of therapy works well with 
people who have experienced violence and abuse and state that this thera-
py helps a person to regain the sense of identity, of “who I am in order to 
the abuser’s attempts to rob her/his identity”, that re-storying of identity 
re-casts the person’s memory systems into more helpful forms21.  In Se-
lected Papers, Michael White states that “if you are crying on the inside 
and not outside at the same time, you will drown your strength”22. He 
further writes: 

Externalizing is an approach to therapy that encourages persons to objectify, 
and at times to personify, the problems that they experience as oppressive. In 
this process, the problem becomes a separate entity and thus external to the 
person who was, or the relationship that was, ascribed the problem. These 
problems that are considered to be inherent, and those relatively fixed quali-
ties that are attributed to persons and relationships, are rendered less fixed and 
less restricting23.   

Discussing Grinkevičiūtė’s writing of the memoirs, it is possible to 
say that there are three levels of healing narrative. In A Stolen Youth, a 
Stolen Homeland, she writes that in Trofimosk, to console each other chil-
dren at school would tell each other stories about their lives they used 
to lead while at home, “girls entertained each other by retelling - for the 
hundredth time - recipes of the meals that they used to have back in Lith-
uania”24. Two thirty-year-old women telling each other stories from their 
lives back in Lithuania could serve as another example of a healing narra-
tive helping to endure the horrors of the gulag: 

They recalled their lives in Lithuania, their student days, their balls, their first 
love letters and trips abroad. […] Miliutė’s eye shone in the dark, and I heard 
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the two whispering secrets to each other. They would tell each other every-
thing, including the most intimate things. They talked as if they were mes-
merized, they looked into the darkness without seeing the hut, and without 
taking part in all the nightmare around them25. 

Although, from the exile’s perspective, as Tomas Balkelis notes, 
“these stories represented a time of wasteful abundance and abnormality, 
they also served as a collective framework through which their feelings of 
belonging and nostalgia could be expressed”.26 

Another level of narrative is the externalizing of the psychological 
trauma of displacement in the first version of memoir from the perspec-
tive of “a displaced teenager with a strong individual voice, a child whose 
childhood had been stolen and destroyed”.27 As it has already been men-
tioned, Grinkevičiūtė writes her first untitled memoirs around 1949-50 
when after having escaped a forced labour camp in Siberia she brings 
her sick mother back to Lithuania and is hiding in her home town Kau-
nas. She has the inner imperative to relate the traumatic experience even 
though she is not sure if her memoirs will ever be read by anyone else. 
She relates in detail with facts, names and numbers her experience in Si-
beria and reflects on the meaning of the experience and on its impact on 
her self-formation:

Golgotha! It was the Golgotha of the spring of my life. With short breaks, I 
became convinced I would have to carry its cross throughout all my life. That 
Calvary formed my character. It gave birth to my persistence. I learned to suf-
fer quietly, and step by step and painfully to approach the top. After reaching 
it, I learned to feel joy and to trust in my strength. That Calvary was the first 
teacher in my life. It was a very cruel and merciless teacher. It taught me to 
fight and survive.28  

According to narrative therapists, the story not only expresses the 
identity of the narrator but also shapes and influences the transformations 
of that identity. As it is stated in “Coping with Trauma: Narrative and 
Cognitive Perspectives”, this is because it is “through their stories that 
individuals come to know themselves or to reveal themselves to others”29, 
which in its turn has a healing effect on the narrator. In a narrative, con-
tinuity and coherence, creation of meaning, and self evaluation are of ut-
most importance for effective coping with trauma, all of which are created 
and maintained through the dynamic creation of the story30. It seems im-
portant to note that all these factors are present in Grinkevičiūtė’s mem-
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oirs. Moreover, if traumatic experience is a disruption of the life-story of 
the individual, re-telling the life story coherently helps the individual to 
re-create the self and regain self worth. The fact that Grinkevičiūtė writes 
her memoirs of 1949-1950 with only a hypothetical reader in mind, attests 
to the idea that the healing effect may be produced not only by relating 
the traumatic experience to others but just by merely relating it only with 
the hope that it will reach the reader in the future.

The third level is the memoir of 1974, a second attempt to externalize 
the trauma.

After losing her job as the Head of Linkuva Hospital and deprived of 
Medical Doctor’s license, Grinkevičiūtė starts writing the second version 
of the memoirs Lietuviai prie Laptevų jūros (Lithuanians by the Laptev 
Sea). This time relating the trauma gives meaning to the existence and 
serves as a means of resistance against the Soviet regime in Lithuania. 
Grinkevičiūtė has the inner urge to speak out loud as, to use David Carr’s 
terms, “lives are told in being lived and lived in being told”31:

The dead still live in my heart. Many years have passed, but I still see them, 
condemned and feeble, young and old, children and young people. Their 
deaths were so hard; they longed so much one day to be able to return to 
Lithuania . . . It is my duty to tell about them32. 

In “Minčių, pokalbių išlikę fragmentai”, short excerpts of con-
versations with Grinkevičiūtė and her thoughts published as a supple-
ment to Lietuviai prie Laptevų jūros: Atsiminimai, miniatiūros, laiškai, 
Grinkevičiūtė writes: “I had no peace all that time. The dead were asking 
me to tell about their sufferings and meaningless deaths… Now, as I have 
written about that, now as people read, feel sympathy and feel for the 
dead, I have become free, calm and even happy”33. 
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Santrauka
Sovietinėje sistemoje ypač didelis dėmesys skirtas literatūrai, kaip žmonių są-

monės pertvarkos priemonei, bei skaitytojui, kaip tiesioginiam paveikos objektui. 
Rašytojai sovietinės ideologijos kontekste tampa „žmonių sielų inžinieriai“, ku-
riuos stebi kritikai, recenzuojantys grožinius tekstus pagal sovietinės ideologijos 
kanonus ir šias analizes skelbiantys institucionalizuotoje literatūrinėje periodikoje 
(Literatūra ir Menas, Pergalė). 

Intensyviausiai naujos tapatybės formavimas pasitelkiant recenzijas vyko pir-
muosius penkerius komunistinio režimo metus. Implikuotais patarimais, išryškin-
dami esmines ideologines koncepcijas, recenzentai pažymėdavo rašytojo kelią 
sektinomis gairėmis, struktūruodavo skaitančio žmogaus sąmonę, tekstuose ieško-
davo „socialistinio žmogaus tipo“ ir gretindavo jį su ideologijos sukurto tarybinio 
žmogaus tipažu. 

Esminiai žodžiai: nacionalinė tapatybė, perkūrimas, sovietmetis, literatūrinė 
periodika, recenzija.

Summary
In a Soviet system the biggest consideration was appointed to the literature, as 

a mean of transforming human consciousness and to the reader, as a direct object 
of influence. In a Soviet ideology context writers become „human souls engi-
neers“, observed by critics, who analyse works of fiction according to canons of 
Soviet ideology and publish these analyses in a institutionalised literary publica-
tion. (Literatūra ir Menas, Pergalė).

The most intensive formation of new identity by invoking reviews proceed-
ed during the first five years of communistic regimen. Reviewers stressed writ-
er‘s writing carrer with standart guidelines, structurised reader‘s consciuosness, 
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searched for „the type of socialistic human“ in texts and compared it with the type 
of Soviet human created by ideology by using implicated suggestions, highlight-
ing fundamental concepts of ideology.

Key words: national identity, redisign, soviet times, literary periodical, book 
review.

Nacionalinės tapatybės analizės prieigos 
Analizuojant nacionalinės tapatybės kismą, jos sklaidą visuomenėje 

sovietinio laikotarpio pradžioje, svarbiausiu tyrimo šaltiniu tampa em-
pirinė medžiaga. Nors sovietinio laikotarpio lietuvių identiteto tyrimai 
nėra nauja (Nerijos Putinaitės studija Šiaurės Atėnų tremtiniai1, Vyčio 
Čiubrinsko ir Jolantos Kuznecovienės sudarytas straipsnių rinkinys Lie-
tuvškojo identiteto trajektorijos2 ir kitų darbai), tačiau į šį aspektą pravartu 
pažvelgti turint galvoje  komunistinio režimo dėmesį knygai ir įsigilinus 
į specializuotą periodiką. Pasitelkus analizės metodą, taikant sociokriti-
ką, išryškėja, jog sovietinėje sistemoje pagrindinė nacionalinio identite-
to konvertavimo priemonė yra literatūriniai tekstai, menine kalba pertei-
kiantys socialistinio tipo žmogaus paveikslą. Konceptualizuotą tarybinio 
žmogaus vaizdinį, kurio grožiniuose tekstuose ieško kritikai, literatūrinė 
periodika aktualizuoja recenzijose ir neretai akcentuoja redaktoriai redak-
cijos skiltyse. Literatūrinės recenzijos, publikuotos institucionalizuotoje 
literatūrinėje periodikoje, laikytinos vienu iš populiariosios, komunikaty-
vios kritikos žanru. Šie kritikos tekstai išsiskiria didaktiniu tonu ir aiškiu 
ideologiniu angažuotumu, išreiškia unifikuotą požiūrį į išplėstą nacionali-
nio tapatumo sąvoką. Jose pastebimos identiteto (per)kūrimo strategijos, 
kurios grožiniame tekste paprastai būna implikuotos. 

Visuomenės „perauklėjimo“ strategijos literatūrinėje 
periodikoje  

1945-aisiais metais Lietuvoje save legitimavusi sovietinė sistema įne-
šė naujų pertvarkų ne tik į politinę sferą. Pakito socialinis, meno bei kul-
tūros diskursai. Vienas iš svarbiausių totalitarinės sistemos užduočių – 
įtvirtinti socializmą simuliuojant komunistų partijos mesianizmą – nes 
sovietinė Raudonoji Armija, kaip buvo deklaruojama viešojoje erdvėje, 
išvadavo Lietuvą ir kitas tautas iš grobikiškų vokiečių okupantų nagų, 
žiauriųjų hitlerininkų gniaužtų. Sovietinei sistemai buvo svarbu sukurti 
naują – socialistinio tipo – žmogų, perauklėti jį naujo laiko dvasia, kad šis 
būtų lojalus naujajai valdžiai. Priešingu atveju sovietinimo procese iškyla 
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trikdžių. Į tarybinės valdžios ir darbo liaudies interesų derinimą įtraukia-
ma trečioji šalis – kultūros atstovai, nes jie, komunistų akimis, geba ge-
riausiai ir įtaigiausiai paveikti žmogaus sąmonę, todėl menas ir literatūra 
politizuojami. Viename iš Tarybinių rašytojų sąjungos periodinių leidinių 
savaitraštyje Literatūra ir Menas teigiama: „Partija ir vyriausybė daug dė-
mesio skiria svarbios idėjinės masių auklėjimo priemonės – tarybinės lite-
ratūros ugdymui“3. Siekiama, kad „liaudis greičiau išsivaduotų ir praeities 
liekanų, religinių prietarų, kad mūsų visuomenėje stiprėtų, socialistinė są-
monė“4. Akivaizdu, sovietinėje sistemoje jau aiškios tiek viešojo diskurso, 
tiek privačiosios erdvės subjekto funkcijos.

Literatūrinę periodiką galima vadinti skirtingų mąstymo perspektyvų, 
viešosios ir privačiosios erdvių sankirtų vieta, kur į dienos šviesą ištrau-
kiamos asmeninės nuostatos, akcentuojamas pozicionavimas literatūros 
pasaulyje ir ideologijos kontekste (aiškiai nurodoma rašytojo laikyse-
na politinio režimo klausimu, apibrėžiamos tiek rašytojo, tiek skaityto-
jo funkcijos, pateikiamas partijos ir skaitytojo požiūris, kuris visada su-
tampa). Tai ypač pasakytina apie institucionalizuotą literatūrinę spaudą 
(TSRS Rašytojų sąjungos leidinius Pergalė ir Literatūra ir Menas), kurio-
je buvo kvestionuojami ir verifikuojami grožiniai tekstai.

Itin daug dėmesio totalitarinės sistemos šalininkai skiria žodžio menui 
– kaip paveikiausiam būdui skleisti komunistinę ideologiją, įtvirtinti nau-
jas mąstymo klišes. Valys Drazdauskas pažymi literatūros svarbą visuo-
meniniam gyvenimui, „kai tenka mūsų krašte likviduoti vokiečių okupaci-
jos padarinius, kai tenka iš žmonių sąmonės išrauti fašizmo ir kapitalizmo 
liekanas.“5 Sovietinė sistema suvokė rašytojo vaidmenį visuomenėje, jo 
kuriamo teksto galią: „Literatūros istorijoje yra visa eilė pavyzdžių, ro-
dančių, kad rašytojai kartais taip giliai įžvelgia į žmogų, apčiuopia tai, 
kas bendra ne tik jo gyvenamos epochos, bet ir ateities žmonėms, kad jų 
sukurtieji tipai darosi visuotiniai“6. Rašytojams užkraunama atsakomybė 
už rezultatyvų visuomenės perauklėjimą ir jie įpareigojami intensyviai, 
stachanovietiškai dirbti, kad būtų pasiekti partijos numatyti penkmečio 
plano rezultatai: „LTSR Aukščiausios Tarybos šeštoji sesija neužplanavo, 
kiek mūsų poetai turi parašyti eilėraščių, romanistai – romanų [...]. Bet 
mes gerai žinome, kad tas grandiozinis planas, kuris dabar tapo įstaty-
mu, lygia dalimi, kaip visus kitus, taip pat liečia mūsų literatūros ir meno 
darbuotojus“7. Jie tampa sistemos įrankiais, be laisvos kūrybinės valios 
ir individualumo raiškos, nes svarbiausiu taikiniu yra liaudies žmogus, t. 
y. skaitytojas, skaitančioji visuomenė, su kuriuo solidarizuojasi kritinio 
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teksto autorius ar leidinio redakcija (tai tekste išreiškiama kolektyviniu 
įvardžiu „mes“). Taigi visam procesui vadovauja ir rezultatus aprobuo-
ja partija, literatūrinės periodikos institucija atlieka kontrolės vaidmenį, 
rašytojas yra ideologijos adaptavimo ir perteikimo būdas/įrankis, skaity-
tojas – tiesioginis literatūrinio teksto taikinys. Visgi kritikos tekstai ana-
lizuojamuose literatūriniuose leidiniuose yra skirti partijai (kaip kontro-
linio teksto patikrinimo ataskaita), rašytojui (kaip jo „klaidų“ registras) 
ir skaitytojui (kaip jo orientavimo literatūrinė erdvėje, su aiškia sąmonės 
restruktūrizavimo intencija).

Rašytojai turėjo veikti pagal iš anksto numatytas taisykles: kurti re-
glamentuotomis temomis, kultivuoti nurodytus žanrus, pateikti sistemai 
palankią pasaulio projekciją, pateikti aiškų tarybinio žmogaus vaizdinį. 
Straipsnyje „Apie bolševikinės tarybinės literatūros partiškumą“, publi-
kuotą Literatūroje ir Mene 1947 metais, Nr. 11(33), teigiama: „Tarybinė 
literatūra turi uždavinį auklėti mūsų liaudį tarybinio patriotizmo dvasia, 
didžiųjų Lenino – Stalino partijos idėjų dvasia. Literatūra turi mūsų liau-
dyje plėtoti patriotiško išdidumo jausmą dėl tarybinės santvarkos atsieki-
mų ir laimėjimų, tarybiniuose žmonėse turi stiprinti supratimą, kad jie yra 
tobuliausios pasaulyje tarybinės valstybės statytojai, pažangiausios socia-
listinės kultūros kūrėjai“8. Pastebėtina, jog nors literatūrinėje periodikoje 
deklaruotas naujojo gyvenimo pajautimas ir refleksija, tačiau grožiniai 
tekstai iš esmės turėjo pateikti idealiojo tarybinio žmogaus vaizdinį. 

Tarybinio žmogaus kūrimo aspektas vadintinas vienu iš pagrindinių 
sėkmingo sistemos įsitvirtinimo ir funkcionavimo garantų. Būtent todėl 
komunistinei valdžiai buvo svarbu palenkti partijai nepriklausantį žmo-
gų į savo pusę (kad asmuo imtų save tapatinti su tarybiniu žmogumi, jis 
turi tokiu jaustis). Įgyvendinti šį uždavinį buvo pavesta rašytojams, mo-
kantiems valdyti žodį, nes „literatūra yra kovos ginklas“9. Ir buvo taip: 
rašytojai rašė, skaitytojai skaitė, o kritikai – kritikavo ir savo kritiką pu-
blikavo literatūrinėje periodikoje (jų didaktiški tekstai tapo viešu rašy-
tojo pasmerkimo arba reabilitacijos aktu). Pastarųjų veikla buvo ne vien 
kūrinio vertinimas, tačiau ir griežta kokybės kontrolė ideologiniu aspektu. 
Be temos aktualumo, kritikams svarbu buvo rasti, kaip tekste vaizduoja-
mas tarybinis žmogus, kiek jis adekvatus partijos pateiktam socialistinio 
žmogaus provaizdžiui – tai yra visai natūralu, turint galvoje sovietmečiu 
proteguojamą socialistinio realizmo metodą. Pavyzdžiui, tarybinio žmo-
gaus vidinis pasaulis taip pat griežtai sankcionuotas – vertindamas kūrinį, 
kritikas, išryškindamas teigiamus ir neigiamus teksto aspektus, struktū-
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ruoja personažo, už kurio slypi paprastas liaudies žmogus, vidinį pasaulį: 
„[...] „Žmogaus žygiavime“ mes jaučiame plakant jautrią ir budrią, pilną 
meilės savo kraštui ir neapykantos jo priešams tarybinio žmogaus šir-
dį“10. Griežtas kūrinių vertinimo kanonas labiausiai išreikštas sovietinės 
santvarkos įsitvirtinimo pradžioje, kaip ir didžiausias siekis sovietinti į 
komunistinį imperiją įtrauktas tautas.

Nors intensyviausias naujojo tipo žmogaus savimonės konstravimas 
vyko pirmąjį sovietinės okupacijos dešimtmetį, t. y. kai valdžią savo ran-
kose laikė Josifas V. Stalinas, tačiau šiame straipsnyje išskiriamas pirma-
sis pokario penkmetis. Tuo laikotarpiu buvo svarbu, jog multinacionalinės 
šalies žmonės suvoktų savo naująją tapatybę, nes ji klostėsi ne tenden-
cingai, tačiau užklupo netikėtai (tai ypač apsunkina identiteto kaitą). Dėl 
šios priežasties dviejuose sovietinio režimo laikotarpiu (galima teigti, kad 
kaip tik šiuo laikotarpiu vyko intensyviausia ir agresyviausia nacionalinio 
identiteto perkūra) Lietuvoje leistuose periodiniuose leidiniuose – Pergalė 
ir Literatūra ir menas – bene didžiausias dėmesys (išskyrus tematinę ak-
tualizaciją) yra skiriamas skaitytojui, su kuriuo, kaip minėta, solidarizuo-
jasi literatūrinio leidinio bendradarbiai. 

Iš esmės, visos visuomenės perauklėjimo pajėgos buvo sutelktos šiuose 
leidiniuose: „Partija įpareigoja Lietuvos tarybinius rašytojus, pirmon gal-
von „Literatūros ir Meno“ bei „Pergalės“ redakcijas ugdyti tikrą tarybinę 
kritiką, kuri padėtų augti mūsų tarybinei literatūrai, kuri padėtų greičiau 
pervertinti tą kultūrinį palikimą, kurį mes paveldėjome iš buržuazinių lai-
kų“11. Prieš pradedant detalesnę šių leidinių analizę, pravartu aktualizuoti 
sąvokas, kurios labai dažnai aptinkamos tiriamuose periodiniuose leidi-
niuose: liaudis, tauta, nacija, visuomenė. Šių sąvokų išskyrimas padės la-
biau suvokti, kodėl kalbiniame akte yra pasirenkami vieni ar kiti žodžiai.

Liaudis12 – 1. paprasti darbo žmonės; 2. visi kurios nors šalies gyven-
tojai; 3. šnek. žmonės.

Tauta – istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą kil-
mę, žemę, kalbą istoriją, kultūrą.

Nacija  – žmonių bendrija, istoriškai susidariusi kalbos, žemės, isto-
rijos ūkio, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu, 
tauta.

Visuomenė – istoriškai susidariusi visuma žmonių, kuriuos jungia ga-
mybiniai santykiai.

Šios definicijos (vienos rečiau, kitos dažniau) aptinkamos tiriamoje 
literatūrinėje periodikoje. Plika akimi matyti, jog populiariausi junginiai 
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yra su žodžių ‚liaudis‘, ‚tauta‘, kiek retesni junginiai su ‚visuomene‘, o 
‚nacija‘ neretai turi neigiamą konotaciją (nes jos dažniausia vartosena yra 
„hitlerinės okupacijos“ kontekste). Ši preliminari statistika išryškina so-
vietinio režimo ir komunistinės moralės prioritetus: pirmoje eilėje – pa-
prasti darbo žmonės, o istorinis pamatas, bendra kilmė, kalba ir kultūra 
nueina į antrą planą. Bolševikinis literatūros požiūris niekaip nesutapo 
su nacionalistinėmis idėjomis: „Tarybinei literatūrai svetimas siauras na-
cionalizmas, uždaras tautiškumas“13. Tiek Pergalėje, tiek Literatūroje ir 
Mene iki maksimumo praplečiamos žiūros perspektyvos: nuo mažutės 
Lietuvos žvilgsnis kreipiamas į didžiąją Tėvynę – Sovietų sąjungą, siekia-
ma savą etninį tapatumą pakeisti tarybiniu multinacionaliniu identitetu. 
Neretai analizuojamoje literatūrinėje spaudoje deklaruojama ir raginama, 
pavyzdžiui, Pergalėje: „Siekiant ir mūsų literatūroje įdiegti tikrąjį tary-
binį patriotizmą, paremtą tarybinių tautų glaudžiu bendravimu bei tarpu-
saviniu dalinimusi savo kūrybiniais laimėjimais, „Pergalei“ teks atkreipti 
dėmesį į mūsų tiek literatūrinį sluoksnį, tiek į skaitančiosios visuomenės 
platesnį supažindinamą su broliškųjų tautų literatūromis bei jų žymesniai-
siais atstovais“14. Atsiverti „broliškoms tautoms“ skatinama ir Literatūroje 
ir Mene: „[...] Lietuvių tauta negali užsidaryti tik savo siaurame gyve-
nime, ji turi pažinti visų tarybinių tautų kultūrinį gyvenimą, kaip kitos 
tarybinės tautos stengiasi pažinti mūsų gyvenimą“15. Buržuazinė praeitis 
neigiama ir įvardijama kaip ydinga , o atėjusi naujoji epocha kuria naują 
gyvenimą ir naują tarybinį, socialistinio mąstymo žmogų, atvirą ir drau-
gišką kitoms sovietinės imperijos tautoms.

Kiekvienai sovietinės imperijos tauta paliekama galimybė išsaugoti 
etninę savastį (bet jau formaliai) – rašytojai skatinami kurti tekstus, kurie 
būtų tautinės formos ir socialistinio turinio (papildomo įsigilinimo reika-
laujanti formuluotė): „Stalininė nacionalinė politika sudarė nepaprastai 
palankias sąlygas nacionalinėms tarybinių tautų literatūroms suklestėti, 
literatūrai tautinei savo forma ir socialistinei savo turiniu“16. Pabrėžiama, 
jog etninė tapatybė nėra paneigiama, tačiau siekiama eliminuoti anksčiau 
vyravusią socialinę struktūrą, tarsi apversti ją – taip demonstruojamas 
naujosios santvarkos pranašumas, turįs palenkti į savo pusę dar abejo-
jantį: „Tarybų santvarka likvidavo išnaudotojų klases ir eina į neklasinės 
visuomenės sukūrimą Lietuvoje. Jos visų didžiausias troškimas yra ugdyti 
mūsų kultūrą – socialistinę savo turiniu ir tautinę savo forma, – visoje 
mūsų tautoje, plačiausiose darbo žmonių masėse.“17 Nors Lietuvos istori-
nė praeitis neimponuoja naujajam režimui, tačiau 1945 metais komunis-
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tams lojalus Antanas Venclova imituoja toleranciją: „[...] Nesakau, kad tik 
šios dienos vaizdavimas – conditio sine quo non. Duokite istorinę novelę, 
poemą, romaną apie Žalgirį, Drubę [taip parašyta originale – E. V.], Saulę, 
apie Mažąją Lietuvą. Imkite bet kurį mūsų tautos gyvenimo laikotarpį – 
visur rasite tautos pastangas, veržiantis į šviesą ir laisvę. Tarybinis rašyto-
jas visiškai laisvas rinktis žanrus, temas, formą. Svarbu tai, kad jo kūryba 
būtų reikalinga tautai, šiandien svarbu, kad ji organizuotų tautą galutinei 
pergalei toje šventoje demokratinių tautų kovoje prieš fašizmą“18. Taip 
derinant tautinę formą ir socialistinį turinį kuriamos tarybinio žmogaus 
formavimo strategijos.

Įtaigiai pateikti aiškų tarybinio žmogaus vaizdinį, išskirti jo tipinius 
bruožus, apibrėžti elgesio modelį, t. y. perauklėti visuomenę, nukreipti ją 
teisingu socialistinio progreso keliu turi žodžio meistrai – rašytojai. Jiems 
primenama: „[...] Rašytojai turi atsiminti, kad tarybinė literatūra yra galin-
ga mūsų žmonių auklėjimo priemonė. Jie turi savo darbe vadovautis tuo, 
kas sudaro tarybinės santvarkos pagrindą – jos politika“19. Rašytojai tampa 
tarybinio identiteto manufaktūros darbininkais, nes „kiekvieno tarybinio 
rašytojo pareiga padėti formuoti naują socialistinį žmogų, kelti jo kūrybi-
nes nuotaikas“20. Tapatybės gamybos procese dalyvaujantys rašytojai Per-
galėje ir Literatūroje ir Mene vadinami „sielų inžinieriais“, „literatūriniais 
darbininkais“ o jų kūryba - „literatūrine produkcija“, pats kūrybos procesas 
įvardijamas kaip „literatūrinio darbo varstotas“21: „Rašytojų garbės reika-
las yra pateisinti garbingą žmonių sielų inžinierių vardą, priešakinio tarybi-
nės inteligentijos būrio vardą“22. Tokia leksika suteikia prielaidą tarybinio 
žmogaus tapatybę sovietinio mentaliteto kontekste traktuoti kaip artefak-
tą, kaip pašalinių jėgų formuojamą, o ne žmogaus pasirenkamą, istoriškai 
nulemtą savivoką. Kritiniuose tekstuose pabrėžiama: „[...] Romanas yra 
nepaprastai vertingas tuo, kad autorius jame parodo grynąjį, tikrąjį tarybinį 
kaimo gyvenimą klasių kovos fone kolektyvizacijos laikotarpiu, ir auto-
rius toli gražu – ne objektyvus to gyvenimo stebėtojas ir fiksuotojas, bet 
aktyvus naujojo gyvenimo ir naujojo žmogaus formuotojas“23. Recenzijoje 
aiškiai nurodant rašytojo funkciją, skaitytojas tarsi verčiamas susitaiky-
ti su susidariusia situacija – jis privaląs paklusti autoriui, nes šio elgesys 
esąs pavyzdinis, sektinas. Rašytojas, pagal socialistinio realizmo metodą 
ir stalinistinę logiką, turįs rezonuoti aplinką, būti visuomenės ideologiniu 
aktyvistu, pačiu karščiausiu didžiosios tėvynės patriotu.

Išplėstos tėvynės ribos skiepija naujos tėvynės meilę, ugdo tarybinio 
patriotizmo jausmą: „[...] Tarybinėje santvarkoje patriotizmas yra būti-



92

ActA LitterAriA compArAtivA

nas ir nenustelbiamas jausmas. O Tėvynės karas parodė, kad patriotiz-
mas padarė tarybinį žmogų herojum“24. Tarybinis patriotizmas suponuoja 
tam tikras tarybinio žmogaus savybes, išryškinamas per implikuojamus 
pavyzdžius ir patarimus rašytojams jų kūrinių recenzijose, kaip šiems 
reikėtų koreguoti kūrinį. Kritikai aiškiai nurodo autoriams, kaip jie turi 
vaizduoti tarybinio gyvenimo personažus, t. y. kaip jie turi struktūruoti 
žmogaus nacionalinę savivoką: „Šios knygos [„Kaip grūdinosi plienas“ – 
E.V.] veikėjai, jų gyvenimas parodė tūkstančiams kitų šalių skaitytojų, 
kokie nuostabūs herojai iškilo iš darbo žmonių tarpom ir kaip juos išugdė 
partija. Jie šioje knygoje mato tas tarybinio žmogaus savybes, kurios leido 
jam nugalėti visus priešus ir visus sunkumus, mato tas didžiules jėgas ir 
puikius talentus, kurie slypi liaudyje, ir kuriems tarybinė santvarka duo-
da visas sąlygas pasireikšti. Lietuviškajam jaunimui šioji knyga bus visų 
dėkingiausia ugdant savyje, tarybinę, bolševikinę dvasią“25. Visiškai ra-
cionaliai paaiškinamas politiškai angažuotų asmenų skatinimas lietuvių 
autorius orientuotis į „broliškas“ tautas – tai ne tik kolektyvizmo ir inter-
nacionalumo skatinimas, tačiau ir pragmatiški politinės propagandos sie-
kiai (komunistinių entuziastų, savo tekstuose deklaruojančių partijos pos-
tulatus, postringaujančių apie meilę naujajai santvarkai ir tėvynei, galima 
surasti žymiai daugiau, nei kiekvienoje okupuotoje šalyje atskirai – todėl 
skatinami aktyvūs kitakalbių tekstų vertimai ir jų recenzijos literatūrinėje 
spaudoje). Nemažą dalį Pergalėje bei Literatūroje ir Mene recenzuojamų 
kūrinių sudaro išverstų ‚broliškų‘ tautų autorių kūrinių recenzijos (pavyz-
džiui., N. Ostrovskio, B. Garbatovo, A. Gaidaro, M. Gorkio, A. Čechovo, 
A. Puškino, V, Majakovskio, A. Beko, J, Steinbeck‘o, U. Sinklerio, A. Ja-
kobsono, E. Grino, V. Panovos, J. Fulčiko, A. Tvardovskio, V. Katajevo, 
I. Gončarovo, A. Tolstojaus, P. Veršigoros, J. Krimovo, H. Mann‘o ir kitų 
kūrinių vertinimai). Toks taktinis manevras grindžiamas ne vien siekiu 
„pažinti broliškas tautas“, tačiau ir išryškinti empirinius sąlyčio taškus.

Pergalėje ir Literatūroje ir Mene publikuojamuose tekstuose, redak-
cijos skiltyse ar vedamuosiuose straipsniuose nuolat akcentuojama ben-
dra patirtis, solidarizuojanti „išvaduotąsias tautas“: „[...] gan įtikinamai 
įkūnyta tarybinių tautų brolybė su tuo pačiu [pabraukta mano – E. V.] 
priešu [...]“26. B. Gorbatovo „Nenugalėtųjų“ recenzijoje rašoma: „Jo ir jo 
šeimos pergyvenimai vokiečių okupacijos metu Ukrainoje būdingi visų 
okupuotųjų tarybinių piliečių išgyvenimams“27. Dažniausiai priešais įvar-
dijami „vokiškieji okupantai“, buržuazija, buožės ir kapitalistai. Pergalė 
prieš juos buvo vienas iš pagrindinių akstinų žmogui įpilietinti save So-
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vietų sąjungoje. Tarybinis žmogus nėra pasyvus stebėtojas – jis aktyvus 
kovotojas, kurį iššūkiai tik užgrūdina, altruistas, eliminuojąs asmeninius 
interesus „tarybinės Tėvynės“ labui: „Didysis tėvynės karas ir pokario 
atkuriamojo laikotarpio sunkumai buvo rimtas dvasinių bei moralinių ta-
rybinio žmogaus galių bandymas, kurio metu tas žmogus pasirodė kaip 
tikras savo epochos auklėtinis, nenugalimas, patvarus, prieš jokias kliūtis 
nenusilenkiąs. Pasibaigus karui, jis išėjo dar tvirtesnis, užsigrūdinęs, išau-
gęs. Taurūs, kovingo tarybinio žmogaus bruožai, kilnūs jo pasiryžimai ir 
darbai sudaro ašį, apie kurią telkiasi šios knygelės [V. S. Giros „Pro amžių 
bėgį“ – E. V.] idėjiniai metmenys“28. Šių ypatybių priskyrimas tarybiniam 
žmogui sudaro galimybę jo tapatumo poliarizacijai: tarybinės šalies pi-
lietis gali prisiimti įvairius vaidmenis, kad įvykdytų savo, kaip piliečio 
pareigą. 

Tarybinis patriotizmas, kaip akcentuojama literatūrinių kūrinių recen-
zijose, neretai sietinas su stachanovietiška veikla (tai taikytina ne tik dar-
bo liaudžiai, bet ir rašytojams, skatinant jų kūrybingumą, maksimizuojant 
jų literatūrinę produkciją) bei partizanavimu. Pasipriešinimas taip neken-
čiamiems vokiečiams yra viena iš tarybinio žmogaus pareigų ir herojišku-
mo bruožų: 

„Katė tampa partizane. [...] Paskutinėje romano dalyje „Katios naktis“ – ma-
tome Žuvėdrą [toks Katios partizaniškas slapyvardis – E.V.] fašistinių grobikų 
naguose. Prasidėjo pačios sunkiausios Katios gyvenimo valandos. Budeliai 
stengėsi palaužti jaunąją partizanę, norėjo iš jos išgauti partizanų buvimo vie-
tas. Bet žvėriškosios fašistų priemonės nepalaužė didvyrės dvasios. Prie mir-
ties duobės, sunykusi, išdžiūvusiomis lūpomis, ji paskutinį kartą sušuko:
- Stalinas žengia į mus! Raudonoji Armija žengia!“29

Toks stipriai išreikštas heroizmas suponuoja karšto patrioto, besąly-
giškai mylinčio tėvynę žmogaus vaizdinį, sektiną ir pakartotiną realiame 
tarybiniame gyvenime.

Pirmaisiais pokario metais itin dažnai siūloma tarybinio žmogaus – 
kovotojo/kareivio saviidentifikacija: „Tai vakarykščiai mokytojai, darbi-
ninkai, inteligentai ir paprasti kolektyvinio ūkio darbininkai, kurie, Tė-
vynei pašaukus, apsivilko karine miline, paėmė į rankas ginklą ir stojo į 
žūtbūtines grumtynes su hitleriškąja karo mašina. Paprasti, iš gyvenimo 
paimti gyvi žmonės, su savo turtingu vidiniu pasauliu, su giliu savo Tė-
vynės meilės jausmo supratimu“30. Šis tapatumo aspektas liudija tarybinio 
patriotizmo egzistavimą – visišką atsidavimą tėvynei, absoliutų asmeninių 
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interesų eliminavimą tarybinės šalies vardan: „Tarybiniai kariai – tai žmo-
nės su kūnu ir krauju, su svajonėmis ir širdimi, norį gyventi, bet suprantą, 
jog gyvenimas – tai ne vieneto egoistinis džiaugsmas, o viso kolekty-
vo laimė. Tai sąmoningo tarybinio krašto piliečiai, išauklėti didžiosios 
bolševikų partijos moką aukoti savo gyvybę už brolių laimę ir ateitį“31. 
Tarybinis patriotizmas – vienas iš pagrindinių sėkmingo žmonių sąmonės 
sovietinimo garantų.

Kalbant apie identiteto perkūros procesą ir siekiamus rezultatus, neap-
lenktinas ir kokybės aspektas. Kaip minėta anksčiau, literatūrinio leidinio 
bendradarbiui solidarizuojantis su skaitytoju, pastarasis tampa pretekstu 
kurti ideologiškai angažuotą kūrinį: juk buržuazinėje Lietuvoje gyvenusį 
žmogų reikia perauklėti nauja tarybinės šalies piliečio dvasia. Kalbėda-
mas „mes“ vardu arba imituodamas savo, kaip skaitytojo poziciją, teksto 
autorius simuliuoja jo ir skaitytojo nuomonių, lūkesčių bendrumą: „Apie 
savaime uždegančius širdį ar tai meile ir pasiaukojimu [...], ar pykčiu ir 
kerštu, pasibiaurėjimu [...], momentus autorius pasakoja gana abejingai, 
matyti, pats pat neužsidegdamas ir todėl mažai tepaliesdamas skaitytojo 
širdį“32. Kad inspiruotų skaitytojo identifikavimąsi kaip tarybinio piliečio, 
siektina, jog rašytojas įtaigiai perteiktų vaizduojamąją medžiagą, sujudin-
tų skaitančio emocijas: „Autorė skaitytojuje nesukelia keršto jausmo prie-
šams, pindama intrigą: nė vienas vaikų nepakliūva į budelių rankas. Kad 
važiuojanti vokiečių mašina juos aptaško purvu – dar menkas akstinas 
sužadinti keršto jausmą“33. Kad sužadintų stiprius neapykantos jausmus, 
grožiniuose kūriniuose stengiamasi vaizduoti kuo žiauresnį vokiečių ka-
reivių elgesį (hiperbolizuotą ar menamą) su okupuotaisiais.

Pabaigos žodis
Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, be aktyvios politinės de-

magogijos visose visuomeninio, socialinio, politinio gyvenimo sferose, 
sovietinė valdžia ypatingą dėmesį skyrė literatūrai ir ją kuriantiems ra-
šytojams, kaip sklandaus lietuvių visuomenės sovietinimo laidui. Lite-
ratūrinėje periodikoje, pateikiančioje literatūrinio gyvenimo skerspjūvį, 
pristatančioje ideologines dogmas, išryškėjo naujai formuojamo lietuvio 
nacionalinio – tarybinio žmogaus – identiteto ypatumai, privalomi tarybi-
nio patriotizmo aspektai. Vienu iš svarbiausių uždavinių – įtikinti naujai 
kuriamos šalies pilietį, jog jis tobuliausios santvarkos imperijos gyvento-
jas. Dėl savo daugiatautės tėvynės verta paminti savo asmeninius siekius, 
kilti į kovą prieš visas broliškąsias šalis engiančius vokiškuosius okupan-
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tus. Todėl tarybiniam piliečiui priskirtini kovingumas, pasipriešinimas ir 
neapykanta okupantams, tikėjimas Leninizmo-Stalinizmo idėjomis, sta-
chanovietiškas darbas. Literatūrinė periodika, atliekanti grožinio teksto 
ideologinės kokybės kontrolės funkciją, aiškiai suformavo tarybinio žmo-
gaus savivokos gaires, išryškintas kritiniuose straipsniuose ir redakcijos 
skiltyse. 
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Santrauka
Straipsnyje analizuojamas Zentos Maurinios (1997–1978) dienoraštis, kuria-

me atsispindi pokario metų, praleistų Švedijoje, patirtis. Dienoraščio įrašai savo 
tematika įvairūs: buitiniai, kultūrologiniai, istorinių realijų komentarai, egzisten-
ciniai tremties rūpesčiai. Būtiškasis klodas yra įdomiausias, jo analizei skirta dau-
giausia dėmesio. Dienoraštyje atsiskleidžia asmenybės situacija kritinėje situacijo-
je ir ryškinamas išeivio gyvenimo problemiškumas, egzistencinis tremties tragiz-
mas, kai siekiama iš naujo susikurti savąją tapatybę. Numatomos išlikimo galimy-
bės – ir atskiro individo, ir visos tautos. Nuolat ryškėja kito ir kitoniškumo pajauta, 
kadangi gyvenama svetimos kultūros apsuptyje. Svarbus yra dialogo ieškojimas, 
visų pirma su kitos kultūros žmonėmis. Dienoraštis įdomus savo intertekstualumu 
(jame reflektuojama atskirų rašytojų – Hermano Hesės, Fiodoro Dostojevskio ir 
kt. kūryba), siejant su savąja tremtinio situacija. Kadangi pirmieji tremties metai 
ryškiai atsispindi lietuvių memuaristikoje, šis tyrimas atveria galimybę ieškoti pa-
ralelių ir skirtybių, ryškinti bendrą idėjų kontekstą.

Esminiai žodžiai: tremtis, dialogo paieškos, tapatybė.

Summary
This article deals with the analysis of Zenta Maurinia’s (1997 – 1978) diary, in 

which she writes about her experience during postwar years in Sweden. Recorded 
daily entries vary according to the subject-matter: musing about domestic prob-
lems or commenting cultural and historical realities, existential exile troubles. The 
most interesting entries deal with the topic of Being, paying a very large attention 
to it’s analysis. The diary reveals the state of personality in critical situation and 
points to the core of the problem concerning the emigrant’s life, the tragedy of 
existential exile, when a person is trying to create his new identity. It also fore-
sees the possibilities of survival – individually and nationwide. As a person lives 
surrounded by foreign culture, his feeling of being other and different is getting 
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continually intensified. Therefor it is important to seek for a dialogue – first of 
all with the people from different culture. The diary is interesting for it’s intertex-
tuality (reflecting the creative works of several writers Hermann Hesse, Fiodor 
Dostoyevsky and others), as it is being related with the emigrant’s own situation. 
Since the first years in exile are vividly portrayed in Lithuanian memoirs, this re-
search gives more scope while searching for parallels and differences, as well as 
emphasizing the general context of ideas.

Key words: exile, seeking for a dialogue, identity.

Norint suprasti Tremties tragizmo problemas, reikia suprasti aplinky-
bes, kuriomis dienoraštis buvo rašomas. Jų autorė Zenta Maurina – žymi 
Latvijos filosofė, kultūrologė ir eseistė, pirmoji moteris, Latvijoje apgy-
nusi daktaro disertaciją. Jos kūrybinis palikimas labai gausus. Į lietuvių 
kalba yra išverstos tik dvi knygos: Knyga apie daiktus ir žmones (Kaunas: 
Markas, 1998) Tremties tragizmas (Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2007). Lie-
tuvoje neturime tokio masto kūrėjos. Pati Zenta Maurinia, rašydama apie 
įžymiausias Vakarų Europos kūrėjas, save tapatino su Elizabeta Baret-
Brauning (Elizabeth Barrett-Browning), anglų romantinės lyrikos kūrėja 
(1806–1861). Abi rašytojas skyrė šimtmetis, bet kūryboje tikrai juntama 
dvasinė giminystė, esama biografinių paralelių.

1944 metais Zenta Maurinia kartu su vyru Konstantinu Raudive 
(1909–1974), dienoraštyje vadinamu Albatrosu, paliko Latviją ir kurį lai-
ką gyveno Vokietijoje karo pabėgėlių stovykloje, bet greitai pateko į Šve-
diją, kurioje praleido apie dešimt metų. Upsalos universitete ji skaitė lygi-
namosios literatūros paskaitas. Paskutinieji Zentos Maurinios gyvenimo 
metai praėjo pietų Vokietijoje.

Švedijos dienoraščiai buvo pradėti rašyti 1946 metais ir rašomi iki 
1951-ųjų. Jie atspindi kritinėje situacijoje esančio žmogaus išgyvenimus. 
Rašytojau, artėjančiai prie penkiasdešimtmečio, teko palikus visa, kas 
buvo pasiekta Latvijoje, pradėti gyvenimą iš naujo, susikurti iš naujo ir 
buities, ir kūrybos sąlygas: “Būdama keturiasdešimt devynerių, Upsaloje 
aš turėjau pradėti gyvenimą taip, lyg man būtų dvidešimt. Visos gyvenimo 
gijos buvo nukirstos. Aš buvau išsigelbėjusi, bet mirusi, nes gyvenimas 
yra turtingas santykiais. Aš buvau ir tuo pačiu metu nebuvau. Rygoje iš-
kovotas gyvenimas – tarsi negyventas“.1 Zenta Maurinia, vaikystėje sirgu-
si poliomielitu, buvo prikaustyta prie invalido vežimėlio. Neįgalaus žmo-
gaus padėtis dar labiau sunkino tremtinio dalią. 

Anot Rimanto Glinskio, dienoraštis visados yra “asmenybės tapsmo 
istorija. Tačiau tai fragmentiška istorija, nes rašančiojo vidinis portretas 
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lipdomas iš mažyčių kasdienių gabalėlių“2 Maurinios dienoraščių įrašai 
savo tematika įvairūs: buitiniai, kultūrologiniai, istorinių realijų komenta-
rai, egzistenciniai tremties rūpesčiai. Egzistencinis dienoraščių klodas yra 
įdomiausias, turiningiausias.

Buities dienoraščiuose yra daug. Dažnai ji vargana ir slegianti, pilna 
stokos ir nepatogumų. Nuolat kalbama apie pinigų ir būtiniausių daik-
tų stoką, priklausomybę nuo negeranoriškų buto šeimininkų, negalėjimą 
nuvykti ten, kur reikia. Tas buitinis netikrumas dažnai tampa egzisten-
cine graužatimi. Bet Zenta Maurinia rašė intelektualinio tipo dienoraštį, 
kuriame buitis yra tik rėmai, deja, dažnai griaunantys vidinį gyvenimą. 
Dienoraščiuose įvairiais aspektais atsispindi išeivio gyvenimo problemiš-
kumas, egzistencinis tremties patyrimas, paieškos iš naujo susikurti savąją 
tapatybę.

Žvelgiant į dienoraštį kaip į asmens tapsmo istoriją, pridera aptarti 
svarbiausias sąvokas ir jų semantinį lauką. 

Dienoraštyje daug kalbama apie tremtį. Tas priverstinis gyvenimas 
svetur be jokių išlygų įvardijamas tremtimi. Priešingai, nei lietuvių išeivių 
stovyklose, kur nuolat buvo diskutuojamas klausimas – kas jie yra – trem-
tiniai ar išeiviai. Zenta Maurinia šiuo požiūriu yra kategoriška, savąja si-
tuaciją vadindama tremtimi:

Tremtis – ne skurdas, o tuštuma. Baisiau už piniginės ir kelionmaišio tuštumą 
yra išdegusios širdies tuštuma. Svetimšalis yra žvakė, kurios šviesą slopina ar 
visai užgesina. Yra tokia vienatvės pakopa, ant kurios duona virsta akmeniu, 
o vanduo pelynais. (p. 39).

Apskritai dienoraštyje nuolat svarstoma pati tragizmo sąvoka, suvo-
kiant ją kaip gyvenimo ir kūrybos dėsnį. Sakysim, svarstant atskiros tau-
tos istoriją ir aptariant pasirinkto rašytojo kūrybą, ryškinami ir tragiškieji 
tautos ar kūrybos aspektai: kiek jų yra, kokiu stiprumu jie atsiskleidžia.

Pačios Maurinios dienoraštis atskleidžia daugelį tremties tragizmo 
momentų. Jis liudija autorės priartėjimą prie visiško būties ištuštėjimo 
pajautos, pralaimėjimo: „Mano gyvenimui, kuris paremtas asketiška sa-
vidrausme, gresia krachas“. (p. 32). Arba: „esu prikalta prie vienatvės 
kryžiaus“ (p. 38). Nuolat kalbama apie juodą izoliaciją, patiriamą gyve-
nant svetur (p. 62), apie išvarytojo lemtį (p. 79), apie baimę sušalti savo 
būtyje (p. 88). Minimi įvairūs suvaržymai, bendraminčių stygius, neti-
krumo jausmas: „Aš kybau tuštumoje. Nei namų, nei šeimos, nei draugų, 
nei tautos, nei valstybės“ (p. 79). Įrašai liudija, kad Švedijos gyvenimas 
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rašytojai neatrodė patrauklus – jis pernelyg reglamentuotas, racionalus, o 
subjektyvumas atrodo kaip kažkas nepadoraus. Anot Maurinios, „Šaltas 
tarsi stiklas meilumas palaužia ir stipriausią dvasią, nežinia suėda geriau-
sias jėgas“ (p. 42). Ir apibendrinama: „Gyventi tremtyje, reiškia susveti-
mėti ir ginčytis; susipriešinusių ir nevienminčių skaičius auga“ (p. 188). 
Žodžiu, tragiškieji gyvenimo svetur aspektai yra maksimaliai išryškinti. 
Bet akistatoje su tremtimi ieškoma išeities ir savajai tautai, ir savo pačios 
egzistencijai.

Dienoraštyje mąstoma apie tremtyje esančią tautos dalį, akcentuojant 
jos didžiausius praradimus, visų pirma – gimtosios žemės ir kalbos prara-
dimą. Maurinios siūloma laikysena gerokai skiriasi nuo paplitusios lietu-
viškojoje išeivijoje pirmaisiais gyvenimo svetur metais. Tada buvo dažnai 
raginama susikurti lietuvišką bendruomenę, išlaikyti draugijas, papročius, 
žodžiu, užkonservuoti buvusias gyvenimo formas. Maurinios įrašuose tai 
kategoriškai atmetama; „Neišgydoma tremties žaizda – bergždžios pa-
stangos atnaujinti tai, kas prarasta ir tai, kas buvo“ (p. 42). Dienoraštis 
atskleidžia, kad Zenta Maurinia palaikė ryšius su tautiečiais, skaitė jiems 
paskaitas (sakysim, tema „Latvių pasaulėžiūra tremtyje“), kėlė tautinės 
atsakomybės idėjas, panašiai kaip Juozas Girnius knygoje „Tauta ir tau-
tinė ištikimybė“ ir kituose panašiu metu rašytuose darbuose. Pati rašytoja 
skelbė atvirumą naujai patirčiai ir tautos išlikimą tremtyje suprato kaip 
išlikimą dvasinėje plotmėje: „… tauta ne žemės produktas, o dvasinė vie-
nybė; tai patvirtina judėjų tautos likimas, leidęs jiems išlikti šimtmečiais 
gyvenant svetur“ (p. 81). Kaip didžiausia išeivijos problema nurodoma 
gimtosios kalbos, apskritai kalbos praradimas: „Pabėgėlių psichologija: 
arba jie kalba gedulingai prislopintu balsu, arba kaip galima garsiau ir 
daug – bergždžias bandymas užburti savimonę. Praradus žemę, praranda-
mas ir savas balsas“ (p. 48). Kiek vėliau lietuvių išeivijoje tai patvirtins 
Algimantas Mackus: „Tolsta mūsų egzilė, / Tolsta mūsų kalba“.3

Anot Vytauto Kubiliaus, „…dienoraštyje kalba tampantis žmogus, 
ieškantis savęs – nuolat kintančios ir ligi galo nepažintos esmės“4, o ra-
šantysis „yra svarbiausia vertybinė institucija, teigianti save“5. Maurinios 
dienoraščio egzistencinis lygmuo yra įdomiausias. Būtent jame formu-
luojamos asmens išlikimo prielaidos egzilyje, ryškėja vertybinis matmuo. 
Aišku, kas tokio masto asmuo, kaip Maurinia, savo egzistencinę esmę 
buvo jau susikūrusi gyvendama tėvynėje; tremtis buvo jos išbandymas, 
laikysenos ir vertybių patikrinimas. Nors dienoraštyje akcentuojama, kad 
išlikimo, pilnavertės egzistencijos galimybės tikėtinos tik dvasinėje plo-
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tmėje, bet pripažįstama, kad materialinės sąlygos irgi svarbios. Juntamas 
ilgesys jaukios, sutvarkytos, leidžiančios dirbti buities, norima, kad buiti-
niai vargai neatimtų didžiosios energijos dalies: „Nenumaldomai trokštu 
būti saugi, būti namuose, pabėgti nuo žmonių paliktos netvarkos ir nepa-
stovumo“ (p. 163).

Pirmutinė pilnavertės būties sąlyga tremtyje – dialogo buvimas, nes 
„Monologiškai gyventi – vadinasi, pusiau mirti“ (p. 37). Dialogo ieškoma 
visur – su studentais, su tautiečiais (Maurinia buvo žymi paskaitininkė, 
puiki lektorė), su švedų inteligentija. Kadangi akcentuojama, kad gyve-
nimas yra turtingas ryšiais, jų ieškoma kiekviena proga siekiant įveikti 
izoliaciją, įeiti į iš esmės svetimą kultūrą. Tikima kultūriniais mainais, 
orientuojamasi į kultūros žmones. Deja, auditorijos dažnai pasigendama, 
o kultūros žmonėmis nusiviliama: „Klaidingai buvau įsitikinusi, kad dva-
sios žmonių kalba visame pasaulyje yra vienoda, nežinojau, kad svetimša-
lis kalba visai kita kalba negu tas, kuria kalba čiabuviai“ (p. 54).

Kūryba Maurinios dienoraštyje yra laikoma būtį įprasminančiu daly-
ku. Daugelyje įrašų atsiskleidžia rafinuotas, kultūra gyvenančio žmogaus 
pasaulis. (Ieškant atitikmenų pokariniuose lietuvių išeivių dienoraščiuo-
se analogija galėtų būti nebent Nykos-Niliūno Dienoraščio fragmentai). 
Kultūros refleksija Maurinios dienoraštyje tampa atskiru, pakankamai sa-
varankišku intarpu. Jame apmąstomos kūrėjų biografijos, atskiri gyveni-
mo ar kūrybos epizodai. Jie asmeniškai siejami su savąja situacija, ieškant 
atramos. Kultūros traktuotėje galima atpažinti vokiečių romantizmo tra-
diciją. Literatūros ir meno vaizdiniai yra tikroji dvasios tėvynė, tikrasis 
asmenybės turinys, teikiantis išlikimo garantiją. Anot Silvestro Gaižiūno, 
„Prisiliesdama prie įvairių literatūros ir kultūros reiškinių ir faktų, ji juos 
suvokia tarsi dvasinę savastį. Zentos Maurinios metodologija siejama su 
hermeneutikos tradicija: ji ne tik interpretuoja jau sukurtas vertybes, sie-
kia jas suprasti, bet tampa jų bendraautore. Hermeneutiškasis santykis su 
kultūros pasauliu ir dvasinėmis vertybėmis ryškiai paženklina ne tik Mau-
rinios požiūrį į kultūrą, bet į žmonių santykius.“6 Kultūros pasaulio reflek-
sijoje galima išskirti kelis teminius klodus: Antikos autorių darbų apmąs-
tymai, vokiečių romantikai, Fiodoro Dostojevskio kūryba, Hermano He-
sės kūryba, Ivanas Turgenevas, rusų literatūra apskritai. Ir latvių liaudies 
dainos („Svajoju parašyti knygą apie dainų etiką ir estetiką“ (p. 43).

Tremties tragizmą mažina, prasmingos būties perspektyvą teikia ryšiai 
su gamta. Nors Švedijos visuomenė svetima, šalies gamta pamėgstama, 
prisijaukinama. Upsalos, kurioje rašytoja ilgėliau gyveno, apylinkės pa-
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žįstamos, į jas noriai vykstama. Kelionės apskritai yra šviesioji gyvenimo 
pusė, ir į dienoraščius įsiterpia keli savarankiški pasakojimai apie kelio-
nes po Italiją, Vokietiją, Šveicariją.

Iš dienoraščių ryškėja stipri asmenybė – valinga, išdidi, apsispren-
džianti. Maurinios dienoraščiai atskleidžia itin platų žmogiškosios būties 
spektrą – nuo tamsiausių pradų (juodos depresijos, nemigos, mirties troš-
kimo) iki pačių šviesiausių, teigiančių kūrybingą ir laisvą būtį.

Jau buvo minėta, kad pirmųjų tremties metų patirtis yra atsispindėjusi 
lietuvių autorių dienoraščiuose, laiškuose, prisiminimuose. Su kuo būtų 
galima sieti Zentos Maurinios dienoraštį Tremties tragizmas? Visų pir-
ma – su Alfonso Nykos-Niliūno Dienoraščio fragmentų pirmuoju tomu 
ir Jono Meko dienoraščiu Žmogus be vietos. Matant bendrumą, negalima 
nepastebėti situacijos skirtingumų. Gyvenimiškoji situacija visai kita – 
pasitraukę jauni, sveiki žmones, todėl gyvenimas svetur savaip vilioja, 
atveria galimybes, praplečia akiratį. Tremties tragizmo minimų autorių 
kūryboje daug mažiau. Tik kultūros pasaulio svarbos pajauta itin artima 
latvių rašytojai. Tautos problemų svarstymas yra artimas Juozo Girniaus 
darbams, ypač jo veikalui Tauta ir tautinė ištikimybė. Šis straipsnis atveria 
tolimesnių tyrinėjimų perspektyvą, tiriant lietuvių ir latvių emigrantinę 
literatūrą.
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recepcijos problemos

Reception problems in Lithuanian 
and Scandinavian literature

Sigutė RADZEVIČIENĖ
Lietuvos edukologijos universitetas
T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
sigute.radzeviciene@leu.lt

Santrauka
Straipsnyje pastebima, kad skandinavų-lietuvių kultūros ryšiai, patekę į lite-

ratūrologijos lauką, tebėra išsklidę, nes buvo skirti pagrįsti konkretų objektą (lai-
kotarpį, autorių, kūrinį), bet ne reiškinių raidą ar perspektyvą. Remiantis norvegų 
literatūrologo JensVijko (JensVijk) dvikultūrės bei keliakultūrės recepcijos feno-
menu, brėžiamas lietuvių ir skandinavų literatūrų raidos punktyras. Straipsnyje 
aptariamos individualios (dvikultūrės) literatūros sąveikų (islandų-lietuvių, švedų-
lietuvių, danų-lietuvių, norvegų-lietuvių) ryškiausios skirtybės. Tiriamoji apžvalga 
baigiama išvadomis.

Esminiai žodžiai: skandinavų-lietuvių literatūros ryšiai, dvikultūrė ir keliakul-
tūrė recepcija.

Summary
According to the observations of this article, the relations between Lithuanian 

and Scandinavian cultures, after their appearance in the focus of literary science 
attention, still remain obscure because they were intended to motivate not the pro-
cess or the perspective of these phenomena, but the concrete object (time-period, 
author, creative work). Referring to Norvegian literary scientist Jens Vijk‘s phe-
nomenon of the reception of two or more cultures, we can see only the contours of 
the development of Lithuanian and Skandinavian literatures.

The most conspicuous differences between individual (bicultural) interactions 
(Icelandic-Lithuanian, Swedish-Lithuanian, Danish-Lithuanian, Norvegian-Lith-
uanian) are highlighted in this article. The conclusions are listed at the end of the 
research survey.

Key-words: relations between Lithuanian and Scandinavian literatures, recep-
tion of two or more cultures.
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Lietuvos ir Skandinavijos literatūrinių ryšių recepcija, jos 
problemiškumas

Lietuvos ir Skandinavijos šalių istorinius, visuomeninius ir kultūrinius 
ryšius mokslas yra tyrinėjęs. Vis dėlto būtina pastebėti, kad išsamiausiai 
gilintasi į istorinę tautų patirtį, kultūros aspektus joje tik paminint. Skan-
dinavų-lietuvių kultūros ryšiai, patekę į literatūrologijos lauką, yra išskli-
dę, nes kiekvienu atveju buvo skirti pagrįsti tam tikrą konkretų objektą 
(laikotarpį, autorių, kūrinį), bet ne reiškinių raidą ar perspektyvą. Be to, 
kur kas aktyvesnė Skandinavijos kultūrinė recepcija Lietuvoje, negu lie-
tuvių – Skandinavijoje. Tad Lietuvos įvaizdis Šiaurės šalių kultūroje iki 
šiandienos lieka nauju, menkai aptartu ar tyrinėtu dėmesio objektu.

Kultūros recepcija (arba suvokimas), apglėbianti bent dvi literatūras, 
neišvengiamai panyra į literatūrinių ryšių, žvalgos viena kiton, savito su-
vokimo ir vertinimo klausimus. Logiška manyti, kad vaisingiausių tokios 
recepcijos rezultatų galėtume laukti stebėdami kultūriškai, istoriškai, geo-
grafiškai ar kitais panašiais bruožais pasižyminčias šalis, kultūrinius regi-
onus. Tad Skandinavijos ir Baltijos šalys, nepaisant labai skirtingų istori-
nės lemties situacijų, galėtų būti du vienas kitą „receptuojantys“ blokai: 
baltų ir skandinavų. Visapusiškai išpildydami kultūrų recepcijos sąvoką, 
jie turėtų stebėti, kaip visuomenė praeities saviraiškos formas perima ir 
pritaiko vėlesnėje raidos pakopoje, kaip reflektuojamas kito atspindys sa-
vyje ir domimasi savuoju svetur. Norvegų literatūros tyrinėtojas Jensas 
Vijkas (Jens Vijk), apibūdindamas dvikultūrės bei keliakultūrės recepcijos 
fenomeną, literatūrinių ryšių teorijoje išskiria 3 recepcijos formas1:

a) pozityviąją (tai, kas įsitvirtina kaip tradicija);
b) punktyrinę (sporadinę, nutrūkstančią);
c) negatyviąją (kontroversinį tendencijų reflektavimą).

Kokia tokio skirstymo prasmė? Kam jis reikalingas, kokia jo praktinė 
ar teorinė paskirtis?..

Iš tiesų Jenso Vijko rūpestis – ne skandinavų (ar konkrečiai norvegų) 
reflektuojama baltų literatūra, o pastarąjį dešimtmetį gana aktuali Europos 
literatūros matmens paieška Šiaurės šalyse. Tiesa, skandinavų literatūro-
logija (ir apskritai kultūros savivoka) jau nuo XX a. pradžios išgyvena 
savotišką periferijos ir europinio kontinento atskirtį: svarsto santykį su 
žemyno tradicija, sveria tautinės tapatybės ir europinio modernumo ar-
gumentus. Ir Jensas Vijkas, matyt, teisus siūlydamas europinės recepcijos 
žvalgai taikyti aukščiau minėtą trinarę sistemą. Logiškai mąstant, daugiau 
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variantų (negu įtvirtinimas, sporadiškumas ir kontroversinis interpretavi-
mas) kultūriniams ryšiams vargu ar atsirastų. Kokias atodangas įvardintie-
ji dėsningumai galėtų siūlyti literatūros ryšių tyrinėjimams?

Šiuo straipsniu rūpės „reaguoti“ į J. Vijko kultūros ryšių principus, 
esmingiau pasižvalgant į lietuvių ir Skandinavijos šalių literatūrinę re-
cepciją. Žinoma, gali kilti abejonių, kiek logiškai pamatuotas lietuvių (o 
ne Baltijos šalių literatūrų) ir visos Skandinavijos literatūrinių santykių 
pagrįstumas. Antra vertus, kokių galime turėti lūkesčių, stodami akistaton 
ne su viena kuria nors skandinavų literatūra, o su visu „bloku“?.. Na, bet 
tolimesnių tyrinėjimų linkmės visada prasideda nuo recepcijos punktyrų...

Skandinavijos literatūros recepcija Lietuvoje
Skandinavijos šalių literatūros yra gana glaudžiai susijusios, tačiau 

tai neturi lemiamos įtakos jų recepcijai Lietuvoje. Neabejotina, kad skan-
dinavų literatūra Lietuvoje populiari. Pastarąjį dešimtmetį buvo kasmet 
išleidžiama apie 30 naujų knygų. Didžiąją jų dalį sudaro šiuolaikinių au-
torių įvairių žanrų kūriniai. Daugiausia verčiama iš švedų kalbos. Bibli-
ografai iki 2013 metų yra suskaičiavę 748 vienetus. Šie vertimai sudaro 
pusę visų vertimų iš skandinavų kalbų. Palygindami galime paminėti, kad 
iš islandų kalbos yra išversta apie 120 literatūrinių tekstų. Kita vertus, tai 
pakankamai daug, jei šį skaičių siesime su lietuvių literatūros vertimais į 
islandų kalbą, kur turima vos 10 tekstų. Danų ir norvegų literatūros recep-
cija Lietuvoje gana lygiavertė: iki 2013-ųjų publikuota apie 370 danų ir 
350 norvegų literatūros tekstų. Tiesa, apie trečdalis skandinavų literatūros 
klasikos vertimai (ypač gausūs – danų H. Ch. Anderseno).

Skandinavų literatūros recepcijos pradžia Lietuvoje laikytinas XIX a. 
devintasis dešimtmetis. Galima pastebėti, kad nuo pirmųjų vertimų į 
lietuvių kalbą iki bemaž XX a. pabaigos skandinavų literatūros sklaidą 
Lietuvoje sąlygojo istorinės, politinės realijos, sąmoninga dvasinių ver-
tybių, kultūrinės laikysenos paieška. Nesunku numanyti, kad iš pradžių 
skandinavų literatūra versta pragmatiniais sumetimais – pildant lietuviškų 
knygų stoką, o vėlėliau, tarpukariu, – ir plečiant visuomenės kultūrinį 
akiratį. Sovietmečiu literatūros kūrinio pasirinkimą dažnai lemdavo ver-
čiamo autoriaus politinės pažiūros, politiškai, socialiai angažuotas knygų 
turinys. Nuo 1991-ųjų vertimams ir leidybai Lietuvoje svariai pasitarnavo 
įvairūs Skandinavijos šalių knygų leidybos rėmimo fondai, skatinę skan-
dinavų šiuolaikinės elitinės literatūros vertimus. XXI amžiuje atsiranda 
dar vienas, komercinis, faktorius renkantis vertimams knygas – autoriaus 
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populiarumas, knygų tiražai Skandinavijoje ir pasaulyje. Kūrėjo asmeni-
niai ryšiai su Lietuva taip pat nelieka be reikšmės... Minėtos aplinkybės, 
sąlygojančios recepcijos prielaidas, vis dėlto nesuteikia progos reflektuoti 
priimančioje literatūroje vieningą, nuoseklią, permanentinę skandinavų li-
teratūros visumą. Kitakalbėje meninio žodžio erdvėje reflektuoti visavertį 
literatūros vaizdą vargiai įmanoma ir dėl žanrų specifikos. Žinia, poezija 
vertimui sunkiausiai paklūsta, o veikiau – ne paklūsta, tik mėgina artėti 
prie originalaus teksto, jo semantikos ir poetikos. Matyt, todėl Lietuvoje 
tėra išleistos aštuonios skandinavų poezijos knygos; ir visos – per pasta-
rąjį trisdešimtmetį. Danų ir islandų poezijos rinkinių neturime iki šiol; ga-
lima minėti pavienių kūrinių vertimus. Galimybės turėti visus ryškiausius 
skandinavų autorių kūrinius, matyt, negali būti. Tėra kultūrinė siekiamybė 
vertimų gausa ir jų pasirinkimu sąlygiškai artėti prie J. Vijko kultūros 
recepcijoje įvardintos pirmosios tendencijos - pozityviojo verčiamos li-
teratūros matmens (to, kas originaliojoje literatūroje įsitvirtinę tradicijos 
teisėmis).

Islandų literatūros recepcija
Islandijos meninio žodžio paveldas – senąja islandų kalba kurta skaldų 

poezija, mitologinės ir herojinės giesmės, sagos, rašyti istoriniai veika-
lai – Europos kultūrai turi labai didelę svarbą, kuri net prilyginama se-
novės graikų įnašui.2 Tačiau iki 1995 m. islandų poezija Lietuvoje never-
čiama, išskyrus kultūros periodikoje pasirodantį vieną kitą eilėraštį. Tai 
šiuolaikinių gerai savo tėvynėje žinomų poetų – Gerður Kristný, Ingi-
björg Haraldsdóttir, Kristinos Ómarsdóttir, Einaro Máro Guðmundssono, 
Aðalsteinno Ásbergo Sigurðssono, Hannes Péturssono, Johano 
Hjálmarssono, Gyrð Eliassono – kūriniai. Moterų poečių kūryba pasižymi 
feministinių nuostatų poetine perteiktimi. Nenuostabu, turint domėje soli-
dariai visoje Skandinavijoje ginamą moteriškąją tapatybę.

Vienas unikaliausių ne tik islandų literatūros, bet ir apskritai Skandi-
navijos šalių literatūros recepcijos liudijimų – lietuvių vertimai iš senosios 
islandų kalbos. Knygą Egilio saga S. Steponavičienė išvertė 1975-aisiais. 
Po dvidešimtmečio, 1994 m., kultūros periodikoje publikuojamos R. Ru-
seckienės verstos ištraukos iš Jaunesniosios Eddos (Baldaro mirtis, Apie 
Torą ir pasaulio gyvatę. XXI a. pasirodo vientisi knygų vertimai į lietuvių 
kalbą: 2002 m. Kniutlingų saga, Skaldų poezija, 2003 m. – Mimiro šalti-
nis. Pastebėtina, kad islandų kultūriniu palikimu minta ir kitos kultūrinės 
ar mokslo disciplinos. Štai ištraukos iš senovės skandinavų literatūros ci-
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tuojamos istorijos medievistikos veikaluose.3 Netenka stebėtis, kadangi 
Kniutlingų saga – tai XIII amžiaus šaltinis, perteikiantis aktualiuosius 
Skandinavijos ir Europos įvykius. 

Islandų kultūros Lietuvoje recepcijai išskirtinai svarbus 2003 m. pu-
blikuotas Mimiro šaltinis, atskleidžiantis XII–XIVamžių islandų literatūrą. 
Tai bene vienintelis skandinavų meninio žodžio paveldo verstinis leidi-
nys, chronologine tvarka perteikęs literatūros raidos tendencijas, žanrinę 
ir tematinę įvairovę. Vertingiausi senieji islandų tekstai čia įgiję kultūros 
ir vertės požiūriu motyvuotą sklaidą. Literatūrologijos aspektu ši recepcija 
taip pat vertinga: kiekvienas kūrinys pristatomas įvadiniu straipsniu. Kal-
bant apie islandų literatūros recepciją Lietuvoje iš tiesų išskirtina savybė, 
kad išversti visi svarbiausi senosios islandų kultūros rašytiniai paminklai. 
Tai neįkainojamas ne tik vertėjų, bet ir senosios islandų literatūros tyrėjų 
(R. Ruseckienės, U. Mikučionio, A. Vijūno, R. Baranauskienės) nuopelnas.

Šiuolaikinė islandų prozos recepcija Lietuvoje laiko požiūriu yra ge-
rokai nutolusi nuo senojo kultūros paveldo. Halldoras Laxnessas (1902–
1998) – Nobelio literatūros premijos laureatas, parašęs virš 60 įvairaus 
žanro knygų: romanų, apsakymų, apybraižų, kelionės romanų, eilėraščių, 
pjesių. Gal dėsninga, kad pirmasis šiuolaikinės islandų prozos kūrinys, iš-
verstas į lietuvių kalbą, ir buvo Halldoro Laxnesso Nepriklausomi žmonės 
(1957). Antra vertus, socialiai angažuotas romanas, kalbantis apie skurdą 
ir bejėgiškumą, meilę ir išdavystę, komplikuotus tėvų ir vaikų santykius, 
ne tik reprezentavo XX a. vidurio Islandiją, bet tarybinei sistemai buvo 
patogus. Sovietmečiu publikuojama ir daugiau vertimų į lietuvių kalbą: 
Ólafuro Johano Sigurðssono (1918–1988) Žemės varsų žaismas (1963), 
Jóhanno Helgi Jónssono (19262001) romanas, verstas iš rusų kalbos, Juo-
dosios mišios (1976). Ir tik po dvidešimties metų pertraukos – kitas islan-
dų kūrinys lietuviškai. Tai – Einaro Maro Guðmundssono romanas Visa-
tos angelai. Su XXI amžiumi vertimų iš islandų kalbos gausėja. Taip pat 
įvairesnė tampa žanrų paletė: istorinės tematikos Ólafuro Gunnarssono 
romanas Kirvis ir žemė (2006), Friðos A. Sigurðóttir sagoms artimas gi-
minės romanas Ir slenka naktis (2006), kriminalinis Thoro Vilhjamssono 
romanas Pilkųjų samanų švytėjimas (2005), Einaro Orno Gunnarssono 
psichologinis romanas-bepročio istorija Rojaus paukščio ašaros (2003), 
postmodernus Mikaelio Torfasono romanas Kvailiausias pasaulyje tė-
tis(2004), kt.

Apibendrindami galime sakyti, kad šiuolaikinės prozos kūrinių iš is-
landų kalbos išversta sąlygiškai nedaug, bet jų poetikos įvairovė turtinga: 
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tai istorinis, detektyvinis, socialinio realizmo, magiškojo realizmo, poeti-
nis romanas, saga. Šią įvairovę jungia tradicinei nuovokai keisti deriniai: 
panteistinis gamtos kaip veikėjo vaidmuo ir postmodernūs personažai, fik-
cijos ir realizmo samplaika, ryškūs islandų mitologijos ataudai. Šie bruo-
žai atsikartoja ir kitose skandinavų literatūrose, tapdami tipiniais šiaurie-
tiškos refleksijos ženklais ne tik lietuvių literatūrinėje suvoktyje.

Švedų literatūros recepcija
Kalbant apie švedų literatūrą, kaip ir apie bet kurią kitą, ateinančią į 

mūsų kultūros kontekstą, rūpi suprasti, kiek autentiškas yra tos literatū-
ros atspindys Lietuvoje... Tikriausia dėsninga, kad meninio žodžio patir-
tis iš svetur patikimai atsiskleidžia klasikos pavyzdžiais. Pirmieji verti-
mai iš švedų kalbos lietuvių skaitytojus pasiekė dar XX a. pradžioje. Iki 
1950-ųjų periodikoje išspausdinta apie 50 kūrinių. Iki Antrojo pasaulinio 
karo išleisti keli S. Lagerlöf romanai: Jurgio Talmanto verstas Kristaus 
rožės legendos ir kiti pasakojimai (1929), Jono Trečioko – Peteris Nordas 
(1930), Jadvygos Laurinavičiūtės – Kapų lelija (1933), Jono Jablonskio – 
Mažojo Nilso kelionės su laukinėmis žąsimis (1937), Antaninos Žagraka-
lienės Mergaitė iš Stormyro vienkiemio (1937), Juozo Krumino – Liljekro-
nos tėviškė (1938). Pirmą kartą Sakmė apie Gestą Berlingą lietuvių kalba 
pasirodė 1931 metais. Dalis minėtų S. Lagerlöf vertimų – per trečiąją 
(vokiečių ir rusų) kalbą, tad apie jų meninę autentiką šiandieninė praktika 
leistų kalbėti tik sąlygiškai. Ir tik 1982 metais R. Rimantienė Sakmę apie 
Gestą Berlingą išvertė jau iš švedų kalbos. Ir vis dėlto, net turėdami gal-
voje netiesioginius vertimus, apibendrintai turėtume pripažinti, kad Lietu-
voje S. Lagerlöf kūriniai yra įgiję neabejotiną vertybinę poziciją. 

Kitas iškilus švedų literatūros vardas – Päras Lagerkvistas, Lietuvą pa-
siekęs 1932 metais. Nors tarpukariu pasirodė tik du jo apsakymai, vėliau 
Nobelio premija apdovanotu autoriumi susidomima. Lietuvos skandina-
viškų vertimų sąraše – bene garsiausi P. Lagerkvisto kūriniai: Barabas 
(1952, 1996), Nykštukas (1970, 1989), Sibilė (1989), autobiografinė apy-
saka Šios žemės svečias (1987). Išskirtiniu reiškiniu laikytini šio autoriaus 
poezijos vertimai į lietuvių kalbą. Tai Z. Mažeikaitės verstas poezijos rin-
kinys Aftonbladet (Vakaro žinios 1953, liet. 1999), kiti eilėraščiai. Eilėraš-
čiams būdingas universali, bendražmogiškai aktuali pasaulėvoka, poetinio 
vaizdo vientisumas, filosofinė žmogaus būties refleksija.4

Nors Eyvindas Olovas Verneris Johnsonas (1900–1978) buvo 
1974-ųjų Nobelio literatūros premijos laureatas, nuo švedų literatūros 
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tradicinės klasikos yra tarsi atsiskyręs (ir tuo vertimo pasirinkimui įdo-
mus). Jo impresionistinė parodija5 apie vienišą badaujantį poetą dideliame 
mieste bene pirmą kartą švedų literatūroje panaudojo „sąmonės srauto“ 
poetiką. Lietuvių recepcijoje šis autorius taip pat reprezentuojamas ekspe-
rimentiniu kūriniu Bangų mūša (1997) ir keliomis novelėmis.

Švedų literatūros ir teatro klasikas Johanas Augustas Strindbergas 
(1849–1912) Lietuvos kultūros pasaulėvaizdyje figūruoja ir kaip drama-
turgas (pvz., Kuri stipresnė?, Į Damaską, Mirties šokis, Velykos, kt.), ir 
kaip romanų autorius (Pragaras, Juodosios vėliavos, Raudonasis kamba-
rys, Hemsio salos žmonės, Pamišėlio išpažintis, Atviroje jūroje, Vienišas). 
Strindbergas pamatuotai gali būti laikomas išsamiausiai mūsų kultūroje 
reflektuojamu švedų klasiku.

Prie švedų literatūros klasikos tikriausiai turėtume glausti ir XX a. 
pabaigoje lietuviškai išleistas garsiausio XX a. švedų režisieriaus Ingma-
ro Bergmano knygas: Laterna magica (1994), Intymūs pokalbiai (1997), 
Geri ketinimai (2001), Neištikimoji (2003), Scenos iš vedybinio gyvenimo 
(2004), Sarabanda (2004). Kita vertus, net ir Švedijoje Bergmano knygų 
esmės nereikėtų interpretuoti kaip grynai klasikinės, nors jų turinys kalba 
apie amžinus žmogaus paklydimus, pagundas, konfliktus. I. Bergmano 
kūrinių poetika tolina juos nuo tradicinės jų interpretacijos. Režisierius 
neslepia, kad knygos buvo rašytos kaip scenarijai, todėl daug dėmesio 
skirta detalėms, dialogams, per juos atskleidžiamas gyvenimo dramatišku-
mas ir problemiškumas. Susiformavo šiuolaikiškai lakoniškas montažinis 
(filmo stiliaus) diskursas, leidžiantis kalbėti apie išskirtinį raiškos būdą. 
Tai individualiu bruožu paženklina ir vertimų specifiką.

Švedų literatūros recepcija Lietuvoje turi gana išskirtinį bruožą: lite-
ratūra, verčiama nuo XX a. pradžios, periodiškai kartoja ir klasikos kūri-
nius, ir publikuoja naujausių tendencijų literatūrines reprezentacijas. Jei 
kalbėdami apie islandų literatūros vertimus į lietuvių kalbą charakteringu 
bruožu įvardijome pastangas kitoje kultūroje reflektuoti senosios literatū-
ros paveldą, tai švedų literatūros vertimų sklaidoje akivaizdus literatūrinės 
raidos veiksnys. Štai iki šiol leidžiamos S. Lagerlöf, A. Lindgren, M. Gri-
pės, P. Lagerkvisto, A. Strindbergo knygos, o sykiu matome ir modernė-
jančią žanrų, temų, problemų paletę. Pavyzdžiui, nuo 1994 m. į vertimo 
kultūros lauką patenka Torgny Lindgreno vardas – literatūrinių inovacijų 
figūra. Į lietuvių kalbą verčiamos vos tik Švedijoje pasirodžiusios bemaž 
visos šio autoriau knygos. Pirmoji – apysakų ir novelių knyga Gyvatės 
pėdsakas ant uolos. Vėliau – romanai Betsabėja (1995), Kamanių medus 
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(1997), Tapytojas Margalapis (2001), Dorė Biblija (2006). T. Lindgrenas 
yra gerai žinomas autorius ir vidurio Europoje. Jo romanai pakartotinais 
leidimais publikuojami Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Ne tik inovatyvi 
poetika, postmodernus daugiaklodiškumas lemia šios literatūros trauką, 
bet ir kūrinių semantinė gelmė, sutelkusi aktualiąsias šiuolaikinio žmo-
gaus dvasios problemas. Nors kiekviena T. Lindgreno knyga yra išskirtinė 
menine raiška, jas sieja filosofinių ir psichologinių ieškojimų vingiai, kal-
bama apie skirtybių konfliktą, vertybių krizę, bet sykiu – ir apie žmogiš-
kumą, taurumą, tiesą ir meilę.

Galima pastebėti, kad pastarąjį dešimtmetį vertimuose į lietuvių kalbą 
gausėja šiuolaikinės švedų moterų literatūros gretos, tai: Katarinos Ma-
zetti6, Mariannės Fredriksson7, Maigjgull Axelsson8, Kerstinos Thorvall9, 
Monikos Fagerholm10, Agnetos Pleijel11, Corolos Hansson12 kūriniai. Šve-
dų moterų proza išties individuali savo teksto poetika: raiškos savitumą 
kuria mistikos ir psichologijos dermė (M. Axelsson), tapybiški garso-
spalvos-emocijų deriniai (A. Pleijel), egzistencijos juslinis išgyvenimas 
(K. Thorvall) ir t. t. Ir vis dėlto esama feministinei skandinavų literatūrai 
būdingų bendrumų: išskirtinis dėmesys moters dvasiniam pasauliui, jusli-
nė giminystė archajinių sagų mistikai, retrospektyvus žvilgsnis į pasaulį 
vaiko akimis (vaikas – išskirtinio jautrumo individas, o suaugusiojo pa-
saulis – tai vaiko patirties rezultatas). Švedų moterų literatūra, lietuvių 
kalbos vertimuose reprezentuojanti bemaž visapusį kūrėjų branduolį, lie-
tuviškai moters tapatybei neabejotinai teikia kitokios, nepatirtos žvalgos 
galimybių.

Palyginę švedų literatūros recepciją su kitomis skandinavų literatūro-
mis, įsitikintume netikėtai gausia švedų poezijos reprezentacija. Į lietuvių 
kalbą išverstos net kelios švedų poetų kūrybos rinktinės, Zitos Mažeikai-
tės sudaryta antologija Dešimt švedų poetų (1993) – žymiausių XX a. šve-
dų poetų kūryba13. 1998 m. Z. Mažeikaitė išvertė Kernerio Aspenströmo 
poezijos rinkinį Šiaurės dvasia. Leidinys yra svarbus švedų poezijos re-
cepcijai Lietuvoje. Į jį sudėti pusę amžiaus aprėpiančių rinktinių kūriniai, 
ir tai leidžia pamatyti išsamų šio poeto kūrybos spektrą. 1997 m. išversta 
Nobelio premijos laureato (2011) Tomo Tranströmerio rinktinė Prisimini-
mai regi mane (vert. Z. Mažeikaitė). Tomas Tranströmeris – ryškiausias 
XX a. penktojo dešimtmečio poetas ir vienas populiariausių XX a. Pabai-
gos švedų poetų. Jo knygos verstos į suomių, norvegų, lenkų, prancūzų, 
anglų ir kt. kalbas. Tranströmeriui labai svarbus žodžių reikšmės inten-
syvumas, žodžių kiekio redukcija suspausta iki minimumo. Čia poezija 



111

ActA LitterAriA compArAtivA

veikia per asociacijas ir balansavimą tarp reikšmių. Nuo pat kūrybos pra-
džios jis eksperimentuoja minimalistinėm metaforom, jo stilius paprastas, 
ritmiškas, eilės pilnos netikėtų asociacijų. Jis retai kalba apie gamtą ar 
abstrakčias filosofines idėjas, dažniau reflektuoja prabėgusią kasdienybę, 
susitelkia į momentą, jo iš gyvenimą, bet ne į išorinio pasaulio problemas 
ar pavidalus.Tranströmerio „grynojipoezija“ poetinės kalbos ir vaizdų 
jėga yra laikoma skandinaviškos pasaulėjautos tobula reiškėja; tad lietu-
vių literatūros pažinčiai ji išties vertinga.

Poetinę švedų recepciją pildo ir Bruno Öijerio eilėraščių rinktinė Kol 
nuodai veikia mane (2004, vertė L. Ruokytė), Henrio Parlando kūrybos 
rinktinė Pavasaris Kaune (2004, vertė P. Palionis), Irvio Šeiniaus Lietu-
viška išmintis (1997, vertė V. Abukekerovaitė-Heiskanen). Arturo Lund-
kvisto, Gunaro Ekelöfo, Editos Södegran, Bengto Bergo, LiLi, Hjalmaro 
Gulbergo, Ulfo Eriksono, Claeso Anderssono kūrinių yra publikuota Po-
ezijos pavasario, Druskininkų rudens almanachuose, kituose rinkiniuose.

Danų literatūros recepcija
Hansas Kristianas Andersenas – pirmasis skandinavų rašytojas, prabi-

lęs lietuviškai. Jo pėdsakai mūsų kultūroje išties ankstyvi: Lietuvą pasiekė 
praslinkus keliolikai metų po mirties, dar spaudos draudimo metais. Pir-
masis lietuvių rašytojas, atkreipęs dėmesį į Anderseną, buvo Juozapas Mi-
glovara14. Pasinaudodamas lenkišku Motinos vertimu jis sukūrė eiliuotą 
pasaką ir paskelbė ją savo Raštuose 1884 metais.

Danų literatūros klasikų reprezentavimas mūsų literatūroje nėra gau-
sus kūrinių. Štai Nobelio premijos laureato Henriko Pontoppidano (1857–
1943) kūrybos palikimo turime labai mažai – tik vieną romaną ir kelias 
noveles. Beje, pirmoji daniška knyga Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
buvo Pontoppidano romanas Peras – laimės kūdikis (1992). Suprantama, 
kad XX a. pradžios Danijos visuomeninės ir politinės aktualijos ar klasių 
kova šiandienos skaitytojui yra nebeįdomios, bet vertimui pasirinktą teks-
tą, matyt, lėmė klasiko autoritetas, o gal ir Skandinavų leidybos rėmimo 
fondo patarimas... 

Kitas Nobelio literatūros premijos laureatas, Johannes Vilhelmas Jen-
senas (1873–1950) taip pat menkai žinomas Lietuvoje. Paradoksalu, kad 
išverstą turime vos vieną jo romaną, nors rašytojo palikimą sudaro dau-
giau kaip 60 kūrinių.

Tarpukariu išspausdinta vienintelė danų literatūros knyga suaugu-
siems – Hermano Bango (1855–1916) novelė Keturi velniai (1923), ku-
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rią vertė ir įžanginį žodį parašė Kazys Puida. Bango kūryba 1978 metais 
sulaukė dar vieno vertimo – L. Petravičius išvertė jo noveles Prie ke-
lio ir Tinė. Savo laiku Hermano Bango kūryba ne tik Skandinavijoje, bet 
ir kontinentinėje Europoje kėlė audringų diskusijų, nes rašytojas dažnai 
pasirinkdavo sudėtingas, provokuojančias temas. Štai novelėje Šeima be 
vilties (1880) jis analizavo jauno herojaus ir pagyvenusios moters santy-
kius. Knyga buvo konfiskuota, uždrausta dėl „pornografinio pobūdžio“15. 
Hermanas Bangas – impresionistinio stiliaus rašytojas, su kurio kūryba 
buvo gerai susipažinęs Skandinavijoje gyvenęs Ignas Šeinius. Galima nu-
manyti, kad jo švedų kalba rašytam romanui Kentauras žvengia (1953) 
įtakos galėjo turėti ir erotinio juslumo turtinga danų rašytojo Bango meni-
nė raiška.

Moderniajai danų prozai, verstai į lietuvių kalbą, bene ryškiausiai 
atstovauja Jenso Christiano Grøndahio knygos Spalio tylėjimas (2004), 
Luka (1998) ir Kitokia šviesa (1996). Jų semantinį lauką galima pavadin-
ti išskirtinai skandinavišku: lėta laiko tėkmė ir emocijų baimė žmogaus 
gyvenime sukelia paradoksalų efektą – gyvenimo permainos užklumpa 
įsismarkaujančiu pagreičiu, o jausmų stagnacija virsta išgyvenimų lavina. 

Naujojoje danų literatūros vertimų gausoje, praturtinusioje Lietuvą 
perkopus XXI a. slenkstį, regime ir klasikus, ir šiuolaikinius autorius. Šia-
me kontekste išskirtinai atrodo Danijoje XX a. paskutinį dešimtmetį itin 
suklestėjusio minimalistinio romano pavyzdžiai: Solvej Balle (g. 1962) 
knyga Pagal įstatymą (2003), Iselin C. Hermanno (g. 1959) laiškų roma-
nas Skubus paštas (2003), Maria Hellberg biografinis romanas Alberto 
(2008), Henriko Pablo Liambiaso Meilės kalnas 2008), ekscentriškasis 
Martino Hallo Paskutinysis romantikas (2008), Michaelio Larseno Gyva-
tės Sidnėjuje (1997) ir Netikrumas (1998), Peterio Høego romanai Mote-
ris ir beždžionė, Panelės Smilos sniego jausmas, taip pat minėtieji Jenso 
Christiano Grøndahlio kūriniai.

Atskirais leidiniais publikuotų danų poezijos knygų lietuvių kalba 
nėra. Periodikoje, Literatūroje ir mene, Šiaurės Atėnuose, 7 meno dienose 
pasitaiko vienas kitas eilėraštis. Tokią varganą situaciją lemia žmogiškasis 
faktorius: tiesiog nėra danų poezijos vertėjų į lietuvių kalbą. Didžiausias 
vaidmuo skleidžiant daniškąją lyriką tenka Poezijos pavasariui, pačiam 
renginiui ir almanachui. Vis dėlto kad ir sporadiškame danų poezijos ver-
timų kontekste galėtume paminėti svarbesnius danų poetus. Vienas jų, 
Benny Andersenas – rašytojas, poetas, dainų autorius, kompozitorius ir 
pianistas. B. Anderseno poezija muzikali, teksto semantikai charakteringa 
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ironiška dabarties atvertis ir – labai paradoksalu – skaidri egzistencijos 
problematika. 

Kiek gausiau į lietuvių kalbą išversta Pios Tafdrup eilėraščių. Tai ly-
rinė poetė, kūrybos kelio pradžioje daug dėmesio skyrusi juslėms ir ero-
tikai. Brandesnėje raiškoje perėjo prie moters dvasios paieškų motyvų. 
Jos lyrika individualistinė, turinti savitą intonavimą. Kartais jos poezijoje 
vaizdas aiškus ir minimalus, skaidrus, o kartais kuriami tamsos ir tankio 
vaizdiniai. Misticizmas, transcendencija dažnos šios poetės temos. 

Norvegų literatūros recepcija
Norvegų literatūros recepcija Lietuvoje anksčiausiai siejama su 

Bjørnstjerno Bjørnsono vardu. Tai garsiausias XIX a. norvegų lyrikas, 
prozininkas, dramaturgas, kovotojas už Norvegijos nepriklausomybę. Li-
teratūroje jis debiutavo 1857 metais apysaka Siunevė iš Saulės slėnio (liet. 
1929; 1961; 1987). Tai trumpas, koncentruotas, griežtos sintaksės ir ra-
cionalių vaizdų kūrinys, kuriame juntama islandų sagų, norvegų pasakų 
ir H. Ch. Anderseno įtaka, personažai tvirti žmonės, sugebantys valdyti 
savo gyvenimą, bet kartu besiremiantys į tradicines vertybes ir tikėjimą. 
Pirmieji Bjørnsono kūriniai lietuviškai išspausdinti Amerikos lietuvių lai-
kraštyje Darbininkų viltis 1905 metais. 1906-aisiais jo apysaką „Vikrus 
vaikinas“ Lietuvoje išleido Juozas Zavadskis. Vis dėlto paradoksalu, kad 
iki šiol tėra publikuotos vos keturios Bjørnsono knygos; be paminėtosios, 
dar – Solbako Sinėvė (1929); Siunevė iš Saulės slėnio (1961); Sulbakeno 
Siunevė; Arnė; Linksmas vaikinas; Vestuvių maršas (1987). Pastarosios 
trys verstos iš norvegų kalbos. Be šių keturių knygų, dar aštuoni kūri-
niai (novelės ir apysakos) spausdinti periodikoje 1927–1940 metais. Visi 
Bjørnstjerno Bjørnsono lietuviškai išleisti kūriniai priklauso vadinamai 
kaimo tematikai ir, deja, neatskleidžia kūrybos įvairovės. 

Knuto Hamsuno vardas lietuvių kultūros atmintyje yra įsirėžęs žymiai 
giliau. Hamsuno įtaka buvo didžiulė XX a. Europos ir Amerikos literatū-
roms. Pasak literatūrologo Silvestro Gaižiūno16, per Hamsuno gyvenimą 
pasikeitė ne viena literatūrinė kryptis (impresionizmas, neoromantizmas, 
realizmas), tačiau jis su jokia nesusitapatino, neturėjo metafizinių atramų, 
vengė mitologijos, tautosakos, visuotinių siužetų.

Knuto Hamsuno kelias į Lietuvos kultūros kontekstą buvo aplinki-
nis – per kitas kalbas, kitas šalis. Rašytojas buvo populiarus ir prieškari-
nėje Rusijoje, kur 1909–1910 m. publikuoti jo Raštai. Gausiais tiražais jo 
knygos spausdintos Vokietijoje. Per šias, rusų ir vokiečių, kalbines erdves 
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Hamsuno kūryba pasiekė ir Lietuvą. Tarpukariu beveik kiekvienais metais 
periodikoje skelbti Hamsuno kūriniai. Išleisti garsieji romanai Badas17, 
Viktorija18, Panas19, Klajūnai20, Po rudens dangumi21. S. Gaižiūno teigi-
mu, K. Hamsuno kūryba veikė mūsų rašytojus. J. Savickis, B. Sruoga, P. 
Vaičiūnas domėjosi K. Hamsunu, žavėjosi J. Baltrušaičio rusiškais verti-
mais. I. Šeiniaus Kuprelis, Vasaros vaišės pasižymi hamsuniška žmogaus 
psichikos analize, nepriklausomu gamtos vaidmeniu meniniame tekste. N. 
Mazalaitės, K. Jankausko herojai kalba apie norvegų rašytoją, cituoja jo 
kūrybą22. 

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Hamsuno vertimų srautas liovėsi. 
Lietuviškai rašytojo kūryba vėl publikuojama tik aštuntajame dešimtme-
tyje. Hamsuno politinės nuostatos neleido kūrybai skverbtis į kitakalbę 
aplinką. Iki 1972 m., iš vokiečių kalbos V. Petrauskui išvertus tris gar-
siausius romanus – Badą, Paną ir Viktoriją, nebuvo publikuota nė viena 
Hamsuno knyga.

Paradoksalu, iki šiol nėra K. Hamsuno romanų, verstų iš originalo kal-
bos23. Po 1991-ųjų Lietuvoje publikuota dešimt K. Hamsuno knygų, ta-
čiau tik dvi, Užžėlusiais takais (2001) ir Paskutinis skyrius (2002), verstos 
naujai, o kitos – tai pakartoti senųjų vertimų leidimai.

Sigrid Undset (1882–1949), norvegų prozininkės, eseistės, pirmosios 
moters rašytojos Nobelio literatūros premijos laureatės, lietuvišką recep-
ciją atspindi du jos romanai: Kristina, Lauranso duktė ir Ulavas, Audu-
no sūnus, iš Hestvigeno. Pirmojo romano leidimas pakartotas net keturis 
kartus. Be šių romanų, vertimu į lietuvių kalbą turime novelę Dorybės 
sargų pobūvis. Iš šio negausaus aruodo galime sakyti, kad S. Undset Lie-
tuvai pažįstama kaip istorinių romanų kūrėja, nors jos kūrybos visuma, 
žinia, yra kur kas gausesnė ir įvairesnė.

Kito norvegų literatūros klasiko, Henriko Ibseno (1828–1906), kelias į 
Lietuvą vertimų dėka tebesitęsia. Kruopštūs literatūrologo S. Gaižiūno ty-
rinėjimai24 leido atskleisti Ibseno kūrybos vertimų raidą Lietuvoje, jo kū-
rybos įtaką lietuvių dramaturgijai. Su nuosekliai perteikta norvegų klasiko 
recepcija parankiausia susipažinti šio literatūrologo darbuose.

XX a. pabaigoje į lietuvių kalbą verstų norvegų autorių knygų Lietu-
voje gausėja. Bene populiariausia išlieka Herbjørg Wassmo trilogija Di-
nos knyga (1989, lietuviškai 1995, 1996, 1998, 2005, 2007, 2008). Knyga 
buvo išversta į daugybę kalbų: lenkų, olandų, italų, prancūzų, vokiečių, 
anglų, estų, suomių, danų, švedų ir kt. Antrajai ir trečiajai trilogijos apie 
Diną dalims (Karnos kraitis ir Laimės sūnus) tokio susidomėjimo pasiekti 
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nepavyko, – jos neišlaikė pirmosios dalies emocinės bei semantinės įtam-
pos, nesukūrė poetikos daugiaplaniškumo. Nepaisant kitų Herbjørg Wass-
mo kūrinių, neprilygstančių Dinos knygai, ši autorė šiuolaikinės norvegų 
literatūros atrankoje išlieka, matyt, labiausiai skaitoma ir verčiama. Gali-
ma sakyti, kad apibendrintą šiuolaikinio norvegų romano vaizdinį lietu-
vių literatūros sąmonėje atspindi turima Herbjørg Wassmo knygų gausa25. 
Wassmo knygų patrauklumas susijęs su jų epiškumu. Kita vertus, autorė 
savotiškai aptirpdo „sieną“, įprastai ribojančią populiariąją ir vadinamą 
elitinę literatūrą. Neretas Wassmo romanas, pasižymėdamas postmodernia 
daugiaklode poetika ir sykiu intriguojančiu siužetu, skaitytojui pasiūlo 
jam priimtiną skaitymo lygį. Galimybė patirti naujai išreikštą teksto poeti-
ką leidžia Wassmo kūrybai sėkmingai įveikti kalbų kliūtis.

Lietuvoje naujausios norvegų literatūros recepciją formuoja ir savo-
tiška eksperimentinė literatūra: tai Ingmaro Ambjørseno romanai (jis pir-
masis Norvegijoje nuo 2000 m. kuria elektronines knygas; kūryba žavi 
postmodernumo ir tradicijos jungtimis) – Vaizdas į rojų, Paukščio šokis, 
Kraujo broliai. Knygos ne tik atidengia aktualias visuomenės ydas: ne-
toleranciją kitokių, netradiciškai mąstančių ir jaučiančių jos narių atžvil-
giu, bet ir stebina, žadina, provokuoja meninių įpročių kismą. Į lietuvių 
kalbą išversta po dvi Torgrimo Eggeno, Maritos Fossum ir Linn Ullman 
knygas. Torgrimas Eggenas savo šalyje garsėja ne tik kaip talentingas 
romanistas, bet ir kaip kandus šiuolaikinių visuomeninių bei kultūrinių 
pokyčių vertintojas. Postmodernizmo kronikininku vadinamas rašytojas 
išsiskiria plačiu interesų lauku. Lietuvos skaitytojams jis tapo žinomas iš-
vertus tarptautinį pripažinimą pelniusį romaną Dizaineris. Tai groteskiška 
šiuolaikinio žmogaus patirčių ir savivokos žvalga, bet sykiu tai ir interjero 
dizaino studija. Norvegų prozos vertimai į lietuvių kalbą yra bene įvai-
riausi Skandinavų recepcijos Lietuvoje aspektu. Jie pasižymi ir netikėta 
tematika, ir eksperimentine raiška, provokuoja naujai perprasti pasaulį. 

Išvados:
1. Skandinavų ir lietuvių kultūros ryšiai, patekę į literatūrologijos 

lauką, tebėra išsklidę, kiekvienu atveju skirti pagrįsti konkretų 
objektą (laikotarpį, autorių, kūrinį), bet ne reiškinių raidą ar pers-
pektyvą.

2. Kultūros recepcija (arba suvokimas), apglėbianti bent dvi litera-
tūras, neišvengiamai panyra į literatūrinių ryšių, savito suvokimo 
ir vertinimo klausimus. Vaisingiausių tokios recepcijos rezultatų 



116

ActA LitterAriA compArAtivA

galima laukti stebint kultūriškai, istoriškai, geografiškai ar kitais 
panašiais bruožais pasižyminčias šalis, kultūrinius regionus.

3. Vienas unikaliausių ne tik islandų literatūros, bet ir apskritai 
Skandinavijos šalių literatūros recepcijos liudijimų – lietuvių ver-
timai iš senosios islandų kalbos.

4. Švedų literatūros recepcija Lietuvoje turi išskirtinį bruožą: litera-
tūra, verčiama nuo XX a. pradžios, periodiškai kartoja ir klasikos 
kūrinius, ir publikuoja naujausių tendencijų literatūrines reprezen-
tacijas. Jei kalbėdami apie islandų literatūros vertimus į lietuvių 
kalbą charakteringu bruožu įvardijome pastangas kitoje kultūroje 
reflektuoti savo senosios literatūros paveldą, tai švedų literatūros 
vertimų sklaidoje akivaizdus literatūrinės raidos veiksnys.

5. Naujojoje danų literatūros vertimų gausoje, praturtinusioje Lie-
tuvą perkopus XXI a. slenkstį, regime ir klasikus, ir šiuolaikinius 
autorius. Šiame kontekste išskirtiniai atrodo XX a. paskutinį de-
šimtmetį Danijoje itin suklestėjusio minimalistinio romano pa-
vyzdžiai.

6. Lietuvoje naujausios norvegų literatūros recepciją formuoja ir sa-
votiška eksperimentinė literatūra. Norvegų prozos vertimai į lie-
tuvių kalbą yra bene įvairiausi Skandinavų recepcijos Lietuvoje 
požiūriu. Jie pasižymi netikėta tematika ir eksperimentine raiška, 
provokuoja naujai perprasti pasaulį ir meną.
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Įsivaizduota praeitis: nostalgija baltų 
egzodo romanuose

Imagined Past: Nostalgia in Baltic 
émigré novels
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Santrauka
Straipsnyje aptariama, kokie nostalgijos objektai ir aspektai iškyla lietuvių ir 

latvių išeivijos romanuose, kaip išeiviai ilgėjosi namų ir savosios šalies, aplinkos, 
gamtos ir landšafto, kaip jie pavertė gimtinę idealizuotu nostalgišku konstruktu ir 
kūrė naujas paralelias gimtinės formas naujoje šalyje. Skirtingos baltų išeivių san-
tykio su praeitimi atmainos skleidžiamos remiantis kultūros antropologės Svetla-
nos Boym pasiūlytais dviem nostalgijos tipais: atkuriamąja nostalgija (restorati-
ve) ir refleksyviąja nostalgija (reflective). Žvalgant romanus pasirinktu nostalgijos 
rakursu atsiskleidžia netikėtas nostalgijos formų ir tipų įvairialypiškumas. Roma-
nų analizė leidžia daryti išvadą, kad baltų nostalgija nebuvo išimtinai negatyvi, 
sentimentali ar regresyvi (nei atkuriamoji, nei refleksyvioji jos atmainos). Tradi-
ciškai nostalgikai laikomi konservatoriais, bet romanų analizė šiek tiek koreguoja 
tokią nuostatą (Arnoldo Apsės Vienuolyno kalnas).

Esminiai žodžiai: išeivija, atkuriamoji nostalgija, refleksyvioji nostalgija, bal-
tų egzodo romanas.

Summary
The article explores the objects, aspects and scale of nostalgia: how émigrés 

longed for their homes and their native land, surroundings, nature and landscape; 
how they transformed that native land into an idealized, nostalgic construct; and 
how they created new, parallel versions of the homeland in their new countries. 
The Baltic émigrés’ different ways of relating to the past can be explored through 
the Slavic comparativist Svetlana Boym’s model of two types of nostalgia: res-
torative nostalgia and reflective nostalgia. The article analyses four versions of 
nostalgia in Lithuanian and Latvian novels and reveals an unexpected diversity of 
nostalgic types, showing that there are no consistencies in the variety of ways that 
émigrés reject their new reality. Analysis of the selected novels makes it possible 
to conclude that Baltic nostalgia was not only negative, sentimental or regressive. 
Although nostalgics are usually seen as traditionalists, analysis of these novels su-
ggest that may not always be the case (Apse’s The Monastery Mountain.)
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Ieškant prieigų išeivijos romanams analizuoti, nostalgijos kategorija 
atsiduria akiratyje kaip reikšmingas išvietintos asmenybės egzistencijos 
atributas, pagrindinis individualios bei tautinės saviraiškos ir tapatybės 
tropas1. Nostalgija dažnai suprantama kaip neatsiejamas emigracijos (d)
efektas. Žmogaus gebėjimas atsiminti lemia, kad išeivis svetimoje šalyje 
vienu metu gyvena dviejose realybėse – ir naujajame pasaulyje dabar, ir 
gimtinėje, praeities dimensijoje. Kai baltų išeiviams nebeliko vilties grįžti 
namo, jie ėmėsi tekstinės įsivaizduojamų namų kūrybos, o praeities idea-
lizavimas ir nostalgija tapo viena iš literatūros teminių dominančių:

Amerikos didmiesčių triukšme ir bruzdesyje parašoma daug romanų, apsaky-
mų ir eilėraščių, kuriuose tylūs tėviškės upeliai vis dar teka ir medžiai ošia, 
o seni sodžiaus kaimynai, patys nenumanydami, jog tapo kone vaiduokliais, 
užeina ir paspaudžia tau ranką.2

Lingvistiškai nostalgija yra graikiškos kilmės žodis, kilęs iš nostos – 
„grįžti namo“ ir algos, reiškiančio skausmą ar ilgesį. Taigi nostalgija yra 
dvilypė: viena vertus, susijusi su skausmu, kad grįžti namo nebeįmanoma, 
kita vertus – įkūnijanti malonų atminties judesį ir galimybę prisiminti, at-
kurti, savotiškai grąžinti tai, kas prarasta. 

Nostalgiją išsamiai tyrinėjusi slavų komparatyvistė Svetlana Boym3 
išskiria dvi nostalgijos rūšis – atkuriamąją (restorative) ir refleksyviąją 
arba apmąstomąją (reflective). Tai ne gryni tipai, greičiau tendencijos, 
kurios suteikia prasmę ir formą ilgesiui, charakterizuoja išeivio santykį 
su praeitimi, apibrėžiančia jo savivoką. Atkuriamoji nostalgija kompen-
suoja atstumą intymia patirtimi, išvietinimą gydo grįžimu „namo“, pa-
geidautina, kolektyviniu. Atkuriamosios nostalgijos rašytojams praeitis 
turi dabarties vertę, todėl šie romanistai apskritai negalvoja apie save kaip 
„nostalgikus“. Jie rekonstruoja sustabdytą laiką, vienintelius prarastus na-
mus, absoliučią tiesą, kartais – sąstingį. Tai ne trukmė ar perspektyva, o 
tobula momentinė nuotrauka. Refleksyvioji nostalgija lankstesnė, ji steigia 
naują tęstinumą, interpretacinį santykį su praeitimi, mėgaujasi laikrodžiais 
ar kalendoriais neišmatuojamu laiku ir yra susijusi su esamybės apmąsty-
mais, žiūros daugialypiškumu, meditacija. 

Paradoksalu, kad išeivio nostalgija kyla ne tiek iš praeities ilgesio, 
kiek iš trūkstamos dabarties, iš stokojamos gyvenamosios tikrovės. Nei-
giamas nostalgijos aspektas yra pilnavertės dabarties ilgesys, o praeitis 
iškyla kaip pramanyta užsimiršimo, eskapizmo strategija, kuri apsaugo 
nuo galvojimo apie dabartį ir nenoro žvelgti pirmyn. Vokiečiai tokį psichi-
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nį reiškinį vadina Heimwehkrankheit (anglai – homesickness) – „gimtinės 
ilgesys kaip liga“, o pasak latvių išeivijos rašytojo Konstantino Raudivės, 
„tremtis serga“. Išties nostalgijos terminas XVII a. įėjo į vartoseną kaip 
medicininis naujadaras, reiškiantis išgydomą klinikinę ligą ir tik vėliau 
nuo patologijos išsiplėtė iki kultūrinės, socialinės kategorijos. Nostalgija 
straipsnyje suvokiama kita, netgi priešinga, prasme – kaip vaistai nuo esa-
mos realybės. Apžvelgsime keturis nostalgijos variantus:

organiškoji nostalgija, nukreipta į pilnatvišką žemdirbio būtį (Marius 
Katiliškis); 

parodomoji nostalgija, iškylanti viešomis ar išorinėmis tautiškumo 
manifestacijomis (Gunaras Janovskis);

personalizuota nostalgija, pagrįsta kontrastais ir kylanti iš individo as-
meninės kaltės ir sąžinės graužaties (Juozas Kralikauskas);

universalizuota nostalgija, skatinanti metafizinius apmąstymus (Arnol-
das Apsė).

Straipsnyje siekiama suprasti nostalgija pagrįstą išeivijos romanų re-
prezentacinę logiką, patyrinėti juose atsiskleidžiantį veikėjų atkuriamąjį 
atminties potencialą, praeities įtaką dabarčiai ir jų nostalgiškų patirčių 
turinį.

Atkuriamoji nostalgija
Organiškoji nostalgija (Marius Katiliškis)

Tradiciškiausią nostalgijos romanų grupę sudarytų romanai, kurių au-
toriai – prievarta urbanizuoti žemdirbiai, besiilgintys idealios gamtiškos 
ar kaimiškos praeities (Janio Klydzėjo Cilvēka bērns, Mariaus Katiliškio 
Užuovėja). Šie romanai svarbūs tuo, kad juose žemė, gamta traktuojama 
kaip tikroji baltų stichija, būties pamatas ir užuovėja, padėsianti išsaugoti 
nacionalinę tapatybę, kurią lengva prarasti gyvenant svetur. Individo at-
sparumą nostalgijai gali nusakyti ir socialinė kilmė: Boym mini, kad la-
biausiai pažeidžiami nostalgijai būdavo kareiviai iš kaimo vietovių, ypač 
žemdirbiai, o pirkliai, mechanikai, jūreiviai iš tų pačių regionų arba mies-
tų pasirodė atsparesni4. Tikėtina, kad kuo natūralesnis prigimtinis žmo-
gaus ryšys su gamta, tuo sunkiau jis išgyvena socialinių taisyklių dirbti-
numą ir patekęs į svetimą aplinką kreipia savo dvasinę energiją atgal, į 
prisiminimus. 

Katiliškio novelių romane Užuovėja (1952) kuriama stabilumo kos-
mologija, apibūdintina Boym žodžiais: „Praeitis negali rodyti jokių irimo 
ženklų, ji turi būti šviežiai nupiešta savo ‚originaliu pavidalu‘ ir išlikti 
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amžinai jauna.“5 Katiliškis mėgaujasi prisiminimų įelektrintomis detalė-
mis bei išsaugotais atminties ženklais. Plėtodamas gamtos ciklų ir žem-
dirbiškų darbų atributiką jis atkuria arkadišką idilę. Gamtos vyksmas 
skleidžiasi sodriai empiriškai restauruotoje tikrovėje, į kurią pasakotoją 
paskatina sugrįžti svetimo dangaus auksiniai debesys, primenantys popie-
tę tėviškėje, kai lijo su saule. Nors gamtiškosios, žemdirbiškosios patirties 
išgyvenimas vyksta virtualioje fantazijos erdvėje, ši nostalgija labai reali, 
nes jos referentas yra reali vieta – gimtasis Gružiškių sodžius. Šiuo atveju 
pasitelkiama erdvinė rekonstrukcijos taktika – romanų protagonistas at-
minties keliu grįžta į savo vaikystės ir jaunystės kraštą, taip atkurdamas ir 
kompensuodamas sutrūkusius fizinius ryšius su gimtąja šalimi, bandyda-
mas susigrąžinti prarastą vertybinę orientaciją.

Žmogiškajai prigimčiai būdingas gimtosios vietos instinktas, lokali 
priklausymo geografija yra labai reikšminga baltų mentaliteto sudėtinė 
dalis. Vigmantas Butkus pripažįsta, kad „topografinė tapatybė, topografinė 
vaizduotė lietuvių literatūroje ir jos recepcijoje, lietuvių kultūroje, lietuvių 
mentaliteto istorijoje yra (buvo?) nepaprastai svarbus dėmuo“6. Tačiau 
nostalgiškųjų egzodo romanų nereikėtų laikyti topografine kūryba, kurios 
objektas yra reali fizinė vieta kaip empirinis vienetas (rašytojo gimtasis 
kraštas ir jo apylinkės). Lietuva ar Latvija įgyja bendražmogišką prasmę – 
namai sėslios prigimties baltams yra savaiminė vertybė, simbolizuojanti 
ne tik žmogaus, bet ir pasaulio centrą – axis mundi. Sodžius prisimini-
muose iškyla kaip nostalgiškai saugus kontempliacijos objektas, fiksuoja-
mas tiesiog fotografiškai, suaktyvinant visas jusles:

Ir kaip gyvas atsistojo akyse aukštas kapų kalnelis toje vietoje, kur Katmilžis 
įsilieja į Gružę. Pajutau sausą katpėdžių šiurkštumą basose kojose ir tą nesu-
vokiamą nykumą, kuri nė iš šio, nė iš to apniks, būdavo, šventadienio pokai-
čiais, išsiplukdžius ir išsitiesus retoje žolėje prieš saulę, pakapėje. Išgirdau 
vėjo šiušenimą vinkšnose ir mačiau mediniais spindulių smūgiais pašiauštą 
kryžiavonę.7

Katiliškis tik užsimena, kad yra šios vizijos užribyje – „svetimų pa-
saulių tolimame krašte“, nepriešindamas esamo ir buvusio pasaulio. Ta-
čiau galima numanyti, kad šis atkurtasis pasaulis, kuriame žmogus jaučia-
si savipakankamas, visavaldis ir visateisis, yra vienintelė tikra egzistenci-
jos erdvė. Romane savo pirminį turinį susigrąžina lietuviams (ir latviams) 
būdinga namų kaip apvaldytos žemdirbiškos erdvės simbolika, vienijanti 
atskiras noveles į homogenišką romano visumą. Siužetas rutuliojamas 
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pagal lengvai atpažįstamus kalendorinių papročių, apeigų etapus: laikas 
matuojamas sezoniniais darbais (linarūtė, kūlė) ir po jų einančiu sma-
giu atokvėpiu – pasilinksminimu ar gegužine, o ne naudos skaičiavimu. 
Gamtoje vyrauja ideali pusiausvyra ir cikliškų pasikartojimų amžinas ra-
tas (romanas apima vienerius metus nuo ankstyvo pavasario iki žiemos). 
Miestelis, bažnyčia, turgus – tolimiausi kaimiečio lankomi objektai, jo 
sąmonės aprėpiami taškai. Gružiškių sodžius yra sava patvari ir pilnatviš-
ka bendruomenė, semantiškai prisodrinta liminali riba, už kurios praside-
da svetimas, kitų pasaulis. Daiktai Katiliškio kūryboje – ne pasakojimo 
struktūros kamšalas ar bekraujai gimtinės suvenyrai, jie turi savarankišką 
vertę, vietą ir funkciją kaimo bendruomenėje. Individas jaučiasi vientisa 
šio pasaulio dalimi, prisiminimų erdvėje jis yra apsaugotas nuo dualizmo, 
susvetimėjimo, komplikuotų trauminių išgyvenimų ir patiria būties pilna-
tvę. Katiliškio veikėjai dirba su malonumu, liudydami, kad darbštumas – 
svarbiausias vertės matas lietuviui. Akivaizdu, jog Katiliškis pats pažįsta 
visus kaimo darbus, nestokoja gilios gyvenimiškos patirties, todėl jam pa-
vyko išvengti paviršutiniškų tautiškumo deklaracijų ir atskleisti giliuosius 
žemdirbio sąmonės klodus. Alaus gamyba piešiama taip smulkmeniškai, 
apipinant etnografinėmis ir techninėmis detalėmis, kad tai įmanoma tik 
gerai šį procesą išmanant8. Žmogaus mirtis šiame darniame ir patikimame 
pasaulyje – tik natūralaus ciklo dalis ir rami neskausminga metamorfozė, 
nes gyvenimas praėjo ramiai ir prasmingai (senasis Dryža miršta tik pa-
baigęs paskutinį darbą – pagaminęs stiprų alų, tenkantį jo laidotuvėms). 
Lietuvio lemtis ir darbai slypi mažame žemės plotelyje, greta auga me-
džiai, iš kurių lentų bus sukaltas karstas, ir laukia jaukios kapinaitės. Ka-
tiliškio lietuvis – santūrus, kantrus, pastovaus būdo, tai „lygumų žmogus, 
ramus žemdirbys, mokąs atkakliai dirbti ir kantriai kentėti“9. 

Romane piešiamas organiškas pasaulis Katiliškio vaizduotėje yra nos-
talgijos pagimdytas, bet nėra jos pažeistas. Prarastas rojus neturi neigiamų 
implikacijų, jis yra uždara utopinė dimensija, Algirdo Landsbergio žo-
džiais tariant, „tautosakinė visata“10.

Parodomoji nostalgija (Gunaras Janovskis)
Šio tipo nostalgija orientuota į kolektyvinius vaizdinius, viešąją reto-

riką ir artefaktuose įšaldytą atmintį. Gunaro Janovskio (1916–2000) ro-
mano Pār Trentu kāpj migla (Virš Trentos kyla rūkas, 1968) veikėjai savo 
nepritapimą kompensuoja viešu telkimusi į mažas bendrijas, kuriose tėvy-
nė medijuojama per prisiminimus, bendras patirtis, pasidalytas naujienas. 
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Susikuria savotiškas komunikacinis laukas, įsivaizduojama bendruomenė 
iš „bendrakeleivių“, šnekančių viena kalba, turinčių tapačią dvasinę šaknį 
bei patyrusių analogišką legionieriaus dalią: „Mes galbūt nebuvome di-
deli draugai, neturėjome bendrų pokalbio temų. Bet mus suartino kažkas 
daugiau: tremtis ir bendros karo patirtys, ir tai ko gero reiškė daugiau 
nei paprasta draugystė.“11 Individuali atmintis šiuo atveju persipina su 
kolektyvine, nes egzistuoja bendri socialinės ir istorinės atminties rėmai, 
analogiški prisiminimai apie tas pačias vietas ir tuos pačius karo įvykius. 
Pasak Maurice’o Halbwachso, kolektyvinė atmintis pasiūlo stabilumo ir 
normatyvumo zoną modernaus gyvenimo pokyčių sraute12.

Janovskio romano protagonistas Arturas atvyksta į Anglijos miestą 
Lestoną, kuris pasitinka visuotiniu disbalansu, vertybių krize (visus apė-
męs prieššventinis pirkimo drugys, preferansas suprimityvintas, vėlės din-
gusios su padavimais ir pasakomis, varpo skambėjimas kviečia ne maldai, 
o į smuklę, laidovės automatizuotos, medus skiedžiamas cukraus sirupu). 
Anglija atstovauja visiškai kitam kultūros modeliui, su kuriuo nepavyksta 
užmegzti kontakto, todėl aktualizuojama latviškoji terpė – latvių namai, 
draugijos būstinė, alaus barai, kur buriasi išeiviai, lyg religinio išganymo 
ieškodami socialinio pripažinimo ir tėvynės atitikmens. Tokią būtį gali-
ma pavadinti sekuliarizuota sektantiškumo forma, nes čia gyvenama tuo 
pačiu stiliumi kaip tėvynėje ir kone religiškai laikomasi įprastų socialinių 
konvencijų bei etinių standartų. Romane iškyla trys marginalios mikroer-
dvės, latviškosios oazės – latvių pulkininko našlės Luizės namai, Harbijos 
latvių draugija ir užeiga „Karaliaus herbas“13, kuri pritaikant latviškoms 
realijoms nostalgiškai perkrikštijama „Dvasių pūga“ (aliuzija į Aleksan-
dro Gryno istorinį romaną). Čia besitelkiantiems žmonėms būdingi išei-
vio kompleksai – nesugebėjimas pripažinti savo kitybę ir tėvynės kaip 
vienintelės visavertės egzistencijos suvoktis. Klinikinėje psichologijoje 
toks esamos tikrovės neigimas (angl. denial) priskiriamas prie vadina-
mųjų neurotinių mechanizmų, bet drauge tai ir apsauginis refleksas, su-
švelninantis susidūrimą su priešiška aplinka. Katiliškio nostalgija buvo 
mentalinė, išgyvenama fantazijos erdvėje, o Janovskio romane nostalgija 
reiškiasi kaip materiali taktika. Britiškoji realybė tampa tik romano už-
kulisiais, o latvių bendruomeninio gyvenimo vaizdavimas – tikrąja scena, 
kurioje plėtojamas siužetas. Užeigoje renkasi „atliekami“ Lestono žmo-
nės – airiai, lietuviai, latviai, kurie atsiriboja nuo aplinkos, nusišalina nuo 
bet kokio viešo gyvenimo ir ieško identifikacijos tik autonomiškoje savų-
jų bendruomenėje. Solidarumas su tautiečiais išskiria žmogų iš britiškos 
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masės ir grąžina jam tapatybės veidą. Romano protagonisto Arturo akimis 
stebime, kaip svetimos šalies sugniuždyti išeiviai čia vėl atgauna žmogiš-
kąjį orumą:

[D]idžiavausi galėdamas priklausyti jų būriui. Atkakliai užsiraitę plaukų 
kuokštai, žibančios besijuokiančios akys /.../ šauniai iškeltos galvos ir išdi-
džiai atstatytos krūtinės. Jie visi buvo tikri ir galingi vyrai. Nors likimas juos 
buvo nušlavęs į šiukšlyną, jų atkakli dvasia tebebuvo gyva. (VTKR, 432)

Dar vienas latviškojo Lestono centras ir prarastų namų prototipas yra 
žuvusio latvių pulkininko našlės Luizės privatus būstas, bet jis be isto-
rijos, be savo likiminio pasakojimo. Šį trūkumą bandoma kompensuoti 
implantuojant atmintį dirbtinai, įkuriant „asmeninį atminties muziejų“14:

Prie sienų tautiniai audiniai, prismaigstyti sagių, paveikslų reprodukcijos: 
Purvytis, Libertas, Kalmytės jauja. Didelė Nacionalinės Operos nuotrauka. 
Knygų lentyna. Ant jos žvakidės, vėliavėlė, medinės lėkštutės, lėlė tautiniu 
kostiumu. (VTKR, 268)

Asmeniniai suvenyrai ir relikvijos Luizės „lentynų muziejuje“ yra ne-
atsiejama šių namų dalis, bet jų reikšmės jau neturi tiesioginių socialinių 
referentų. Tai tiesiog simboliniai tėvynės muliažai, rituališkai atkurian-
tys ir išsaugantys praeitį. Postkolonializmo teoretikas Billas Ashcroftas 
knygoje Postkolonijinės transformacijos tokią atkuriamąją veiklą vadina 
habitacija. Habitacija nusako būdą, kaip būti ir gyventi konkrečioje er-
dvėje taip, kad tavo buvimas transformuotų ir įprasmintų šią erdvę, – tai 
erdvės arba vietovės (arba santvarkos) prijaukinimas15. Luizės namai – 
tai ne tik bandymas sukurti „mažąją Latviją“, tėvynės mikrokosmą An-
glijoje panaudojant tautinę atributiką, jie tampa ir tautiečius suburiančia 
vieta. Namų šeimininkė susigrąžina galios vaidmenį, ji pati yra lėmėja ir 
kūrėja – ašis, organizuojanti pasaulį aplink save. Čia apsistojęs Arturas 
konstatuoja amnezišką šių namų galią: „Nebuvo – tiesą pasakius – blogai 
gyventi pas latvius. Tokiais kartais kaip šįvakar net užsimiršdavo, kad esi 
tremtyje“ (VTKR, 227). Tačiau šeimininkei mirus, tėvynės židinys ima 
nykti, nes ši nostalgija buvo daugybinė, paremta veikiau bendromis patir-
timis, nei asmeniniu nostalgijos išgyvenimu.

Dar vienas Janovskio siūlomas būdas kolektyviai įtvirtinti latvišku-
mą – išeivių sueigos latvių draugijos būstinėje. Tai bendros atminties er-
dvė, kur iš mažų atminties fragmentų rekonstruojamas kolektyvinis ben-
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drų patirčių audinys, o kita vertus – groteskiškai išryškėja vertybių išsi-
gimimas ir latvių bendruomenės susisluoksniavimas. Lestono parapijos 
salėje „elitas“, išsikovojęs stabilią vietą ir aukštesnį socialinį statusą, są-
moningai atsiriboja nuo likusios bendruomenės dalies atskirame kambary-
je ir lėbauja su britais. Harbijos latvių klubas irgi ilgainiui išsigimsta – ju-
drus kultūros centras, kur kadaise skambėjo muzika ir vyko intelektualios 
diskusijos, virsta pelno siekiančia smukle, o visos geros iniciatyvos padėti 
tautiečiams, prasidėjusios paplepėjimu, pasibaigia besaikiu gėrimu.

Šiame poskyryje apžvelgta išeivių grupė visą dvasinę energiją nukrei-
pia į atsiminimus, kuria savotišką „tradicijų archyvą“, unikalią savosios 
bendruomenės salą ir taip bando išsaugoti savo tapatybę. Toks vidinis eg-
zistencijos laukas užtikrino tariamą saugumą, savotišką „tvirtovės menta-
litetą“ (Vaira Vykė-Freiberga), saugojo nuo kultūrinės ir kalbinės asimilia-
cijos. Tačiau Janovskis akivaizdžiai parodo, kad gyvenimo džiaugsmo ir 
pasitenkinimo atmosfera šiems žmonėms buvo tik trapi trumpalaikė iliu-
zija, akimirkos euforija, kuri akimirksniu išgaruodavo, o namuose kuria-
mas mumifikuotų daiktų muziejus tebuvo surogatinis pakaitalas. Išeiviai 
siekia išlaikyti gyvybę įšaldydami ir atkartodami praeitį, bet deklaratyvus 
ir sustingęs tautiškumas nėra veiksmingas išlikimo garantas, nes stagnaci-
ja ilgainiui žmones etniškai ir kultūriškai numarina. Tautiškumas turi būti 
aktualus, dinamiškas, todėl užsikonservavę išeiviai pavirsta ankstesniojo 
laiko latvių šešėliais, simuliakrais. Svetlanos Boym žodžiais tariant, „tai 
greičiau ne nostalgija prarastai praeičiai, o dabarties idealybei ir prarastam 
jos potencialui“16. Šis nesugebėjimas savęs „sudabartinti“ atima galimybę 
gyventi visavertį gyvenimą (Arturas galiausiai išprotėja).

Refleksyvioji nostalgija
Personalizuota nostalgija (Juozas Kralikauskas)

Atminties kategorija Juozo Kralikausko (1910–2007) romane Urviniai 
žmonės (1954) funkcionuoja asmeninės ir šeimos biografijos rėmuose, ji 
reiškiasi individualiai ir nėra susijusi su tokiomis sąvokomis kaip tautos 
atmintis, kolektyvinė atmintis, istorinė atmintis ar pan. Morkus Budrys, 
buvęs teisėjas, dirba Kanados aukso kasyklose su kitais 40 lietuvių ir gy-
vena nostalgiškomis lietuviškomis fantazijomis. Romaną struktūruojan-
tis principas yra priešprieša tarp chtoniškosios požemio sferos ir švie-
sių gimtinės vizijų. Šio kontrasto atvertas plyšys ypač skatina nostalgiją. 
Emocinė atminties topografija – sapnai, svajonės ir sąžinės priekaištai dėl 
palikto šešiamečio sūnelio – yra pagrindinis veikėjo egzistencijos turinys 
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ir nuolat kreipia jį į Lietuvą: „Požemy atmintis daug gyvesnė negu saulės 
užeinamam gyvenime. Kai mažai temato, sąmonės tuštumą atmintis pa-
slaugiai užpildo iliuziniais vaizdais“.17 Šitą romano dominantę pabrėžia 
ir monografijos apie Kralikauską autorė Elena Bukelienė: „[L]ietuvio pa-
bėgėlio išgyvenimai įgyja individualų, nepakartojamą turinį ne dėl to, kas 
yra, o dėl to, ko nebėra, ką jis jau praradęs.“18

Aukso kasyklos – lyg didžiulis aštuoniolikos aukštų tunelių ir urvų la-
birintas, gyvas organizmas su išvedžiotais vandens ir oro vamzdžiais tarsi 
arterijomis ir venomis. Žmonių krutėjimas prilyginamas kirvarpų jude-
siams, homo sapiens prakaitas, keiksmai ir kraujas įkvepia šiam monstrui 
gyvybės. Personifikuotas keltuvo narvas, kursuojantis į požemio gelmę ir 
atgal „kaip kasyklų širdis“, „lyg koks karstas“ yra raudonas nuo rūdžių, 
primena skerdyklą ir spjaudosi keiksmais, kelia grėsmę darbininkų fizi-
niam būviui. Darbininkai romane lyginami su šešėliais, peršlapusiais ir 
purvinais vaiduokliais, šmėklomis, valkatomis, pasmerktais mirtininkais 
„kauko veidais“. Istorija, laikas, tiksintys žadintuvai ir XX amžius lieka 
žemės paviršiuje, o požemyje temporalumas kitoks – jis atitinka embri-
ono, pirminės nebūties stadiją žemės įsčiose, į kurią grįžta auksakasiai, 
arba biblinį būvį „tarytum po tvano“, o normalus gyvenimas išbrauktas. 

Kralikauskas padvigubina nostalgijos naštą, paraleliai aprašinėdamas 
kaltę dėl paliktos žemės bei našlaičio sūnaus ir atšiaurią kasyklų realybę. 
Nors Morkus buvo teisėjas, o dabar juodadarbis, visa jo mentaliteto esmė 
siejasi su žemdirbišku pasaulėvaizdžiu, pririštu ir neatskiriamu nuo speci-
finio peizažo. Pačioje Kanados šiaurėje esančių kasyklų aplinka nevaisin-
ga, atšiauri, vietoj dirbamų laukų – akmenuoti tyrlaukiai ir uolos (žvyras, 
laukai kaip dykynės, be javų, žemė net kadagio sėklai per prasta), todėl 
žemdirbiui nėra ką veikti: „Nei niekas aria, nei akėja, nei arklių nėra...“ 
(UŽ, 205). Lietuvis Barčas geria alų su juodu arkliu etiketėje, taip malšin-
damas ganyklų ilgesį, vaizduotėje regi daug arklių per atlaidus, auksaka-
sio širdies tuksėjimas smilkiniuose primena dalgio plakimo garsą. Morkus 
ilgisi namų peizažo: rugienos, linų, šiaudinstogio kaimelio, jį persekioja 
„lininio dangaus“ ir aguonų pieno spalva. Tyčiodamiesi iš anglakalbio pri-
žiūrėtojo, darbininkai bendrauja lietuvių liaudies dainomis. Morkus reziu-
muoja: „Kur užaugom, ten mūsų aukso kasyklos. Tėvo ir motinos žodžiai, 
dainos, ką tenai girdėjom – va, mūsų auksas“ (UŽ, 175). Gimtoji kalba, 
dainos ženklina mažą, bet savitą – baltiškąją – tapatybę. 

Kralikauskas skausmingai plėtoja asimetriškus vaizdinius: kietas 
akmuo ir „švelnus vienkiemis“, kuriame užaugo, akmens ir lengvos smil-
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telės priešprieša. Šių erdvių prigimtis ir mastai nežmoniškai skiriasi. Nau-
joje tikrovėje yra įvykęs vertybių reversas: arklių nebereikia, viską gali 
mašinos, o restoranas, bankas yra lokalizuoti pačiame kolonijos centre: 
„Lietuvoj prie išpažinties, Vokietijoj prie maisto, o čia prie banko. Bankas 
čia bažnyčios vietoj“ (UŽ, 211).

Kralikausko nostalgija yra susijusi su kalte, kad bėgdamas paliko sūnų 
ir naujojo gyvenimo negatyvumu, todėl pasireiškia kaip destabilizuojanti 
jėga, emocinis trikdis ir akligatvis, stumiantis žmogų į savidestrukciją. 
Grynasis ryšys su buvusiu laiku ir vieta romane išlaikomas per mentali-
nį ryšį su biologiniu sūnumi. Tėvynė liko įrėminta sūnaus nuotraukoje, 
kurioje tebegyvena praeities likučiai ir fantomai, sukeliantys gedulingą 
ilgesį. Anot Boym, nostalgiją patiriantis žmogus gali girdėti balsus ar ma-
tyti vaiduoklius, sapnuoti ar įsivaizduoti savo šeimynykščius19. Nuotrau-
ka Morkui tampa slenksčiu į kitą erdvėlaikį, jausmų rezervuaru, iš kurio 
sklinda žodžiai, kvapai, „dūzgia mintys“, liejasi pavidalai, skatinantys 
vaizduotės kelionę. Rėmelius su atvaizdu Morkus glaudžia kaip tikrą savo 
sūnų – netiesioginė refleksija ir betarpiško ryšio nebuvimas dar labiau 
pastiprina prarasties pojūtį. Šis epizodas iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti banali nostalgiška klišė, bet platesniu mastu ji interpretuotina kaip 
įrėminta lokali, šeimyninė atmintis, statiškas praeities laikas, rėmai, ku-
riuose išeivis užsidaro nuo dabarties ir realybės. Yra pagrindo manyti, kad 
Morkus jaučia išeiviams būdingą pasąmoningą kaltę dėl prarastų artimųjų 
ir gimtinės, todėl jis tarsi užsiprogramuoja graužtis ir nuolat kreipti savo 
mintis į praeitį. Jam atrodo, kad vos tik baigs sielvartauti ir susitaikys 
su savo prarastimi, jis bus savo gedulo objektus (tėvynę, žmoną ir sūnų) 
išdavęs ir leidęs jiems galutinai numirti. Kralikausko romane reiškiasi pa-
tologiška atmintis, susijusi su išvietinimu, todėl galima teigti, kad ši nos-
talgijos rūšis artimiausia medicininiam nostalgijos kaip ligos apibrėžimui. 
Kralikauskas stengiasi stoti akistaton su savo nostalgijos vaiduokliais, ne-
pasiduoti silpnumui: „Su vyriškais ženklais užgimėm, vyriškai turim ir 
gyvent“20 (UŽ, 255), bet jam sunkiai pavyksta išvengti melancholiškų ir 
verksmingų deklaratyviosios nostalgijos pasažų: „Iš lėto žūvant, akyse vis 
pasilikusių veidai, vis namai su rūtom ir jurginais po langu, bitelių aviliai 
sodne... “ (UŽ, 155). Apie sūnų kalbama vien mažybiniais žodžiais, sti-
prinant sentimentalumo tonaciją. Nuolatiniai dialogai su sąžine užtemdo 
esatį, inspiruoja protagonisto apmąstymus, verčia lyginti, klausti, kaltinti 
save, gailėtis, išgyventi slogias nuotaikas, todėl pats santykio pobūdis su 
praeitimi yra refleksyvus.
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Universalizuota nostalgija (Arnoldas Apsė) 
Arnoldas Apsė (1914–1983) romane Klosterkalns (Vienuolyno kalnas, 

I d. 1964, II d. Rygoje 1998) irgi atsigręžia į prarastą tėvynę, bet visiškai 
kitokiu būdu nei aptartuose Katiliškio, Kralikausko ir Janovskio romanuo-
se. Apsės nostalgija Vienuolyno kalne įgyja universalius matmenis, ji pro-
jektuojama ne į praeitį (kaip Kralikausko) ar dabartį (kaip Janovskio), bet 
yra antlaikiška ir daugialypė, nes, Boym žodžiais tariant, „refleksyvioji 
nostalgija turi galios pažadinti įvairias sąmonės plotmes“21. Apsė išgyvena 
savo praradimus universaliu, egzistenciniu lygmeniu, jaučiasi „dvasinis 
išgintasis“, niekur nerandantis namų. Apsės romane „namai“ netenka vie-
tos apybraižų ir pranoksta fizinę namų sampratą. Tai nebe konkrečios vie-
tos, o transcendentinis „namų pasaulyje“ ilgesys. 

Romano protagonistas – atsiskyrėlis, vienatvės kankinamas pusamžis 
latvis, kuris genamas tėviškės instinkto apsistoja nuošaliame Prancūzijos 
kaime Nonnenberge ant kalno, buvusiame moterų vienuolyne: Sulatvinus 
vokišką vietovardį Nonnenberg, vietovė romane pavadinama „Vienuolyno 
kalnu“, o jo legendos, tapę Apsės gyvenimo ir naratyvo dalimi, knygoje 
pinamos su persekiojančiu amžinos nostalgijos prakeiksmu: „[A]š esu iš 
tokios tautos. Jei mes neturim namų, žemės ir medžių, jaučiamės nelai-
mingi“22. Biografinė patirtis priartina Apsę prie karo romanų autorių – 
degančioje Jelgavoje stebėjo kaip gruzda tėvų namai ir knygos, tarnavo 
latvių legione, buvo dukart sužeistas, patekęs į vokiečių įkurtą koncentra-
cijos stovyklą, bet atskiro kūrinio šiomis temomis neparašė. Biogramoje 
esama panašumų ir su Kralikausko asmenine lemtimi – emigravęs į Pran-
cūziją, Apsė septynerius metus dirbo anglies kasyklose prie Prancūzijos ir 
Vokietijos sienos, tačiau romane nevaizduoja juodadarbių buities, o paky-
lėja savąjį ilgesį į aukštesnį matmenį. Apsės ir Kralikausko esminis skirtu-
mas – kalnų žmogus vs urvinis žmogus. Apsės nostalgija melancholiška – 
romane daug vienatvės, liūdesio ir tylių impresiškų pokalbių su savimi, 
kalnu, gimtine, Shakespeare’u, Dante, Hugo, Ibsenu, Kantu, Dostojevskiu 
ir netašytais, bet savotiškai išmintingais vietiniais. Vienuolyno kalno gy-
ventojai nepakenčia tų, kurie galvoja ar elgiasi kitaip, o Apsė šioje šalyje 
užsienietis, niekada negirdėtos tautos bėglys, kuris užsiima niekam nesu-
prantama ir objektyviai nepateisinama veikla – rašymu. 

Patirdamas visišką fizinę ir dvasinę izoliaciją Apsė išgyvena pagilintą 
dvasinę savivoką ir sukuria savotišką išeivio vienatvės filosofiją. Tačiau 
jis nepasineria į lozungus ir tiesmuką latviškumą, o grįžta prie paties tau-
tos pamato. Tokia nuostata priešinga anksčiau apžvelgtam parodomosios 
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nostalgijos tipui Janovskio romane. Dėl gilios latviškos savivokos Vienuo-
lyno kalne jis gėdijosi prisipažinti, kad realiame gyvenime vedė prancūzę 
ir nė vienas iš jo aštuonių vaikų niekada nekalbėjo latviškai. Gyvybinės 
energijos latvių išeivis semiasi iš akmens, mėnulio, obels šakos, o svar-
biausias metų laikas – ruduo, nes jis melancholiškas ir nostalgiškas, ar-
timiausias latvio prigimčiai. Rudenį migruoja paukščiai, praskrisdami ir 
pro Latviją, o išeivis – „žmogus medžio vardu ir paukščio dvasia“ – lieka 
įkalintas kalne. Laiko ir nuotaikos slinkties struktūra romane apibendrin-
ta per metų laikų kaitą minorine linkme: užvakar buvo pavasaris, vakar 
vasara, šiandien ruduo, o rytoj žiema. Vėjas romane – tai ne tik gamtos 
reiškinys, jis įgauna simbolinę prasmę kaip pasaulio alsavimas ant aukšto 
kalno ir kaip žvarbus amžiaus vėjas, atpūtęs į tremtį, atėmęs daug pa-
saulietinių daiktų ir išmokęs kitų vertybių. Per vėjo įvaizdį įprasminama 
mažos baltų šalies istorija: baltai gyvena rytų ir vakarų vėjų sankryžoje, 
bet vėjas yra laisva dvasia, kuri netarnauja nei Rytams, nei Vakarams. Vė-
jas – nelyginant kaimo vyresnysis, prapučiantis galvą, kad neapsamanotų 
dvasia, pažadinantis iš minčių apie kitą pasaulį, kur išeivis jautėsi savas. 
Apsė nenori likti praeities miglose (plg. Janovskio romano pavadinimą 
Virš Trentos kyla rūkas), todėl pasirenka kalną, nuo kurio gali stebėti dan-
gų ir saulę. 

Apsė vis pabrėžia neturintis ežio kailio, kuris jį apsaugotų nuo išorės 
veiksnių, todėl žodžiai, rašymas tampa jo emociniu prieglobsčiu ir sau-
gia intelektualo subegzistencija. Apsės nuostatos atspindi latvio sąlytį su 
gamta, stoišką kantrumą ir orumą: „Žinau, kad netinku būti tarnu. Žinau, 
kad iki galo mano dvasia bus vieniša, bet laisva“. 

Nors Apsės laisvė yra neatsiejama nuo vienatvės, pamažu atšiaurų 
vienuolyno kalną jis prisijaukina ir paverčia Pilnatvės kalnu. Lygumoje 
gimęs baltas pamilsta kalnus. Rašytojo išgyvenama nostalgija – globali 
egzistencinė nostalgija, kuri pasireiškia kūrybiškais atsivėrimais („dvasia 
tampa gyvybės medžiu“, – sakė Apsė), o ne ilgesinga pastanga dirbtinai 
atkurti įsivaizduojamą centrą. Jo nostalgija nėra plakatinė ar patriotinė – 
greičiau ji reiškia išlikimą ir prisitaikymą pripažįstant, kad egzodas (kaip 
ir pasaulis) yra vieninteliai dabarties namai. Vienuolyno kalne nostalgija 
pasireiškia kaip kultūrinis įprotis ir askezė, savikontrolės ir saviregulia-
cijos mechanizmas. Galima sakyti, kad tai pozityvi ir apibendrinta baltų 
nostalgijos versija.
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Išvados
Žvalgant romanus nostalgijos rakursu atsiskleidė netikėta nostalgijos 

formų ir tipų skalė – nuo gydančio nostalgiško malonumo iki drastiško 
pertrūkio ir skirtumo paaštrintos savidestrukcijos. Katiliškio Užuovėjo-
je praeities sušventinimas steigia pilnatviškos būties vaizdą, Janovskio 
romanas išsiskiria bandymu susikurti mažas salas ir garbinant praeities 
likučius išgyventi kolektyviai, Apsė pasirenka stoiško vienišiaus poziciją 
ir gelbstinčią rašymo instanciją, o Kralikauskas atstovauja jausmingajai 
nostalgijos atmainai, kurią pabrėžia didžiulis kontrastas tarp požeminės 
auksakasio katorgos ir „lininio“ tėviškės dangaus. Kaip matyti, nostalgija 
dažniausiai atsiranda kaip atsakas į neigiamas dabarties patirtis ir emocinę 
vienišumo pajautą. Ji dažnai gali pasireikšti kaip spąstai, kurie įkalina, nes 
jai būdingas melancholiškas minties grįžimo judesys, neatveriantis naujos 
potencialios buvimo erdvės, bet vis dėlto analizė leidžia daryti išvadą, 
jog nostalgija gali būti pilnatviška kad ir kuriam tipui – refleksyviajam ar 
atkuriamajam – ji būtų priskirta. Iš retrospektyvaus prarastų objektų idea-
lizavimo kylanti nostalgija gali padėti išeiviams atsilaikyti prieš dabarties 
gyvenimo agresiją. Katiliškio ir Apsės romanuose iškylanti nostalgija at-
lieka harmonizuojančią funkciją, o Kralikausko ir Janovskio nostalgija 
pasirodė negatyvesnė ir deklaratyvesnė, neišvengė „muziejinių“ apraiškų, 
praeities fetišizavimo. Akivaizdu, kad baltų nostalgija nebuvo išimtinai 
neigiama, sentimentali ar regresyvi (nei atkuriamoji, nei refleksyvioji jos 
atmainos) ir reiškėsi ne tik kaip atsiminimo, bet ir kaip užsimiršimo for-
ma. Tradiciškai nostalgikai laikomi konservatoriais, bet romanų analizė 
šiek tiek koreguoja tokią nuostatą (Arnoldo Apsės Vienuolyno kalnas). 
Nostalgijos rakursu perskaityti tekstai taip pat patvirtina, kad ilgesys ir 
nostalgija išeivijoje tapo svarbia baltiškosios tapatybės dalimi ir neretai – 
pagrindiniu kūrybos impulsu.
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Santrauka
Straipsnyje remiantis literatūrologų Victoro Watsono, Margaret Meek ir kitų 

įžvalgomis, religinės tapatybės dinamikos aspektu tyrinėjami trys XXI a. pra-
džioje parašyti skandinavų literatūros kūriniai paaugliams: Peterio Høego Dram-
blių prižiūrėtojų vaikai, Lene’ės Kaaberbøl Šešėlių vartai ir Kristin Steinsdottir 
Spurgos ir karis. Visuose šiuose romanuose religinės tapatybės paieškos – svarbi 
bręstančio žmogaus ieškojimų kryptis, kūrinių siužetiniame plane užimanti gana 
reikšmingą vietą. Tyrimu siekiama parodyti, kaip kūriniuose atsiskleidžia veikėjų 
krikščioniškoji tapatybė, kaip ji kinta veikėjams bendraujant su kitų krikščioniškų-
jų konfesijų, su kitų religijų atstovais, paaugliais ir suaugusiaisiais. 

Esminiai žodžiai: skandinavų literatura, literatura paaugliams, religinis tapa-
tumas, brendimas.

Summary
Referring to the insights of literature scientists Marija Nikolajeva, Margaret 

Meek and others, the author of the article investigates three works of Scandina-
vian literature for teenagers: Dramblių prižiūrėtojų vaikai by Peter Hoeg, Šešėlių 
vartai by Lene Kaaberbøl and Spurgos ir karis by Kristin Steinsdottir viewing 
them from the aspect of religious identity. The search for religious identity in all 
the novels is an important period of the maturity process of a young person and 
plays a significant role in the plot of each novel. 

The aim of the investigation is to show how the Christian identity of the char-
acters reveals itself and changes while having contact with teenagers confessing 
other religions: Muslims, the Hindu and others. The investigation has shown that, 
what concerns the artistic reality of the works analysed, the realization of one‘s 
Christian identity is not something given a priori – the initial relationship with 
Christianity is complicated and, in many cases, full of conflicts. The dynamics 
of religious identity of the main character is especially clearly seen in the novel 
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Spurgos ir karis: starting with full indifference towards the inborn religion, later 
acquiring ironic attitude to it, fascination with the Hindu and their religion, com-
ing to the conclusion that Christianity is of no less importance and significance 
(it was important to the person the teenager Bjosis loved).; the characters of the 
novel „D. p. v.“ – three children whose parents are missing – have a chance to 
meet and know different people and thus gradually assimilate the world of each of 
them and get acquainted with religions they confess. Another topic the author of 
the novel looks into is the conflict between Protestantism and Catholicism. Tilte, a 
teenage girl, falls in love with a young Catholic, who later decides to give up the 
romantic relationship and follow his vocation to become a Catholic priest. Each 
child, the character of the novel, has a possibility to consider and evaluate the im-
portance of their religion for themselves.

The Scandinavian novels we have analysed, translated into Lithuanian, enable 
Lithuanian readers to look into the dilemmas disclosed in a suggestive way, which 
Scandinavian children have to solve, thus advancing their own search for religious 
identity.

Key words: Scandinavian Literature, Juvenaile Literature, religion identity, 
maturation.

Įvadas
Šiandieninės literatūros paaugliams, ypač probleminės prozos dėmesio 

centre - kenčiantis, savo kitoniškumą išgyvenantis ir savosios tapatybės 
(kas aš esu tautiniu, religiniu, seksualiniu požiūriu) ieškantis paauglys. 
Didžiuma tokios prozos konstruojama tarsi veidrodiniu principu, kai šalia 
pagrindinio veikėjo atsiduria kitas žmogus, draugas, kuris daugeliu atvejų 
tampa gana schematišku veikėju-funkcija, padedančiu pagrindiniam vei-
kėjui spręsti savo vidines (ar ir išorines) problemas. Paauglių literatūros 
tyrinėtojai Margaret Meek ir Victoras Watsonas knygoje Coming of Age 
in Children’s Literature (Pereinamasis amžius vaikų literatūroje), skir-
toje vaiko augimo ir brandos temai, išryškina daugiau kaip 20 skirtingų 
su brendimo tema susijusių potėmių, kurias meniškai tyrinėja šiuolaikinė 
proza paaugliams1. Šiame straipsnyje bus tyrinėjama viena iš paauglių 
literatūros temų – religinė tapatybė. Apskritai filosofės Aidos Savickos 
nuomone, asmens tapatybė formuojasi pamatinių vertybių ir įsitikinimų, 
susijusių su individo savęs suvokimu, pagrindu.2 Religinė tapatybė – tai 
žmogaus tapatybės dalis (šalia etninės, kultūrinės ir kt.), reiškianti žmo-
gaus įsisąmoninimą priklausyti tam tikrai religinei bendrijai.3 Šis žmogaus 
tapatybės aspektas yra svarbus šiuolaikinėje prozoje paaugliams. Pavyz-
džiui, Margaret Meek sudarytame straipsnių rinkinyje Vaikų literatūra 
ir nacionalinis identitetas (Children’s Literature and National Identity 
4didžiuma mokslininkų (Anna Adamik Jaszo, Carol Fox, Francis Mar-
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coin) kalbėdami apie nacionalinę tapatybę, kaip apie jos dalį kalbėjo ir 
apie religinę tapatybę. Tyrimui pasirinktos trys XXI a. pradžioje parašytos 
populiarių skandinavų rašytojų knygos: Kristin Steinsdottir Spurgos ir 
karis5, Lene’ės Kaaberøl knyga Šešėlių vartai 6, Peter Høeg Dramblių 
prižiūrėtojų vaikai7 . Pasirinktus kūrinius vienija tai, kad pagrindiniai jų 
veikėjai, gyvendami Danijoje (Dramblių prižiūrėtojų vaikai, Šešėlių var-
tai) , Islandijoje (Spurgos ir karis) – veiksmas vyksta aiškiai apibrėžtoje 
vienoje iš dviejų Skandinavijos šalių – turi galimybių labai iš arti pažinti 
kitas šalis ir religijas, skirtingus papročius turinčius žmones, pažinti jų 
kultūrą, visą jų pasaulį. Visuose tyrinėjamuose kūriniuose veikėjai turi 
rekonstruoti savo santykį su savo pačių kultūra, suvokti savo šalies išskir-
tinumą, visuose juose meniškai tyrinėjamos ir veikėjų religinės tapatybės 
paieškos. Tyrinėjant kūrinius naudojamas analitinis, interpretacinis ir lygi-
namasis metodai.8 

Proatestantizmas ir protestantiškoji aplinka
Tyrinėjamose knygose vaizduojami veikėjai priklauso protestantiškai, 

liaudies bažnyčios (folkekirke), religinei tradicijai. Visų tyrinėjamų kūri-
nių pasakotojai – 11-14 metų paaugliai, kuriems būdingas itin kritiškas 
santykis su realybe, ne išimtis ir religija. Ypač tai ryšku knygose Dram-
blių prižiūrėtojų vaikai ir Spurgos ir karis. 

Knygoje Dramblių prižiūrėtojų vaikai religijos tema yra pati svar-
biausia.9 Trys pagrindiniai veikėjai augo pastoriaus ir bažnyčios vargo-
ninkės šeimoje, kurioje apie Bibliją buvo nuolat kalbama. Vaikai buvo 
arčiausiai bažnyčios ir krikščioniškosios praktikos. Ir čia tarytum būtų 
beprasmiška skirtis tarp religinės tapatybės ir religingumo. Visi trys vai-
kai nuo pat vaikystės buvo nuolat bažnyčioje, giedojo giesmes drauge 
su savo motina, t.y. praktikavo religiją ir, išoriškai žvelgiant, buvo reli-
gingi. Be to, pačią pasakotojo, keturiolikmečio berniuko sąmonę, tiesiog 
smelkte persmelkusi Biblija, jos vaizdiniai ir, kad ir ką jis apmąstytų, 
pasiremia Biblijos įžvalgomis. Tarkim, kritiškai žvelgdamas į pernelyg 
gausius švediškus stalus, padengtus šventei, Pėteris iškart pamąsto, jog 
seniai praėję laikai, kai svečius pamaitindavai trimis kepalais duonos ir 
penkiomis žuvimis – „viskas panašu į romėnišką orgiją“10, prisiminda-
mas ankstyvąją savo vaikystę ir vakaro maldas, Pėteris sakosi net Jėzų 
įsivaizdavęs kaip tepantį sumuštinį – „turėdamas galvoje jo talentą ap-
rūpinti maistu, galvodavau: nieko sau, kokius sumuštinius jis turėtų tep-
ti“.11 Vis dėlto jau knygos pradžioje, mąstydamas apie savo pastorių tėvą, 
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pasakotojas išryškina tą didelį sunkumą tėčiui suderinti tokius skirtingus 
savo pašaukimus:

Man atrodo, kad iš tikrųjų kunigų teismui jie turėjo pateikti tas mažas mau-
dymosi kelnaites, kurias jis mūvi, kai vasarą palei pat vandenį žingsniuoja 
paplūdimiu apkabinęs mamą ir stengiasi būti panašus ir į šeimos vyrą, tėvą, 
evangelikų liuteronų bažnyčios kunigą, vedusį jau devynioliktus metus.12

Visas knygos siužetas rodo, kad religinė tapatybė, sąmoningas susi-
tapatinimas su religine bendruomene, nėra toks paprastas. Kalbant apie 
buvimo bažnyčioje ir prilausymo jai skirtį, įtaigūs atrodo kupini ironi-
jos keturiolikmečio knygos pasakotojo Pėterio žodžiai apie sausakimšą 
bažnyčią gegužės sekmadieniais – „nes tėtis su mama visuomet sugebėjo 
pritraukti žiūrovų“13 . Čia bažnyčia aiškiai susiejama su teatru, kuriame 
visada ryški distancija su tuo, kas vyksta. Apskritai visame pasakojime 
dominuoja ironiškas santykis su sava ir ne tik su sava religija, jos prak-
tikomis. Tarsi nuolat norima įrodyti, kad žmogus dėl savo žmogiškosios 
prigimties negali autentiškai tikėti, nes „labiausiai paplitusi iš visų religijų 
vis tiek yra ir bus pasitenkinimas savimi“.14

 Romano Dramblių prižiūrėtojų vaikai veikėjams priimti savo religinę 
tradiciją, iš tiesų identifikuotis su ja, šio romano kontekste reiškia priimti 
savo tėvus, jų religingumą, jų klaidas – jų „vidinius dramblius“, atleisti 
už veidmainystę. Tai padaryti pasirodo ypač sunku. Šį sunkumą atspin-
di ir romano moto pasirinkta indų patarlė – Norėtum susidraugauti su 
dramblių prižiūrėtoju? Tuomet įsitikink, ar užteks vietos ir drambliui. Pas-
toriaus vaikai Pėteris, Tiltė ir Hansas, skirtingai nei paprasti Fino gyven-
tojai, kuriems „mamos ir tėčio nuodėmės nugrimzta užmarštin“15, romane 
preciziškai tikrina atitikimą tarp tėvų sakomų žodžių, išorinio religingumo 
ir gyvenimo, gebėjimo būti gerais tėvais - kiek tėvų gyvenimas, jų gebė-
jimas konkrečiai mylėti - atitinka jų skelbiamus mokymus. Vaikai savo 
tėvus vertina daug griežčiau, nei kas nors kitas, ypač toks kritiškumas 
sustiprėja, kai bažnyčioje tėvui sakant ugningus pamokslus, ima vykti rea-
lūs, vaikų įsitikinimu, tėvų sugalvoti stebuklai:

Jau užtektinai blogai yra kiekvieną sekmadienį pasakoti žmonėms, kad Dievas 
yra ir tokia būties prasmė, jeigu pats nesi tuo šimtu procentų tikras, o tikras 
gali būti tik tada, jei pats tai patyrei, o to tėtis to nepatyrė, tą juk ir jis pats pri-
pažino, tai jau pakankamai blogai. Tačiau kad jis su mama dabar išburia kaž-
kokį balandį, ir leidžia mums tai suprasti, tai jau visiškas nemokšiškumas ir pik-
tnaudžiavimas žmonių tikėjimu, ir tas, kuris taip elgiasi, pats sau kasa duobę.16
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Susižavėjimo ir net įsimylėjimo verti tėčio ir mamos įvaizdžiai baž-
nyčioje visiškai bliūkšta namų aplinkoje. Vaikai itin kritiškai vertina ir 
pačią Fino krikščionybę , kurią jie mato net žioruojančia juodąja magija. 
Kaip buvo minėta, šiame romane religinė vaikų tapatybė priklauso nuo 
jų santykio su tėvais. Susitaikymas su jais tarytum rodytų nekomplikuotą 
santykį ir su tėvų religija.Vis dėlto į šiuos dalykus Høegas pažvelgia daug 
sudėtingiau – suaugusieji romano veikėjai (tėvai) atsiskleidžia religingi, 
bet kaip buvo anksčiau minėta, veidmainiški. Paradoksalu, bet romano 
pabaigoje tie tėvai, su kuriais susitaikoma, kuriems atleidžiama, nebėra 
institucijos žmonės, o žmonės esantys ieškojimuose, nebijantys pripažinti 
savo abejonių ir, galiausiai, besileidžiantys į piligriminę kelionę. 

Pastangas bendrauti ir susikalbėti tarp skirtingų žmonių, kaip teminę 
strategiją, galima aptikti Kristin Steinsdottir romane Spurgos ir karis. Jau 
pirmuose knygos puslapiuose atskleidžiama, kaip pagrindinis kūrinio vei-
kėjas ketvirtokas islandas berniukas Bjosis savo aplinkoje atrankos būdu 
įžvelgia žmonių pastangas – kartais labai sudėtingas – bendrauti su kitais 
ir kitokiais. Svečiuodamasis pas savo bičiulę, susipažįsta su jos seneliu 
Mačiu, kuris ištisomis dienomis naudojasi prietaisu, kuriuo bando „susi-
siekti su žmonėmis visame pasaulyje“17. Šis epizodas kūrinio pradžioje 
tampa kaip nuoroda į būsimą berniuko susitikimą ir bendravimą su kita-
taučiu. Jau knygos pradžioje jautrus, meniškos prigimties berniukas, ap-
mąsto religinius dalykus. Kas yra Jėzus, kuo tiki krikščionys, o svarbiau-
sia, - kokie yra krikščionys. Berniukas pagalvoja, kad beveik niekas iš is-
landų paveikslų Jėzui nekabina, o jo paties prosenelė nors ir turi paveikslą 
su užrašu „Viešpatie, palaimink mūsų namus“18, bet jį yra paslėpusi giliai 
giliai. Bjosis prisipažįsta: „Niekada nesu matęs Jėzaus paveikslų kitur 
kaip bažnyčioje, knygose ar pas giminaitę Katriną, senelės Sihurbjorgos 
seserį“.19 Toliau knygoje atskleidžiamas net ir tos vienintelės Jėzaus pa-
veikslus pasikabinusios moters veidmainiškumas, piktumas, nepasitenki-
nimas viskuo, apskritai čia stereotipiškai piešiamas tipiškas „davatkos“ 
paveikslas. Šiame kontekste logiškas berniuko teiginys „Labiausiai man 
knietėjo jai pasakyti, kad tie jos Jėzaus paveikslai bjaurūs, juose visuose 
Jėzus panašus į senę, daugelyje apsivilkęs balta suknele, ilgais per vidurį 
perskirtais plaukais“20. Kaip matyti, mažojo berniuko santykis su krikščio-
niškuoju Dievu itin kritiškas, negatyvus. Visoje knygoje santykis mažai 
kinta ir tik knygos pabaigoje Bjosis suvokia, kad yra ir kitokių krikščio-
nių: jo geras draugas senelis Matis, gebėjęs Morzės abėcėle susisiekti su 
pačių įvairiausių tautų žmonėmis, gebėjęs visus priimti, išklausyti ir my-
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lėti, buvęs krikščionis. Santykis su autentiškai tikinčiu ir gera darančiu 
žmogumi romano veikėjui Bjosiui, padeda adekvačiau, ne taip kritiškai 
priimti savo religinę tradiciją, nulemia religinės tapatybės kismą, tampa 
akstinu ją tiesiog apmąstyti. 

Santykis su kitatikiu
Įžymus rusų literatūrologas Vsevolodas Revičius, kalbėdamas apie pa-

augliams skirtą nuotykinę literatūrą, yra sakęs, jog jai būdinga laiko, vie-
tos ir aplinkybių egzotika.21 Akivaizdu, kad šie trys aspektai yra svarbūs 
ir kalbant ne tik apie nuotykinę literatūrą, bet ir ypač, – apie probleminę 
realistinę prozą, fantasy ir kitų žanrų kūrinius paaugliams. Viena iš to-
kio aplinkybių egzotikos apraiškų – pagrindinio veikėjo draugystė ar ir 
meilė kitataučiui (kitos religijos žmogui), leidžianti pažinti, įsikverbti į 
kito ir kitokio pasaulį, jį suvokti dar stipriau apmąstant ir savo patirtį. Šis 
motyvas, skatinantis vaiką priimti, pamėgti šalia esantį kitatautį, apskri-
tai dažnas šiuolaikinėje Vakarų, ypač Skandinavijos tautų, literatūroje, 
skirtoje paaugliams. Šis aspektas svarbus visuose trijuose tyrinėjamuose 
kūriniuose. Visų jų siužeto principas – kontrastas - atskleisti kaip kinta 
pirminis nepasitikėjimo santykis su kitokiu ir kitos religijos asmeniu į 
meilės, krikščioniška meile pagrįstą santykį. 22 

Knygoje Šešėlių vartai atrodo, kad religijos, religinės tapatybės klau-
simams dėmesio skiriama iš visų trijų knygų mažiausiai. Jie knygoje ak-
tualizuojami pagrindinei veikėjai Anai susidraugavus su musulmonų ber-
niuku Ajanu. Pasakotoja yra nebylė keturiolikmetė Ana, gebanti bendrauti 
tik sms žinutėmis. Svarbiausias jai ne religinės tapatybės, o priklausymo 
šeimai klausimas. Ji įvaikinta ir visa kūrinio meninė realybė pagrįsta mer-
gaitės bandymu suprasti kuriai – biologinei ar įvaikinusiai ją šeimai, ma-
mai – ji priklauso. Umberto Eco savo studijoje Tobulos kalbos paieškos 
Europos Kultūroje23 atskleidė daugybę pastangų žmonėms (su)sikalbėti. 
Tačiau dar didenį tų galimybių arsenalą turi vaikiškoji draugystė. Kalba 
(jos nemokėjimas) – nesusikalbėjimo prielaida. Kita vertus bendraujant 
dviem , kai vienam kažkokia kalba gimtoji, o kitam tik išmoktoji (ta, ku-
rios mokomasi) potencialiai yra dviejų žmonių ne tik atskirties, bet ir ga-
limo vieno pranašumo prieš kitą jausenos prielaida. Gal todėl Lene Kaa-
berbøl Šešėlių vartų veikėją Aną palieka nebyle, galinčia komunikuoti tik 
žinutėmis. Imigrantas Ajanas kalba daniškai, bet jam jo kalba nėra gimto-
ji. Taip veikėjai tarsi atsistoja į vieną gretą, nes priversti ieškoti naujų ko-
munikavimo būdų – žinutėmis, piešiniais. Ir žinutė „Man nesvarbu ar tu 
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gimęs Danijoj“24 atskleidžia pirminę žmogiškumą apibendrinaančią mei-
lės, rūpinimosi kitu, artimuoju, tuo kuris yra šalia, imperatyvą. Knygos 
kontekste tai neturi nieko bendro su Filosofo Eligijaus Dzežulskio kalbė-
jimu apie pasaulį, „kuriame niekas nebesidomi nei tavo kilme, nei krei-
pia dėmesį į tavo gyvenseną, papročius ar religiją“.25 Mergaitė susidomi 
Ajanu, kaip asmeniu, labiau nei asmeniu, priklausančiu tam tikrai tautai, 
rasei, kultūrai, religijai, susidomi, nes tam tikru metu mergaitė tampa tary-
tum bibliniu plėšikų užpultu keliautoju, kuriam artimuoju tampa tas, kuris 
prie jo pasilenkia. Šis krikščionybės principas, taip pat auksinė taisyklė 
išbandoma pasakojime taip, jog pirminis berniuko patikinimas, jog šis 
gimęs Danijoje, nebetenka prasmės. Mergaitei Anai jis Jau tapo danas, jau 
tapo artimuoju. Būtent diskusijos su Ajanu atveria Anai religinių dilemų, 
susijusių su religine tapatybe, perspektyvą. Ajanas – tikras musulmonas, 
bet mirus jo tėvui, jo mama įsimyli krikščionį. Būtent dėl šios sąjungos, 
nuo Ajano mamos nusigręžia visa jos gimine. Ajanui tenka pasirinkti – 
mama ar kiti jo artimieji. Bet kuris pasisrinkimas – radikalus – sukelia 
skausmą, nes tenka atsisakyti kažkurios savo dalies – „Na, ne visi musul-
monai, kai šeimoje kas nors atsitinka, puola dėl garbės žudyti. Ne, tiesiog 
man teko rinktis. Arba mama, arba giminė. Abiejų turėti nebegalėjau.”26 
Šis Ajano pasakojimas kūrinio plane tampa tarsi nuoroda į tai, kad ir Anai 
teks rinktis. Pati Ana beveik niekad nemąsto apie savo krikščioniškumą, 
bet vis dėlto vertindama įvairią savo patirtį, kasdienybę, ne kartą naudoja 
su religija susijusius dalykus. Pavyzdžiui, ji prisimena, kaip per televiziją 
rodė kažkokią moterį, kuri sakėsi gyvenanti jau kelintą gyvenimą. Ana iš-
kart tai įvertina kaip negalima dalyką – reinkarnacija negali būti tikras da-
lykas krikščioniui. Mąstydama apie neįprastus, tėčio menininko sukurtus 
jų namus-šiltanamį – ji juos apibūdina kaip bažnyčią. Romane Spurgos ir 
karis skleidžiasi tradicinės paauglių literatūroje būdingos dichotomijos – 
mažas didelis, jaunas senas, geras blogas, draugas priešas. Pagrindinis 
kūrinio veikėjas Bjosis susipažįsta su induizmą išpažįstančiu Akašu ir jo 
šeima. Ši pažintis leidžia veikėjui įsisąmoninti savo paties kultūrinius ir 
religinius skirtumus. Jis Akašą panardina į islandiškų pasakojimų apie 
Trolius, gyvenančius kalne, apie Joukos gumbą, išmoko žiūrėti į ledyną. 
Vis dėlto svarbesnės ir universalesnės tampa pamokos, išmoktos iš Akašo, 
keičiančios iš esmės suvokimą apie tą kultūrą ir religiją, kuriai priklausai. 
Pirmąkart Bjosiui būnant pas Akašą, jis atkreipia dėmesį į tai, kaip ir ką 
valgo indai ir iškart labai užsinori paragauti indiško maisto. Lyginama 
viskas. Pavyzdžiui vardai : Akašas, kuris reiškia dangų ir Sihurbjornas Ei-
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munduras arba Ulhilda Stefanija Simonardoter. „Kaip mes galime vadintis 
tokiais visiškai neįmanomais vardais?“.27 Atrodo mažai motyvuotas vaiko 
troškimas iškart slapčia pasikeisti savo vardą į Dangus Snorasonas. Ro-
mane pats svarbiausias yra religijos ir tikėjimo susidūrimas, taip pat savo-
jo tikėjimo rekonstrukcija. Berniukas žvelgdamas į induistų aplinką, visur 
įžvelgia jų tikėjimo ženklus - pavyzdžiui, ties stakta kabantis paveikslas 
jų dievybei Ganešui, pastebi, kiek daug šeima meldžiasi savajai dievybei, 
kaip atlieka jogos pratimus. Dar vienas etapas – Bjosio pripažinimas, jog 
visi Indijos dievai tiesiog nuostabūs – ir Ganeša, ir Krišna, ir Lakšmi, ir 
Sarasvati. Laipsniškai priartėjant, įžvelgiant vis daugiau tradicijų, kultū-
rų skirtumų, Bjosiui Akašas tampa vis įdomesnis. Knygos pavadinimas 
Spurgos ir karis susieja, sujungia ir padaro vienodos svarbos skirtingus 
dalykus – spurgas, kurios labai stipriai siejasi ir metonimiškai kontekste 
pakeičia Skandinaviją (jos Skandinavijoje yra populiarus prieškalėdinis 
valgis), o karis tampa Indiją apibendrinančiu įvaizdžiu. 

Romane Dramblių prižiūrėtojų vaikai trys dingusių tėvų vaikai turi 
galimybių susitikti ir pažinti pačių įvairiausių žmonių ir tarsi laipsniškai 
įsisavina tuos pasaulius, kuriuos sutiktieji žmonės atstovauja. Romane 
apskritai atskleidžiama didžiulė Danijoje egzistuojančių religijų ir tikėji-
mų įvairovė:

Viskas prasideda Šiaurėje, – aiškina grafas. – Nuo SPA centrų Šiaurės Jutlan-
dijoje, makrobiotinių dietų, jogos, daktaro Bacho gėlių medicinos ir balietiš-
ko masažo. Tada įgauna pagreitį su Tibeto budizmo centrais, Sufijų akademija 
ir privačiomis katalikiškomis mokyklomis Helerupo rajone. Svedenborgo ir 
Martinuso institutais ir teosofais Frederiksberge. Ekstazę pasiekia, kai artėja-
me prie centro: Kopenhagos katedra, Teologijos fakultetas, katalikų bažnyčia 
Plačiojoje gatvėje, rusų cerkvė, jogos mokyklos senamiestyje, mečetės, sina-
gogos. O piečiau viskas pasisuka okultizmo kryptimi. Kristianijos okultizmo 
mokykla, Satanistų konsorciumas Amagerio pakrantės gatvėje, astrologijos 
institutai Senajame Kiojės kelyje. 28 

Kaip minėta, susipažinti su šiomis religijomis ir tikėjimais, romano 
veikėjams reiškia susipažinti su jas išpažįstančiais žmonėmis. Šiame susi-
pažinimo kelyje galima įžvelgti kelias pakopas:

1) Kitoniškumo, savitumo ar ir pranašumo prieš krikščionybę paieš-
kas. Tie aspektai išryškėja ne tiek piešiant skirtingų religijų išpažinėjų 
paveikslus (pavyzdžiui, Pėteris pasakoja apie į islamą atsivertusią moterį 
Blobalę, kuri ima dėvėti burką, kaip ji įkalba dar kelias danes tą patį pada-
ryti ir čia pat pasakotojas patikina, kad burkos jam gražu – „aš mielai ma-
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tyčiau daugiau asmenų ją dėvint”29 , bet ir įtaigiose teologinėse diskusijo-
se – „ar yra kuriantis dievas ir kas reinkarnuoja, jeigu mes, pasak budistų, 
neturime asmeninės sielos“.30 

2) Kritiškumo ( bet kurios religijos išpažinėjai lygiai taip pat iki galo 
netiki ir nėra ištikimi savo tiesoms kaip ir krikščionys); Pavyzdžiui, ro-
mane kalbama apie griežtą vegetarę budistę, kuri tada, kai „persisotindavo 
vegetariškais patiekalais, Leonora trumpam nutraukdavo savo atsiskyrimą 
ir vogčiomis ateidavo pas mus, kur tėtis patiekdavo veršienos pjaustinį“31. 
Įdomiai romane skleidžiasi ir protetstantų požiūris į kataliką. Sesutė Tiltė 
susižavi nuolat rožinį kalbančiu vaikinu, kuris pajunta pašaukimą tapti ka-
talikų kunigu. Jo paveikslas romane įgyja gana ironiškų bruožų.

3) Netolerancijos vieni kitiems momentai . Ne kartą romane akcentuo-
jama mintis apie tai, kad skirtingų religijų žmonėms itin nelengva su pa-
garba žvelgti į kito kitoniškumą. Ypač įtaigiai šis aspektas atskleidžiamas 
vaizduojant skirtingų religijų dvasinius lyderius, priverstus važiuoti vienu 
automobiliu: važiuoja visiškoje tyloje, nepersimesdami nei vienu žodžiu, 
„kiekvienas iš jų elgiasi taip, tarsi kitų nebūtų“32.

4) Panašumo paieškos – bandoma surasti bendrą visų religijų vardiklį, 
kuris labiausiai vienytų visas religijas. Gal tai biolokacijos principas, gal 
vienija religijų dvasinių lyderių Dalai Lamos, Jėzaus, Budos gerumas, gal 
tai, kad visos religijos su pagarba žvelgia į žmogaus mirtį ar kelia pana-
šius egzistencinius klausimus? 

Pati svarbiausia romane tampa religinio reliatyvizmo idėja – suvoki-
mas, kad visai nesvarbu kokią religiją išpažįsti ( ir ar apskritai išpažįsti), 
svarbiausia yra būti mylinčiu žmogumi (todėl kai Hansas įsimyli haitietę, 
egzotiškos mirusiųjų religijos kunigę ir tada, kai ji tobulai tepa sumušti-
nius, su meile patarnauja, pasakotojas Pėteris joje įžvelgia Kristaus pavi-
dalą), žinančiu kad yra gyvenimas po mirties: 

Jauti, kad yra būdas gyventi pasaulyje, tame pasaulyje, kuris nemirs, ir kur 
nebebijai, nes pats laisvės pojūtis niekada neišnyks. Žinoma, kad mirs Han-
sas ir Baskeris, ir Tiltė, ir tu, ir tavo liaunas futbolininko kūnelis. Tačiau yra 
kažkas, ko negali apibūdinti, tačiau ten tu turi savo dalį ir tas kažkas nieka-
da nemirs – štai toks tas jausmas. Žinau, kad tą akimirką stoviu tarpduryje. 
Iš tiesų tai net ne tarpdurys, tai yra visur. Tai nepriklauso jokiai religijai, 
nereikalauja ką nors tikėti ark ą nors garbinti ar laikytis kokių nors taisyk-
lių. Reikia tik trijų dalykų: pajusti savo širdį. Akimirką sutikti su viskuo, taip 
pat ir su ta nesuvokiama smulkmena, kad mirsi. Ir mirksnį pastovėti visiškai 
ramiai…
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Apibendrinant šį poskyrį galima pasakyti, kad visiems tyrinėtų kūrinių vei-
kėjams, jų savęs suvokimui, jų brandai, taip pat ir religinei tapatybei, buvo 
svarbi jų pažintis su kitų tautybių ir kitų religijų žmonėmis. 

Išvados
Tyrimas parodė, kad analizuotose knygose savo religinės tapatybės 

įsisąmoninimas veikėjams nėra a priori duotybė, bet laipsniškai sąmonėje 
konstruojamas dalykas ir visų romanų kontekstuose tai nėra baigtinis pro-
cesas. Visuose kūriniuose atskleidžiama savosios religinės tapatybės dina-
mika, bendraujant su kitos religijos atstovu – musulmonu (Šešėlių vartai), 
induistu (Spurgos ir karis), su daugybe skirtingų religijų ir religinių kon-
fesijų atstovais (Dramblių prižiūrėtojų vaikai). Knygos, ypač Dramblių 
prižiūrėtojų vaikai , leidžia pamatyti kitokią, liaudies bažnyčiai būdingą 
religinę praktiką, skaitytojui atveria ir meniškai tiria sudėtingą veikėjų pa-
tirtį – būti pastoriaus sūnumi (dukra). Nei vienas iš romanų veikėjų neįgy-
ja religinės tapatybės, savęs nepriskiria nei vienai religijai, bet drauge su-
vokia esmingiausius visoms religijoms svarbius aspektus, taip pat tai, jog 
pati svarbiausia religinė praktika yra gyvenimas. Todėl romano Dramblių 
prižiūrėtojų vaikai momentas, kai tėvas pastorius pirmąkart savo vaikams 
pasiūlo alaus ( taip pripažįsta jų brandą) romane pavadinama komunija – 
meilės aktu. Romane Spurgos ir karis ryški pagrindinio veikėjo religinės 
tapatybės dinamika : nuo visiško abejingumo savai religijai, ironiško san-
tykio su ja, susižavėjimo induizmą išpažįstančiais žmonėmis ir jų religija, 
iki pripažinimo, kad ir krikščionybė gali būti svarbi, reikšminga (nes ji 
svarbi buvo paauglio Bjosio mylimam žmogui). Romane Šešėlių vartai 
paauglė Ana, bendraudama su Ajanu, kuris susitaiko su savo musulmonų 
religiją išpažįstančiais giminaičiais, patiria, kaip svarbu yra susigrąžinti 
savo religinę tapatybę, kiek tai teikia džiaugsmo.
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Ar ,,istorijos tauta“ netenka istorinio 
romano? Šiandienė istorinio romano 
padėtis Suomijoje

Is the nation with a rich history 
losing its historical novel? Present 
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Finland
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Santrauka
Straipsnyje apžvelgiami suomių istorinio romano tyrimai XX a. pabaigoje, 

pateikiamos šiuolaikinio istorinio romano charakteristikos Lietuvoje ir Suomijo-
je, nušviečiama, kokią vietą istorinis romanas užima 2012 m. rudenį įvykusioje 
Helsinkio knygų mugėje, literatūrinėje periodikoje, kokios yra istorinio romano 
nepopuliarumo Suomijoje priežastys, žvelgiant iš rašytojų ir skaitytojų pozicijų, 
kaip šiuolaikinį istorinį romaną vertina ir kokiais būdais analizuoja literatūro-
logai. Visų nuomone, labai pasigendama vieningos istorinio romano teorijos ir 
tokių romanų analizės pavyzdžių, tačiau padėtis keičiasi nežymiai. Straipsnio 
autorės atliktas tyrimas rodo, kad suomių istorinis romanas dabar išgyvena tam 
tikrą nuosmukio laikotarpį. Tenka laukti ir stebėti, koks bus žanro stilistikos tęsti-
numas ir kokių atgarsių jis sulauks akademiniame pasaulyje, rašytojų ir skaityto-
jų bendruomenėje.

Esminiai žodžiai: lietuvių istorinis romanas, suomių istorinis romanas, šiuo-
laikinio istorinio romano poetika, istoriografinė metafikcija, istorinio romano 
skaitytojai ir rašytojai.

Summary
The history and alternation of literary genres is constant object of attention 

of literary scientists. Novel is not exception. There is a need of research of long 
prose works in Lithuania recently, not to mention newest information about novels 
of the other country.

Therefore main task of this article is to show the situation of historical novel 
in Finland today: do it really exist, what it’s poetic like (relations with other types 
of the novel), how do readers value it. In order to achieve the task, author of this 
article is using research she made at Helsinki Book Fair, in literary periodicals 
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and, of course, evaluations of literary scientists in contemporary Finnish scientific 
publications. 

As far as this above mentioned research shows, contemporary Finnish novel 
now experiencing decline. The reasons for that may be as follows: 1. Some of the 
Finnish novels simply have historical background, so they can’t be treated as real 
historical novels, cause they don’t have the essential feature of the genre – the 
construction of the history from the very start, history as original text. 2. Today we 
haven’t got readers who are nor afraid of the power and duty to make conclusions 
and decide between representations of the past depicted and ideological represen-
tations. 3. Clear feminist tradition which influence turn historical novel into analy-
sis of emotions and relationship. 4. Contemporary Finnish novel experiencing 
decline right now. It was happening before in 1940-1950. The main competitor of 
historical novel then was War Literature. 

5. Writers are also not so keen on writing historical novels, because Finnish 
readers require historical true from the novel, not historical feeling, not alternative 
histories.

Just few investigations on contemporary Finnish historical novel are made sor 
far. We hope for more and wait for the better times for historical novel to come.

Key words: Lithuanian historical novel, Finnish historical novel, poetics of 
contemporary historical novel, historiographic metafiction, writes and readers of 
historical novel.

Literatūros žanrų istorija ir dabarties tendencijos – nuolatinis literatū-
rologų dėmesio objektas. Ne išimtis ir romanas, o ypač – istorinis roma-
nas1. Lietuvoje jo tyrinėjimų tiek XX a., tiek XXI a. labai pasigendama, o 
ką jau kalbėti apie kitos šalies romanus.

„Tai žanras, kuris nepaliauja dominti tyrėjų. Nepaisant to, neturime 
specifinės ir vieningos istorinio romano teorijos. Suomijoje istorinis ro-
manas yra populiarus žanras, bet teorinių studijų apie istorinio romano 
problematiką yra tik keletas“, – 1992 m. apgailestavimą išreiškė pagrindi-
nis suomių istorinio romano tyrėjas Markku Ihonen (Ihonen, 1992, 338).

Tačiau reikėtų pabrėžti, kad Suomijoje iki 2000 m. kur kas daugiau 
knygų ir publikacijų apie istorinį romaną nei po 2000 m. Iš tokių pami-
nėtinas Raoulo Palmgreno 1986 m. pasirodęs straipsnis Istorinis roma-
nas. Teorija ir kryptys/ Historiallinen romaani. Teoriaa ja linjoja2, Liisos 
Saariluomos 1989 m. išleista monografija Kintantis romanas. Įvadas į 
individualaus žanro istoriją/ Muuttuva romaani. Johdotus individuaalisti-
sen lajin historiaan3, 1990 m. išspausdinti Väinö Linnos straipsniai: Apie 
istorinio romano realizmą/ Historiallisen romaanin realismista ir Ar išliks 
istorinis romanas?/ Säilyykö historiallinen romaani?4, Markku Ihoneno 
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1992 m. studija apie Tatu Vaaskivio indėlį į suomių istorinio romano po-
kyčius5, Risto Turuneno, Liisos Saariluomos, Dietricho Assmanno 1992 
m. sudarytas straipsnių rinkinys Kintanti forma. Suomių romano istorijos 
tyrimai/ Vaihtuva muoto. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta 6.

Situacija šiandien tiek Lietuvoje, tiek Suomijoje gan panaši: litera-
tūros mokslas pripažįsta istorinės prozos tyrimų poreikį ir svarbą, tačiau 
nelabai kas imasi užpildyti šią spragą. Kalbėti apie šiuolaikinio istorinio 
romano būtį, jo tematiką ir poetiką – išties keblu. Regis, dabar jis (gal ne 
tik vien Suomijoje) ima asimiliuotis su kitais romano tipais, ypač su karo 
romanais7, taip pat su socialiniais-psichologiniais, ir autobiografiniais ro-
manais. Žinoma, visi kūriniai yra tokie individualūs ir skirtingi, jog šį 
žanrą apibrėžti labai sunku. Bandymas tą padaryti bus sąlygiškas, nes tas 
pats romanas gali priklausyti keliems žanriniams tipams. Tai pasakytina ir 
apie istorinį romaną. Tačiau vis tik turime susitarti, ką vadiname (turėtu-
me vadinti) istoriniu romanu. O tada klausti, ar gyvas dar šiandien Suomi-
joje istorinis romanas, kaip jis apskritai egzistuoja, kokia jo poetika, už ką 
ir kaip jis yra vertinamas skaitytojų.

Tikslo siekti padės informacija iš 2012 m. Helsinkyje vykusios knygų 
mugės, istorinio romano kritika periodiniuose literatūros leidiniuose ir 
vertinimai kitose naujausiose suomių mokslinėse publikacijose.

Istorinis romanas ar romano istoriškumas?
Lietuvių istorinio romano tyrėjai pastebi istorinio diskurso pokyčius, 

akcentuoja rašytojo – kaip individualaus literatūrinės istorijos kūrėjo, o 
ne istorijos mėgdžiotojo funkcijas. Autoriai vis dažniau remiasi vaizduote, 
dekonstruoja kolektyvinius mitus, nusistovėjusius stereotipinius vaizdi-
nius. Istorijai literatūroje suteikiami netikėčiausi variantai. Linkstama prie 
sãvo istorijos įprasminimo. Istorinės tiesos klausimas romane (bent jau 
skaitytojui) tampa antraplaniu ir užleidžia vietą žmogiškoms vertybėms. 
Kokiu aspektu interpretuoti istorinį romaną – tai irgi rūpi mūsų literatū-
rologams. Žiūrėjimas į romaną tik per istorinės tiesos ir jos versijos lite-
ratūroje susidūrimo prizmę nepadeda atskleisti kūrinio istorinės realybės 
unikalumo. Romano misija yra permąstyti istoriją ir suteikti galimybę ją 
suvokti individualiai.

Suomių istorinio romano teoretikams daugiausia klausimų kelia są-
vokos ,,istorinis“ turinys. Plečiant arba siaurinant šį turinį labai kinta kū-
rinių žanrinės ribos. Yrjö Hosiaisluoma sudarytame Literatūros žodyne 
(Kirjallisuuden sanakirja, 2003) istorinis romanas apibrėžiamas kaip „ro-
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manas, kuriame laiko ir aplinkos aprašymas, įvykių eiga ir bent jau dalis 
pagrindinių kūrinio personažų yra pateikiami/ suvokiami istoriškai. <...> 
Anot pačios istorinių romanų rašytojos Kaari Utrio (g. 1942), tai, kas pa-
pasakota istoriniame romane, neprivalo būti akivaizdu, bet tai turėtų būti 
įmanoma. Istorinio autentiškumo įspūdžiui daug įtakos turi tai, kiek ra-
šytojas remiasi istoriografija ir archyvų šaltiniais.“ (Hosiaisluoma, 2003, 
314). Paskutinis žodyno straipsnio apie istorinį romaną sakinys apibūdina 
šių dienų istorinį romaną: „Naujausiuose, dažniausiai postmoderniuose 
istoriniuose romanuose, yra atskleidžiamas istoriografijos sąlygiškumas, 
probleminis tikrovės ir fikcijos santykis“. (Hosiaisluoma, 2003, 315). 

Markku Ihonen8 mano, kad istorinis romanas palyginti plačiai tyri-
nėjamas. To priežastis – vidinis šio romano tipo paradoksas: fiktyvumo 
ir dokumentiškumo, meninės prigimties ir istoriografijos įtampa. Dėl to 
labai pagausėjo jo apibrėžimų. Autorius, tiesa, savo straipsnyje pristato 
ne suomių, o užsienio literatūrologų istorinio romano traktuotes, t.y. Inos 
Schabert, Torsten Pettersson, George Dekkerio, Hanso Vilmaro Gepper-
to, Harro Müllerio. Kiekvieno iš jų istorinio romano suvokimas kitoks 
ir prieštaringas (galbūt) skaitytojui, standartiškai norinčiam keliais žo-
džių  junginiais apibūdinti šį „neįmanomą žanrą“. Istorinis romanas yra 
„fiktyvus to, kas jau įvyko, perkūrimas, kuris atliekamas nefiktyviomis 
teksto priemonėmis“, „be rašytojo patirties, romanas turi labiausiai remtis 
amžininkų (skaitytojų) asmenine patirtimi“, „rašymo laiko ir pavaizduoto 
laiko artimos distancijos nereikalaujama, esminis yra būdas, kuriuo pa-
vaizduoti įvykiai susiejami su dabartinio laikotarpio socialinėmis, menta-
linėmis, ekonominėmis ir kitomis istorinėmis išraiškomis“ (Ihonen, 2002, 
137–138). Pasak šio požiūrio, netgi tikras istorinis personažas istoriniame 
romane nėra privalomas atributas. Laiko nuorodos ar žymių asmenų var-
dai, istoriografinių šaltinių paaiškinimai, jų patikimumo vertinimas – ne-
būtinas kaip istorinio romano gyvavimo pradžios metais9.

Mari Hatavara10, analizuodama Topelius romaną Karaliaus pirštinė 
(Konungens handske, 1863), remiasi jau minėto Hanso Vilmaro Gepperto 
teorija. Anot šio mokslininko, klasikinio istorinio romano ribas apibrėžia 
trys nekintantys principai: praeities atgaivinimas meninėmis priemonė-
mis, visuotinės žmogaus, istorijos filosofijos lygmens buvimas ir dabarties 
aiškinimas praeities veidrodyje. Pirmasis principas susijęs su istorinio ro-
mano medžiaga, tema, kurios negalima rasti „realioje“ praeityje. Antra-
sis ir trečiasis vis dėlto atskiria istorinį romaną nuo istorijos“ (Hatavara, 
2005, 5–6).
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O kaip yra su postmoderniu istoriniu romanu? Kai kurių teoretikų 
nuomone, šiuo atveju veikiau derėtų kalbėti ir apibrėžti ne terminą istori-
nis romanas, o romano istoriškumą. Nes vos ne kiekvienu atveju kūrinyje 
turime kitonišką istoriškumą, t.y. kitas ypatybes, kurios leidžia jam va-
dintis istoriniu romanu. Ir būtent tas pats istoriškumas istoriniam romanui 
neleidžia būti/ tapti išskirtiniu, nes istorinių požymių gali turėti ir kito tipo 
romanai. Šiandien istorinio romano poetikos negalime taip lengvai įvar-
dinti keliais požymiais, nes jis yra išties lyg gyva būtybė – sąmoningas, 
tarsi pats bendraujantis su skaitytoju. Išmanusis romanas. Kaip tas beveik 
kasdien vis naujas išmaniojo telefono modelis. Jis siūlomas, bet ar iškart 
ir noriai yra priimamas? Ypač vyresnės kartos vartotojų, tradicinio roma-
no gerbėjų ir šalininkų. Naujasis, kitoks, istorinis romanas turi ką pasaky-
ti, bet ar yra kam? 

Mika Hallila straipsnyje Ką reflektuoja metafikcija? Metafikcija ir jos 
santykis su romano tradicija (Mitä metafiktio reflektoi? Metafiktio ja sen 
suhde romaanin tradition) rašo, kad „postmodernus istorinis romanas 
ironizuoja visą teorinę tvarką, yra vienu žingsniu priekyje skaitytojo ir 
tyrėjų bendruomenės“ (Hallila, 2004, 218). Svarbu paminėti, kad šiame 
straipsnyje pirmąsyk suomių literatūroje prabilta apie apibrėžimą meta-
fikcija, kuris 1970 m. JAV literatūrologiniuose tyrimuose pradėtas naudoti 
kalbant apie tokį istorinį romaną, kurio pagrindinis bruožas yra saviref-
leksija, aptarti istorinių romanų savirefleksijos būdai (būtent jie vadinami 
metafiktyviais). Autorius taip pat pateikia trumpą šios naujos tyrimo pa-
radigmos istoriją. 1980 m. Lindos Hutcheon ir Patricia Waugh teoriniuo-
se svarstymuose akcentuojama metafikcijos skaitymo problematika. Abi 
mokslininkės teigia, kad metafiktyvumas yra tie romano bruožai, kurie 
atkreipia skaitytojo dėmesį į jo skaitomo romano kalbinį lygmenį ir dirbti-
numą. M. Hallila Hutcheon metafikciją suvokia kaip atvirą fikciją, kurio-
je skaitytojas supažindinamas su savo kaip reikšmės teikėjo vaidmeniu. 
Vėliau Hutcheon, kalbėdama apie metafikciją, sako, kad ji yra skaitytoją 
aktyvuojantis novatoriškas romano tipas ir išranda naują apibrėžimą – is-
toriografinė metafikcija. Pasak L. Hutcheon, istoriografinėje metafikcijoje 
susijungia istoriografija ir metafikcija tuo būdu, kuris daro ją visuotinai ir 
politiškai svarbia postmodernia literatūra. M. Hallila pagrįstai priekaiš-
tauja Kanados mokslininkei, kad jos tyrimas vis tik koncentruojasi ties 
bendrąja metafikcija, o ne ties istoriografine metafikcija. 

Mika Hallila ir Samuli Hägg 2007 m. publikacijoje apie suomių istori-
nį romaną11 teigiama, kad šiuolaikinis suomių istorinis romanas žiūri į is-
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toriją nauju jautriu žvilgsniu. Skirtingos suomių literatūros postmoderniz-
mo atmainos, tokios kaip istoriografinė metafikcija, dažnai kritiškai per-
kainoja istoriją ir istoriografiją, apibrėždamos ją žaismingai ir su ironija.

Solidi metafikcijos studija12 Suomijoje anglų kalba pasirodė 2008 m. 
Ji apima tiek išsamią teorinių modelių apžvalgą, tiek pateikia atskirų kū-
rinių analizės pavyzdžius (svarbiausi publikacijų autoriai Kaisa Kurikka, 
Erkki Sevänen, Mika Hallila). Knygoje kelissyk akcentuojama, kad meta-
fikcija kaip žanras Suomijoje vos įsišaknijusi, apie 1997 m. ji buvo labai 
neigiamai vertinama, buvo opozicijoje. Istoriografinė metafikcija yra iššū-
kis labiau tradiciniams istoriniams romanams, nes jos istorinis žvilgsnis 
susikoncentruoja ties asmeninėmis patirtimis, taip vadinamomis mikrois-
torijomis. 

Taigi neapibrėžta ir netgi paslaptinga yra istorinė literatūros gyvybė. 
Kaip ją atpažinti? Gal atsakymą žino leidėjai ir skaitytojai?

Istorinis romanas Helsinkio knygų mugėje: suomiai – istorijos 
tauta? 

Yrjö Hosiaisluoma sudarytame Literatūros žodyne teigiama, kad isto-
rinis romanas Suomijoje „suvaidino svarbų vaidmenį kuriant ir keičiant 
tautinį identitetą“ (Hosiaisluoma, 2003, 315). Ar iš tiesų taip yra ir dabar?

Kur jei ne didžiausiame knygų renginy galėtume išvysti literatūrinę 
vienos ar kitos šalies panoramą? 2012 m. spalio 25–28 d. vyko Helsinkio 
knygų mugė. Kokią vietą joje užėmė istorinis romanas? 

Deja, mugės stenduose gausiausiai mirgėjo socialinių-psichologinių, 
kriminalinių ir policijos romanų, karo romanų, kurių beveik visų vaiz-
duojamas laikmetis – sovietų laikai, t. y. netolima istorija (lähihistoria). 
Aibė knygų, pavadintų tiesiog „pasakojimais“ (kertomus), daug „mažųjų 
pasakojimų“ – novelių. Apie jas net diskusija buvo surengta: Novelė grįž-
ta – įsipareigojimas. Kaip novelė randa skaitytoją? Diskusijose pristatyti 
keli novelistai. Šis prozos žanras apibūdintas kaip pašėlęs ir turiningas. 
Kitose diskusijose rašytojai kalbėjo apie tai, kaip gimė jų knygos, kaip jų 
karjera atrodė pradžioje ir kokia situacija yra dabar. Dalyvavo Sofi Oksa-
nen, Raija Oranen ir Petri Tamminen. Kalbėta ir apie Helsinkio vaizdavi-
mą kūryboje Rašytojų Helsinkis, Sostinė. Helsinkis ir Suomijos valstybė 
1808–1863. Dar viena diskusija vadinosi Romai Suomijoje. Deja, ne Ro-
manai Suomijoje.

Istorinio romano tematiką mugėje pabrėžė diskusija, skirta Pilvi Torsti 
mokslinio tyrimo knygos Suomiai ir istorija pristatymui. Diskusija vyko 
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spalio 28 d. 15.30 val. pilnutėlėje salėje Ballroom I, kas liudijo didelį 
suomių susidomėjimą istorija. Taip kalbėjo ir knygos autorė, ir diskusijos 
vedėjas Erkki Tuomioja. 

Pilvi Torsti yra politinės istorijos tyrinėtoja Helsinkio universitete. 
Skirtingose šalyse ji yra atlikusi lyginamųjų istorijos žinojimo ir politi-
nio pritaikymo galimybių tyrimų, vykdė platų tyrimą Jaunimas ir istorija 
(Nuoret ja historia) pokario Bosnijoje ir Hercegovinoje. Domėjosi tuo, 
kaip „istorijos gyvenimą“ pažįsta JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Australijo-
je. Ji vadovavo ir tyrimui Istorijos žinojimas Suomijoje (Historiatietoisuus 
Suomessa) 2008–2012 m. 

P. Torsti rūpėjo sužinoti, kas iš tikrųjų buvo Žiemos karas Suomijoje, 
Kekkonenas, ekonomikos nuosmukis ir kaip suvokiama Europos Sąjun-
gos svarba? Taip pat, ar reikia tiesos komisijų, tiriančių Žiemos karą13. 
Autorė sako: mums trūko informacijos apie tai, kaip suomiai suvokia is-
torinius įvykius, asmenybes, kaip tai yra susiję su praeitimi ir kaip praeitis 
atsispindi dabartinėse suomiškose vertybėse.

Tyrimas Suomiai ir istorija yra pirmasis, kuris išsamiai atskleidžia, kiek 
suomiai pažįsta savo istoriją. Knyga pagrįsta kelerius metus trukusiu moks-
liniu tyrimo projektu Istorijos žinojimas Suomijoje (Historiatietoisuus Suo-
messa), kuriame tūkstančio suomių buvo prašyta pasakyti, ką jie galvoja 
apie praeitį ir kokią reikšmę istorija jai turi. Tyrėja apklausė apie 10 000 
suomių, uždavinėjo klausimus, susijusius su Žiemos karu, garsiomis isto-
rinėmis asmenybėmis. Iš reikšmingų įvykių respondentai nurodė Žiemos 
karą, moterų balsavimo teisę, lygias teises. Klausimai apie Švediją ir Rusi-
ją, Vokietiją buvo šalutiniai klausimai, kad vyresnės kartos žmonės neatsa-
kinėtų tendencingai, nes jaunimas tuomet daugiau kalbėtų apie ES ir pan. 

Pasak P. Torsti, tyrimas rodo, kad suomiai labiau nei kitos pasaulio 
tautos yra suinteresuoti istorija ir istorijos žinias laiko svarbia bendrojo 
išsilavinimo dalimi. 

Suomiai ir istorija suteikia galimybę paprastiems piliečiams atverti 
naują požiūrį į istoriją. Knyga skirta visiems, kurie domisi, ar suomiai yra 
aktyvūs kultūros vartotojai, ar žmonių politinis mąstymas, tarkim, apie 
1918 m. ar kitos atviros patirtys yra kaip skiriančios kartas, ar ne.  Knyga 
tinka istorijos mėgėjui, kaip mokomoji medžiaga mokykloms ir universi-
tetų studentams. 

Knygos pristatyme akcentuota, kad suomiai – ,,istorijos tauta“.
Diskusijoje teigta, kad pastaruoju metu vyksta tam tikra „istorijos 

rinkodara“: kuriami romanai, rodomi dokumentiniai filmai, TV progra-
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mos, rašomos novelės, politikai sako kalbas apie istoriją. Žmonės domi-
si šeimos ir giminės istorija, dažnai apie istoriją turi priešingą nei para-
šyta vadovėliuose nuomonę. Pati knygos autorė Nacionaliniame archyve 
ieškojo duomenų apie savo šeimą. Jaunimas daugiau domisi terorizmu, 
t. y. tuo, kas aktualu šiandien. O vyresnioji karta – skaudžiais šalies is-
torijos taškais – finliandizacija ir Švedijos valdymo laikais. Suomijoje 
istorija dalyvauja įvairiose gyvenimo srityse, ji nėra politizuota. Galimi 
įvairūs požiūriai į vienus ar kitus istorijos įvykius. Taip atsirado mažu-
mų istorija, moterų istorija, šeimos istorija. Šiandien iš įvairių šaltinių 
gimsta istorijos pažinimas, ir istorijos mokytojai pamokoms ruošiasi iš 
kelių knygų. 

Ar minėta istorijos rinkodara iš tiesų apima ir istorinių romanų rašy-
mą? 

Jei išvardintume knygų mugėje pristatytus istorinius (be išlygų) roma-
nus, tai jų sąrašas nebūtų ilgas: Pirjo Tuominen. Šilko galionas/ Silkkipu-
nos, Paula Havaste. Vieno troškimo kelias/ Yhden toivon tie, Raija Oranen. 
Karalių keliai/ Kuninkaiden tiet, Sirpa Kähkönen. Smėlio lopšys/ Hieta-
kehto, Antti Tuuri. Ikitie maršrutas/ Ikitie, Katariina Souri. Kelias/ Polku, 
Katja Kettu. Akušerė/ Kätilö, Rosa Likson. Vagonas Nr. 6/ Hytti nro 6, 
Anna Kortelainen. Niekieno šalyje/ Ei kenenkään maassa (autobiografinis 
istorinis romanas),

Palyginimui išvardinsime kitos istorinės prozos kūrinių: Irja Wen-
disch. Ilgas mūšis/ Pitkä taistelu (atsiminimai), Henrik Meinanda. Suomi-
ja 1944/ Suomi 1944 (atsiminimai), Ar galima atitaisyti istoriją?14/ Voiko 
historiaa hyvittää?, Ville Kaarnakari. Operacija Finliandija/ Operaatio 
Finljandija (karo romanas), Jari Järvelä. Geresnis pasaulis/ Parempi maa-
ailma (karo romanas), Arto Luukkanen. Medvedevas – Rusijos šeiminin-
kas?/ Medvedev – Venäjän isäntä? (monografija, pristatanti Medvedevo 
asmenį, veiklą, prezidentavimo laikotarpį) Väinö Tanner. Užmiršti dieno-
raščiai 1943–194415/ Unohdetut päiväkirjat 1943–1944. Pavergimo me-
tai 1954–1961. Finliandizacija ar vakarietinimas?/ Alistumisen vuodet 
1954–1961. Suomentuminen vai vai lännettyminen?16

Antrojo sąrašo ilgis te nepapiktina skaitytojų. Suomijoje kasmet iš-
leidžiama apie 13–14 tūkst. knygų. Natūralu, kad prozos, kuri siejasi su 
istorija, yra daugiau nei tikrųjų istorinių romanų. Tiesiog buvo norėta pa-
rodyti esamą disproporciją. Bet mums rūpi ne kiekis, o kokybė, turinys. 
Koks tas suomių istorinis romanas?
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Vertinimai periodikoje. Kodėl ,,nekalbus“ istorinis suomių 
romanas?

Šių dienų suomių periodiniai literatūros leidiniai taip pat šykšti dėme-
sio istoriniam romanui. 

Peržvelgus dviejų pagrindinių literatūrinių žurnalų Parnasas (Parna-
so) ir Raktas (Avain) 2006–2012 m. turinį, matyti, kad istoriniam romanui 
vietos palikta tik paraštėse. Karaliauja kelionių esė ir kitų tipų romanai, 
novelės, eilėraščiai, mažoji proza, mažasis romanas17 (pienoisromaani), 
atsiminimai, vaikų ir jaunimo literatūra.  Atskiras žurnalo Raktas numeris 
skirtas švedų literatūrai, kitas – groteskui, genetinei kritikai ar menų sin-
tezei. Kalbama tokiomis temomis kaip literatūros tyrėjai ir suomių kalbos 
ateitis, suomių postrealistinis romanas 1960–2000 m., seksas ir pinigai 
šiuolaikinėje literatūroje. Pasisakoma apie kūrybinį rašymą universitetuo-
se, naratologiją mokant literatūros mokykloje, literatūros archyvus, au-
tomobilinius eilėraščius. Galima rasti ir György Spiróno satyrą, kurioje 
pašiepiami griežti ES standartai romano poetikai, ir žaismingą Totalaus 
romano manifestą (nurodomos sąlygos, kaip jam tapti „tobulu“). Ir tik 
kelios recenzijos apie istorinius romanus. Dvi apie Sofi Oksanen Valymą 
(Puhdistus, 2008) ir viena apie to paties pavadinimo filmą. Taip pat recen-
zuojama: Sofi Oksanen romanas Kai krito balandžiai (Kun kyyhkyset ka-
tosivat, 2012), Kjell Westö romanas Kur sykį klajojome (Missä kuljimme 
kerran, 2006), Leena Lander Komanda (Käsky, 2003), moterų istorinių 
romanų rašymą apskritai ginantis Sirpa Kähkönenos straipsnis (remiamasi 
rašytojų Laila Hirvisaari ir Anna Kortelainen pavyzdžiais).

Iš žurnalų komentarų, naujų knygų anotacijų ryškėja istorinio ir kitų 
romano tipų asimiliacijos problema. Akivaizdu, kad yra romanų, kurie 
turi tik istorinį foną, kaip tarkim, Hämäläinen romanas Skirtuvas (Erot-
taja, 2008), pasakojantis apie 2008 m. rudens chaotiškas dienas, Lehman 
Brothersin investicijų banko žlugimą. Iš istorijos suomiai kuria ir kultūri-
nes satyras, pavyzdžiui, Teuvo Nisoniuso romane Tragiškas Axel Tuliki-
vi likimas (Axel Tulikiven traagillinen kohtalo, 2011).  Veiksmas vyksta 
1929 m., pagrindinis veikėjas ketina rašyti psichoanalitinę disertaciją apie 
pasąmonės srautą vizualiuose menuose ir apie garsiausią to laikmečio ak-
torių ir režisierių Axel Tulikivi, o pats siekia seksualinių kontaktų ir anali-
zuoja savo partnerių erotinius norus ir manijas.

Romano Vairininkas Jokela grįžta namo (Perämies Jokelan kotiinpa-
luu, 2011) autorius Joni Skiftesvikas yra jūrų transporto istorikas, todėl 
kūrinyje daug vietos skiriama tikrajai istorijai ir dabarties geopolitikai. 



152

ActA LitterAriA compArAtivA

Dominuoja Oulu krašto istorija ir Antrojo pasaulinio karo vaizdai. Ro-
mane nėra laisvo istorijos perrašymo, atsiribojant nuo istoriografijos ar 
keičiant faktus, įvykių eigą.

Seija Viléno istoriniame romane Šiaurės kalė (Pohjan akka, 2012) au-
torius nedvejodamas interpretuoja tautinį epą iš moters pozicijų. Pagrindi-
nės temos: moteriškumas, motinystė ir seksualumas. Kalevalos vyrai nėra 
visiškai užmiršti romane, bet jie nepasirodo akivaizdžiai, jie matuojami 
moters akimis. Suomių tautinio epo mitinis pasaulis įstabiai transformuo-
jamas, o romano kalba vietomis iš tiesų skamba lyg senosios runos.

Nors suomių literatūros istorijos trečiajame tome18 teigiama, kad „tau-
ta istorinių žinių greičiau gauna iš grožinės nei iš mokslinės istoriografi-
jos“ (Lassila, 1999, 129), Helsinkio knygų mugės stendai ir literatūrinė 
spauda rodo, kad istorinis romanas Suomijoje nepopuliarus.

Pamėginkime aptarti tokio suomių istorinio romano ,,nekalbumo“ 
priežastis, arba bent nurodyti, kurios literatūrinės tendencijos yra susiju-
sios su menku dėmesiu istoriniam romanui. Toks bandymas įmanomas tik 
su išlygomis: priežastimis vadinamos sąlygos yra platus visų literatūros 
proceso dalyvių interesų (tikslų) ir jų įgyvendinimo laukas. Sunku pasa-
kyti, ar rašytojai nesiima pradėti rašyti istorinių kūrinių, ar pradėję vėliau 
juos meta, keičia pasirinktą žanrą: nesame ir niekad nebūsime tikri dėl 
tikrųjų rašytojo ketinimų. Istorinio romano teorija ar estetika skirta tik 
apibrėžtam tekstų tipui. Skaitytojo skonis vertinant istorinį romaną taip 
pat gali būti sunkiai nuspėjamas. Leidėjas irgi turi savų interesų. Vis dėlto 
galima  kai ką apibendrinti. 

1. Reikalavimų žanrui prieštaringumas. „Istorinis romanas – heteroge-
ninė sritis nuo Karo ir taikos iki kioske parduodamų romanų. Kas galėtų 
pasverti, kiek tikrosios praeities galima būtų naudoti kaip medžiagos ir 
kiek teisės rašytojas turi naudoti fiktyvius dalykus“ (Huhtala, 1984, 301). 
Juk egzistuoja alternatyvios istorijos. Kaip rašo Markku Ihonen, „gana 
daugelyje postmodernių istorinių romanų ieškote ieškoma istorinės tiesos, 
nors tuo pačiu metu kategoriškai paneigiama galimybė ją rasti. Istorinio 
romano tipui jau nepakanka klausimo, kaip apie praeitį galima sužinoti, 
klausiama ir ar praeitis kada nors buvo – bent jau ta reikšme, kaip tikima-
si“ (Ihonen, 2002, 150). Tikėtina, kad istorinės tiesos ieškojimas ir jos ne-
buvimas (neįmanomas suradimas) gali neigiamai veikti dėmesį istoriniam 
romanui Suomijoje.

2. Reikalavimų žanrui kaita. Literatūros tyrėjai kelia griežtus reikalavi-
mus istorinio romano žanrui, dėl to mažėja jį atitinkančių kūrinių skaičius. 
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Kai kurie suomių romanai turi tik istorinį foną.  Juose nėra esminio tokio 
žanro romano požymio – istorijos konstravimo iš naujo, istorijos kaip ori-
ginalaus teksto sukūrimo, o ne istorijos kaip tam tikrų faktų panaudojimo 
tekste. Dėl to jie negali būti laikomi tikraisiais istoriniais romanais.

3.  Skaitytojai renkasi kitas, paprastesnes, istoriškumo formas. Mažėja 
skaitytojų, kurie norėtų/galėtų patys, anot Mari Hatavaros, „apsvarstyti 
praeitį, išsiaiškinti, kas iš tiesų nutiko“ <...> , skaitytojas galimai krato-
si „galios ir pareigos padaryti išvadas ir nuspręsti/pasirinkti tarp aprašy-
tos praeities reprezentacijų ir ideologinių interpretacijų“ (Hatavara, 2012, 
104; 109). Iš tiesų, sensorinių telefonų, kompiuterių, televizorių amžiuje 
intertekstualūs subtekstai ir painūs istoriniai kontekstai, intertekstai, pa-
ratekstai ir hipertekstai gal ir nėra tokie patrauklūs. Suomijos literatūrinės 
aplinkos žmones jau siunčia pavojaus signalus, kad romanus apskritai kei-
čia kino filmai.

4. Feministinės literatūros pėdsakas. Ryškus feministinės tradicijos 
poveikis. Feministiniai romanai istorinį romaną paverčia emocijų ir san-
tykių analize, jausmų istorija. Taip greičiausiai nutinka dėl to, kad mote-
rys rašo apie didžius išgyvenimus didžiųjų įvykių akivaizdoje. Apskritai 
atviras istorijos interpretavimas ir žvilgsnis į individo patirties horizontą 
laisvesnis ir įdomesnis suomiams autoriams ir skaitytojams ne „tikrame“ 
istoriniame romane, o bet kokiame kitame romano tipe ar visai kito žanro 
kūrinyje. 

5. Literatūros proceso cikliškumas. Suomių istorinis romanas išgyvena 
(eilinį) nuosmukį. Panašus jau buvo XX a. 5–ojo dešimtmečio pabaigoje 
ir 6–jame dešimtmetyje. Kaip teigiama straipsnyje apie Istorinį romaną, 
tuo laiku Suomijoje buvo išleista mažai istorinių romanų. Dauguma žino-
mų rašytojų, kaip Lauri Haarla, Arvi Järventaus, Viljo Rauta ir Vaaskivis, 
mirė per karus. Politinės ir ideologinės atmosferos pokyčiai itin sumažino 
šalies temas nagrinėjančių kūrinių vertę. <...> Istorinis romanas gavo ir 
konkurentą, nes pasibaigus Žiemos karui, greitai pradėta leisti grožinę ir 
dokumentinę karo literatūrą (1999, 128). Dabar juk ne tokia padėtis kaip 
XX a., kuomet „politinių ir kultūrinių krizių laikais iš praeities buvo se-
miamasi stiprybės tautiniam egzistavimui ir tikėjimui ateitimi“ (Lassila, 
1999, 126). Taigi esama bendresnių žanro padėties prielaidų: istorines 
temas nagrinėjanti grožinė literatūra šiandien neturi ideologinių uždavinių 
arba jie ne tokie ryškūs.

Po dabartinio nuosmukio galimai iškils nauja banga (kaip seniau iškilo 
„naujasis romanas“ ar „kitas“ romanas). Juk žanrai linkę atsikartoti. Kaip 
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ir pati istorija. Dėl įvairių priežasčių jie negali būti populiarūs nuolat. Maž-
daug apie 1992 m. istorinis romanas Suomijoje išgyveno naują pakilimo 
bangą. Laukiama jos ir dabar. Kaip ir  gilesnių istorinio romano tyrimų, 
kurių, kaip tvirtina Mari Hatavara, „dar labai mažai“ (Hietasaari, 2011, 74).

6. Komerciniai ir pažintiniai literatūros tikslai. Rašytojai greičiausiai 
imasi populiaresnių ir paprastesnių romanų, nes istoriniam romanui pa-
rašyti būtinas istorinės medžiagos studijavimas. Suomis skaitytojas rei-
kalauja realistiškai paaiškinti dabartį remiantis praeitimi, jo netenkina 
fiktyvi romanuose naudojamų dokumentų prigimtis. Gal bijoma „neleis-
tinos“ istorijos interpretacijos, alternatyvių istorijų literatūroje?19 Praėjęs 
yra įsivaizduotas. Su tuo suomiams sunku susitaikyti. Istorijos jausmą 
jie būtinai turi susieti su istorine tiesa. Savo interpretacijomis daryti įtaką 
praeitiems sampratoms išties drąsus ir sunkus kelias.

Literatūrologų lūkesčiai 
Žvelgiame suomių literatūrologų pusėn – gal jie mato būdų, kaip at-

naujinti šiuolaikinį istorinį romaną, gali aiškiau pagrįsti jo vietą ir vaid-
menį šiandienėje literatūroje?

Iš tikrųjų Suomijoje esama platesnės ir gilesnės teorinės istorinio ro-
mano sampratos ir konkrečių  kūrinių recepcijos, kuri pratęsia ir papildo 
ankstesnes šio straipsnio įžvalgas.

Mari Hatavara straipsnyje Istorija po ar prieš faktą? Postmodernus 
suomių istorinis romanas/ History After or Against the Fact? Finnish Pos-
tmodern Historical Fiction teigia, kad „iššūkis skaitytojui yra ne būti ar 
likti aklu praeities ar dabarties įvykiams, bet užsiimti poziciją ir stebėti 
ir vertinti pasaulį iš pasirinktos pozicijos“ (Hatavara, 2012, 105). Gal tų 
iššūkių pakanka kasdienybėje, todėl literatūroje norisi daugiau pasyvumo, 
kurio, beje, iš tiesų ir daugelio žmonių kasdienybėje daug... Keliami klau-
simai „apie asmens santykį su jo paties praeitimi ir praeities vaidmeniu 
tapatybės formavimui šiandien“ (Hatavara, 2012, 106) galbūt ne tokie 
reikšmingi... 

Mari Hatavara aukščiau minėtame straipsnyje rašo, kad fikcinis is-
torinės medžiagos perdirbimas yra esminis šių autorių knygose: Kjell 
Westö, Leena Lander, Juka Seppälä ir Lars Sund. Žanro populiarumas 
šiandien yra neginčijamas ir rodo, kad jis atlieka pozityvias funkcijas. 
Straipsnyje susikoncentruojama ties dviem pagrindiniais suomių postmo-
dernaus romano požymiais: prieštaravimai „pasakojimas-pasaulis“ ir isto-
rinės prielaidos su daugybe pasakojimo būdų ir pasakotojų. Jie yra susiję: 
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epistemologiniai klausimai yra ir tapatybės klausimai, kadangi tiesa pri-
klauso nuo subjekto perspektyvos. Kaip tvirtina Hutcheon, postmodernūs 
romanai nesiekia pasakoti tiesos – jie daugiau klausia, kieno tiesa pasako-
jama20. Postmodernizmui rūpi skirtumai tarp praeities įvykių ir istorijos 
kaip tų įvykių reprezentacijos. Daugeliu atvejų jis žaidžia su skirtingomis 
istorijos versijomis ir paskiria nelauktus vaidmenis istorijoje žinomiems 
personažams tam, kad pagausintų tiek praeities, tiek ateities koncepcijas. 
Romane šis prieštaravimas ir savimonė reikalauja pasakojimo turinio ir 
pasakojimo balsų analizės.

Pirmiausia autorė aptaria Juka Seppälä romaną Suomijos istorija (Suo-
men historia, 1998) ir jo ryšius su labiau tradicinėmis istorijos reprezen-
tacijomis, o paskiau – kitus du romanus, kurie yra naujos suomių istori-
nio romano krypties atstovai, t.y. Ralf Nordgren Tai nebuvo nutikę (Det 
har aldring hänt/ It Never Happened, 1977) ir Irja Rane Besijuokianti 
mergelė (Naurava neitsyt/ The Laughing Virgin, 1996). Pirmasis romanas 
nagrinėja naratyvinės tapatybės klausimą: kaip praeitis daro įtaką ir kaip 
ji naudojama paveikti dabarčiai. Jo personažas-pasakotojas, kuris veikia 
kaip istorikas ir tyrinėja praeitį. Elisabeth Wesseling pastebi skirtumus 
tarp romanų, kurie stebi, kaip individualūs protai renka, interpretuoja ir 
asimiliuoja istorinę reikšmę“ ir romanai, kurie atskleidžia „būdus, kuriais 
istorijos versijos yra naudojamos kaip galios instrumentai“ (1991, 193). 
Det har aldring hänt jungia abiejų tipų bruožus: pasakotojas trečiuoju 
asmeniu romano rašymo laiku žvelgia į praeitį ir mėgina rašyti istoriją, ir 
personažai tiek praeities pasakojimo pasaulyje, tiek pasakotojo dabartyje 
labai suinteresuoti laikytis savų istorijos versijų. Šis romanas laikomas 
suomių istorinio romano išeities tašku.

Romanas Besijuokianti mergelė yra dar radikalesnis pareiškimas apie 
tai, kad bet kokios istorinės žinios yra netikros ir subjektyvios. Net tris 
personažus-pasakotojus, išdėstytus dviejuose istoriniuose laikotarpiuose, 
turintis romanas skaitytojui siūlo susipažinti su seniai iškeliavusių žmo-
nių mintimis, bet tuo pačiu jiems vieniems riboja perspektyvas (Hatavara, 
2012, 98). Nordgren romane skaitytojas gali kvestionuoti autoritetingo pa-
sakotojo praeities versiją, o Rane romane praeitis, regis, susiduria su skai-
tytoju kaip tokiu be tarpinio naratyvinio lygmens. Nors Suomijos istorijoje 
personažas-pasakotojas, rodos, turi priėjimą prie rašymo laiko, Besijuo-
kiančioje mergelėje autorė sukuria realių praeities žmonių kalbėjimo tiesiai 
iš jų istorinių pozicijų iliuziją. Visi trys minėtame straipsnyje analizuojami 
romanai skaitytojui kelia klausimus apie istorijos pažinimą ir rašymą.
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Juka Seppälä romane Suomijos istorija Mannerheimas veikia kaip pa-
sakotojas. Romano pasakojimo forma turi dar du kitus įdomius požymius. 
Pirmiausia, Mannerheimas-pasakotojas nėra varžomas savo laiko rėmų. 
Daugeliu atvejų jis mato įvykius iš romano rašymo laiko pozicijos. Pvz., 
tekste Mannerheimas užsimena, kad anuomet jis nežinojo apie virtualią 
pornografiją. Antra, romano skyrius, kur pasakotojas yra Mannerheimas, 
prasideda sakiniu: „Visi žino, kas aš esu. Aš esu aš“. Tą „žinojimą“ Man-
nerheimas gali skirti tam, ką jo amžininkai manė apie jį ar įsivaizdavimui 
apie jį romano rašymo laikotarpiu/ sukurtam jo įvaizdžiui romano rašymo 
laikotarpiu (Hatavara, 2012, 99).

Minėtas romanas iliustruoja du esminius naujo tipo istorinio romano, 
vadinamo istoriografine metafikcija, požymius. Pirma, romanas naudoja 
ankstesnes istorinės situacijos menines reprezentacijas, tokias kaip Isto 
tapyba21. Taigi jis pabrėžia savo paties tekstualumą ir bet kurios istorinės 
reprezentacijos tekstualumą. Antra, romanas prieštarauja bendrajam isto-
rinių įvykių, kuriuos jis aprašo, supratimui. Dėl to jis nėra susirūpinęs tik 
praeitimi, bet ir praeities reprezentacijomis ir įvaizdžiais dabartyje, Suo-
mijos istorijos konstravimu.

Straipsnio pabaigoje M. Hatavara reziumuoja, jog pabrėžiama savi-
monė ir savirefleksija paskutiniais dešimtmečiais visame pasaulyje tapo 
istorinio romano bruožais. Svarbus tokio romano poveikio, kurį žmonėms 
daro individuali ar kolektyvinė (bendra) istorija, tyrimas. Pabrėžiamas 
istorijos tekstualumas. Parodijuojantys, metafikciniai ir prieštaringi isto-
riniai naratyvai praturtina mūsų istorijos – kaip įvykių ir reprezentacijų 
supratimą (Hatavara, 2012, 110). 

Marita Hietasaari straipsnyje Iliustruoti praeitį/ Kuvittele menneisyys 
aptaria Mari Hatavara monografiją Istorija kaip įsivaizdavimas, pėdsa-
kas ir reprezentacija Leena Lander romane Komanda22/ Historia kuvina, 
jälkinä ja esityksinä Leena Landerin Käskyssä. Ji giria Hatavaros darbą 
už tai, kad jame nepiktnaudžiaujama moksliniu žargonu, vadinasi, jį gali 
skaityti ir platesnis ratas žmonių, besidominčių istorijos pateikimo proble-
matika. M. Hatavara mokslinėje studijoje nagrinėja ne tik romaną, bet ir 
teatro pastatymą, ir filmą. Intertekstualios nuorodos, laisvas netiesioginis 
pasakojimas ir aliuzijos į praeitį ir dabartį daro Komandos pasakojimą 
daugiasluoksnį. Klodų prideda ir audiovizualumas: romane vaizduojamos 
tiek nuotraukos, paveikslai ir meno objektai, tiek muzika ir garsai. Hata-
vara analizuoja kūrinio intertekstualių ir intermedialių santykių reikšmę 
istorijos rašymui. Ji traktuoja kūrinio daugiasluoksniškumą kaip skolini-
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mosi sistemą, kaip kito kūrinio žodines ir poetines kabutes. Hatavara sieja 
Komandą su postmoderniu istoriniu romanu, arba istoriografine metafik-
cija23, kuri pagrindžia tiek praeities pristatymą ir istorijos rašymo galimy-
bes, tiek dalyvauja diskusijoje apie praeitį.

Hatavara kritikuoja mintį apie tai, kad istoriografinės metafikcijos 
tekstai, „žinantys“ apie savo sandarą, negali tuo pat metu būti ir referen-
tiniai. Anot jos, pristatomų problemų pagrindimas gali atkreipti skaitytojo 
dėmesį į įvykius ir dėl to paskatinti įvairias interpretacijas. Hatavara na-
grinėjamos temos – intermedialumas, etiškumas, savirefleksinio kūrinio 
referentinis santykis su istorija – yra esminė naujausio istorinio romano 
sampratos dalis.

Vietoje išvadų
Šiandienis suomių skaitytojas nelabai pasigenda sudėtingų istorinio 

romano interpretacijų ir probleminio tikrovės ir fikcijos santykio aiškini-
mo. Istorinio romano „neabejotinas“ populiarumas yra abejotinas, nes tai 
vos vieno kito literatūrologo teiginys. Kontraversiški literatūros moksli-
ninkų pasisakymai, kad istorinis romanas ir plačiai, ir nepakankamai ty-
rinėjamas. Praktika – knygų mugė ar knygų prekyba paliudija menką šio 
žanro populiarumą. 

Kelti naujų istorijos versijų ir laikytis jų netrokšta nei rašytojai, nei 
skaitytojai. Galbūt todėl, kad netgi istorijos moksle nėra absoliutaus tikru-
mo. Istorijos pažinimas, „keitimas“ per rašymą/skaitymą suomių nežavi, 
nes tai sukelia dar daugiau painiavos suvokiant/ traktuojant konkrečius 
istorinius  įvykius ar asmenybes.

Istorinis suomių romanas neturi aiškių laiko požymių. Jo santykis su 
istorijos faktais (įvykiais) veikiau vadintinas romano istoriškumu, tam ti-
kromis istorinėmis išraiškomis, apie kurias kiekvieno kūrinio atveju reikia 
kalbėti atskirai. Tai nėra paprasta ir galbūt dėl to nepatrauklu tiek rašy-
tojui, tiek skaitytojui. Pastarasis ypač ieško ir ilgisi (vienintelės) tiesos, 
todėl renkasi autobiografinius kūrinius. Jo lūkesčiuose istorinis romanas 
vietą užleidžia kitokiems romanams. Tokią padėtį galėtume įvardinti kaip 
šiuolaikinio istorinio romano nuosmukį ir tam tikrą krizę skaitytojų ben-
druomenėje. Vis dėlto literatūrologai linkę palankiai vertinti naujus auto-
rių ieškojimus ir laukti sudėtingesnės suomių istorinių romanų stilistinės 
raiškos. Belieka žiūrėti, ką ir kaip toliau rašys autoriai, kam pirmenybę 
atiduos kritikai ir leidėjai.
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kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta/ Esė apie literatūrą ir jos tyrimą. Tam-
pere: Juvenes Orint - Tampereen Yliopistopaino Oy, 2002, p. 137–158.

9 Straipsnių rinkinys Kaip meluojama/ Miten valehdellaan. Sud. Markku Ihonen. 
Suomalaisen kirjallisuuden seura. Sisälähetysseuran kirjapaino. Raamattutalo, 
Pieksämäki, 1991. Markku Ihonen straipsnis Laiko nuorodos ir vardai isto-
riniame romane – intertekstualaus žanro iššūkiai/ Ajoitukset ja nimet historial-
lisessa romaanissa – havaintoja intertekstuaalisesta lajista. p. 111-123.

10 Hatavara, M. Topelius Karaliaus pirštinė – kaip istorija (iš naujo) rašoma/ To-
peliuksen Konungens handske – kuinka historiaa (uudelleen)kirjoitetaan. Kir-
jallisuudentutkimuksen aikaakauslehti Avain, 2005, Nr. 3–4.
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11 Mika Hallila, Samuli Hägg. History and Historiography in Contemporary 
Finnish Novel. Avain- The Finnish Review of Literary Studies, 2007, nr. 4, 
p. 74–80. Straipsnyje taip pat akcentuojama, kad didžioji dalis suomių istorinės 
prozos nėra postmoderni taip, kaip tai suvokia Linda Hutcheon. Šiuolaikinė 
suomių istorinė proza nėra rėkiančiai ironiška ar parodijuojanti, suvokia istori-
jos rašymą ir istorinę patirtį kaip problemišką.

12 Knygoje Metaliterary Layers in Finnish Literature. Edited by Samuli Hägg, 
Erkki Sevänen & Risto Turunen. Finnish Literature Society, Helsinki. Hakapai-
no Oy, 2008 pateikiama visa metaliteratūrinių studijų istorija JAV, Prancūzijoje 
ir Vokietijoje, metaliteratūros koncepto ir jo subkonceptų kelias į Suomiją, tai-
kymas istorinių romanų tyrimuose, aptariant metafikcinius bruožus, išskiriami 
ir paaiškinami metafiktyvumo tipai. 

13 Lietuvoje veikia Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams įvertinti, suomiai kol kas tik diskutuoja apie panašios komisijos 
steigimą.

14 Šioje Löfström Jan sudarytoje knygoje kalbama apie dažniausių istorinių netei-
sybių atitaisymą, atsipašymą už jas. Svarstoma, ar reikia valstybinių atsiprašy-
mų, pataisymų vadovėliuose, tiesos komisijų, genocido pripažinimo.

15 Väinö Tanner buvo Mannerheimo „kairioji ranka“ ir kartu su prezidentu Risto 
Ryti palaikė nacionalinę dvasią Antrojo pasaulinio karo metais. Dienoraščiuose 
pateikiami dr. Lasse Lehtinen ir dr. Hannu Rautkallio komentarai.

16 Sąrašas tęsiamas: Markku Turunen. Klajūnas/ Vaeltaja (tiek mitinė fantazijos 
kelionė, tiek faktais pagrįstas istorinis romanas, tiek tragedija ir pašėlusi sėk-
mės istorija). Rytin Luottomies. Jukka Rangell (1894-1982)/ (Suomijos Minis-
tro Pirmininko, savo pareigas ėjusio 1941 m. sausio 4 d. – 1943 m. kovo 5 d. 
biografija). Esa Sirén. Kaukajervio provincijos partizanai/ Kaukajärven korpi-
sissit (romanas apie partizanus). Kelias į pelkę. Didžiojo mūšio žmonių istori-
ja/ Tie raatteeseen. Suurtaistelun ihmisten historia (Žiemos kare dalyvavusių 
žmonių atsiminimai). Pirkko Koskenkylä. Šiaurės vėjas/ Pohjantuuli (atsimi-
nimai). Virpi Hämeen-Anttila. Tapetų spalvos/ Tapetinvärinen (Kitų (ne pa-
čios autorės) asmenų atsiminimai apie skaudžius istorinius laikus). Pete Suho-
nen. Hitlerio šonkaulis/ Hitlerin kylkiluu (istorinė satyra). Reino Lehväslaiho. 
Dykumos elnias/ Korven Peura (karo romanas). Ilkka Remes. Prisikėlimas/ 
Ylösnousemus (karo romanas). Hannu Mäkelä. Rusiją suaugusiems/ Venäjää 
aikuisille („patarimai“ dėl Rusijos istorijos). Pilvi Torsti. Suomiai ir istorija/ 
Suomalaiset ja historia (mokslinė studija).

17 Romanas, kuris savo apimtimi labiau primena apysaką.
18 Suomių literatūros istorija 3. Nuo laiškų iš fronto iki duomenų tinklų. – Istorinis 

romanas/ Suomen kirjallisuuden historia 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. – 
Historiallinen romaani, Helsinki: SKS, 1999. 332 p.

19 Menką žanro populiarumą Suomijoje liudija ir iš skaitytojų ir rašytojų gauti 
atsakymai į straipsnio autorės pirminio anketavimo anketų klausimus apie isto-
rinių romanų poetiką. Gauta vos keletas atsakytų anketų. 

20 Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (Pos-
tmodernizmo poetika. Istorija, teorija, literatūra). London and New York: 
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Routledge. Taylor & Francis Group, 1988. p. 122–123. Autorė remiasi Barbara 
Foley mintimi iš jos knygos Fact, Fiction, Fascism: Testimony and Mimesis in 
Holocaust Narratives, 1982. L. Hutcheon kelia klausimą, „kaip istorikas (ar 
romano autorius) gali patikrinti bet kokią istorinę nuomonę prieš praeities em-
pirinę realybę tam, kad nustatytų jos patikimumą.“ Hutcheon sako, kad „netgi 
dokumentai yra atkrenkami kaip konkrečios problemos funkcija ar požiūris. Is-
toriografinė metafikcija dažnai nurodo šį faktą, naudodamasi paratekstualiomis 
istoriografijos konvencijomis (ypač išnašomis), kad tiek užrašytų, tiek pakirstų 
istorinių šaltinių ir paaiškinimų autoritetą ir objektyvumą. Taigi postmoderni 
istoriografinė metafikcija „tikros tiesos bylas“ iškeičia į polifoniškus pasakoto-
jų balsus, į tiesos versijas.

21 Edvardas (labiau žinomas kaip Eetu) Isto (1865-1905) buvo mažai žinomas 
dailininkas. Vis dėlto jis nutapė vienus iš geriausių Suomijos istorijos paveiks-
lų – J.I.

22 Tampere: Tampere University Press, 2010. 188 p. 
23 Profesorius Ansgar Nünning tvirtina: <...> „istoriografinė metafikcija primena 

skaitytojui, kad istorija <...> yra prieinama tik kaip žmonių, kurie prisimena, 
interpretuoja ir pristato įvykius iš tam tikro požiūrio taško, sukurtas naratyvas 
(Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Sud. David Herman, Manfred 
Jahn, Marie-Laure Ryan. London, New York: Routledge, 2005).
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Santrauka
Straipsnyje, neieškant „pritemptų“ analogijų, analizuojama, kaip reiškiasi 

modernus, t. y. simbolistinis-impresionistinis pasakojimas Šatrijos Raganos Se-
name dvare ir Virginijos Woolf romane Ponia Delovėj. Remiamasi Paul Rico-
euro modernaus literatūrinio pasakojimo samprata, kuri grindžiama „pasikarto-
jančių verbalinių formų“, t. y. simbolių-archetipų teorija. Suprantama, tai nėra 
įprastas komparatistikos tyrimas, nes absurdiška būtų ieškoti tiesioginio ryšio 
ar kultūrinio dialogo tarp skirtingų literatūrinių, kultūrinių ir žanrinių tradicijų. 
Tipologine gretinamąja modernaus pasakojimo analize siekiama parodyti, jog 
kai kurie lietuviškojo modernizmo tekstai, konkrečiu atveju – Šatrijos Raganos 
Sename dvare gali priklausyti vakarietiškojo modernizmo, impresionizmo-sim-
bolizmo laukui, kuris čia siejamas su Virginijos Woolf romanu Ponia Delo-
vėj, visgi neišleidžiant iš akių netapačių literatūrinių dydžių klausimo, nulemto 
skirtingų literatūrų raidos sąlygų. Simbolistinė-impresionistinė raiškos analizė 
siejama ir su užduotimi „būti savimi“, aktualia ir Virginijos Woolf, ir Šatrijos 
Raganos literatūrinei savimonei. Į Šatrijos Raganos modernaus pasakojimo ana-
lizę įtraukiami ir rašytojos laiškai, leidžiantys labiau išryškinti kai kuriuos kūry-
bos aspektus. Straipsnyje Woolf personažų gyvenimo istorijos siejamos su Henri 
Bergsono charakterio ir trukmės sampratomis. Šatrijos Raganos individualus lai-
ko išgyvenimas konceptualizuojamas pasitelkiant Nikolajaus Berdiajevo (kurio 
knygas rašytoja skaitė) gyvenimo filosofijos apibrėžtis. „Nuobodžių žemės dai-
nų“ leitmotyvas, išreiškiantis amžinybės siekį, aktualizuoja Michailo Lermon-
tovo eilėraščio Angelo intertekstą, regimą ir Šatrijos Raganos Sename dvare, 
ir rašytojos laiškuose, ir Nikolajaus Berdiajevo savikūros filosofijoje. Reikėtų 
pasakyti, jog tai nėra Šatrijos Raganos laiko jausenos kildinimas iš minėtos fi-
losofinės pozicijos, o tik būdas konceptualizuoti subjekto vidujybės laiką. Filo-
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sofinio matmens integravimas į teksto analizę laikoma literatūrinio lauko, teksto 
analizės (iš)plėtimo galimybe. 

Esminiai žodžiai: Šatrijos Ragana, Virginija Woolf, simbolistinis-impresionis-
tinis pasakojimas, literatūrinis simbolis-archetipas, moters individualumas.

Summary
The typological analysis of the modern symbolistic-impressionistic narration 

in Sename dvare of Šatrija Ragana and Virginia Woolf  Mrs Dalloway  is based 
on the theory of the modern narration, the symbol – archetype of literary of Paul 
Ricouer. It is understandable that it isn‘t the usual comparative research because 
it would be nonsense to search the direct connection or the cultural dialogue be-
tween the different literaturical, cultural and genre traditions. The aim of the ty-
pological analysis of the modern narration to show that some texts of Lithuanian 
modernism concretely Sename dvare of Šatrija Ragana could belong to the mod-
ernism of the West. The typological analysis of the modern symbolistic impres-
sionistic narration link with the identity of herself which is important for the con-
sciousness of literature of Virginia Woolf and Šatrija Ragana. In the article are in-
cluded the letters of Šatrija Ragana which speak about the some aspects of works 
of Šatrija Ragana. Also the live stories of the personage link with the concepts of 
duration and character of Henri Bergson. The sense of the individualistic time of 
Šatrija Ragana is based on the philosophy of life of Nikolaj Berdiajev (as well 
known that Šatrija Ragana read the works of Berdiajev). The motif of dull songs 
of the earth expresses the eternity and embodies the intertext of the poem Angel of 
Michail Lermontov which is in Sename dvare of  Šatrija Ragana and in the letters 
of Šatrija Ragana and in the philosophy of life of Nikolaj Berdiajev. It is necessary 
to write that the sense of the individualistic time of Šatrija Ragana link with the 
philosophy of life of Nikolaj Berdiajev is not the genesis of the works of Šatrija 
Ragana from the philosophy, but the way of the conceptualyzation the inner time 
of the subject. The integration of the pfilosophy into the typological analysis of 
the modern symbolistic impressionistic narration it is the possibility of the way of 
the analysis of the text.

Key words: Šatrijos Ragana, Virginia Woolf, the narrative of the symbolistic-
impressionistic, the symbol-archetype of literary, the individuality of woman.

Šatrijos Raganos kūryba jau yra tapusi lietuvių literatūros kanono da-
limi, sulaukė daugelio Lietuvos literatūrologų dėmesio. Turime Janinos 
Žėkaitės monografiją Šatrijos Ragana1, Viktorijos Daujotytės monografi-
ją Šatrijos Raganos pasaulyje2, yra išleistas konferencijos straipsnių rin-
kinys Trečiasis Šatrijos Raganos laikas3, parašyta Gedimino Mikelinsko 
disertacija Šatrijos Raganos literatūros teologija4. Šatrijos Raganos asmens 
ir kūrybos tekstai skaityti fenomenologiniu-hermeneutiniu, kultūrologiniu 
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(Viktorija Daujotytė)5, literatūros estetikos (Gediminas Mielaitis)6, recepci-
jos (Rita Tūtlytė)7, dialogo filosofijos (Dalios Čiočytės)8, komparatyvistikos 
(Brigita Speičytė, Eugenijus Žmuida) 9, feministiniu (Ramunė Bleizgienė)10 
požiūriu, išryškinti „nuopelnai vaikų literatūros istorijai“ (Kęstutis Urba)11. 
Šatrijos Raganos kūrybos tyrinėjimų gausa rodo ne tik jos aktualumą da-
barčiai, bet ir neišsenkantį jos meninį potencialą. Tikra kūryba visada lieka 
neperskaitoma, kita vertus, būtent tas „neperskaitomumas“ „iki galo“, o 
tiksliau - tai kūrinio savastis, leidžianti pamatyti vis kitą jo aspektą.

Šatrijos Ragana ir Virginija Woolf. Kas gi bendro, iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, tarp  šių literatūrinių vardų, tarp Šatrijos Raganos ir Virginijos 
Woolf kūrybos, tarp skirtingų kalbinių, kultūrinių ir žanrinių tradicijų? 
Suprantama, tai ne komparatistinis tyrimas įprastine termino reikšme, nes 
absurdiška būtų ieškoti tiesioginio literatūrinio ryšio tarp Šatrijos Raga-
nos ir Virginijos Woolf kūrybos. XX amžiaus pradžios lietuvių literatūra, 
taip pat ir Šatrijos Raganos kūryba, patyrė neabejotiną poveikį iš slavų 
(lenkų, rusų) literatūrų12. Antra vertus, pats Šatrijos Raganos Sename dva-
re pasakojimas, pasižymintis simbolistine – impresionistine raiška, siū-
lo minėtą kūrinį, neieškant „akivaizdžių“ paralelių, skaityti platesniame 
Vakarų Europos modernizmo akiratyje. Birutė Ciplijauskaitė, nubrėžusi 
Vakarų Europos literatūrinių tekstų žemėlapį, į kurį chronologiškai pateko 
ir Šatrijos Raganos Sename dvare13, atkreipė dėmesį į tai, jog „lietuvių 
literatūra nėra turėjusi raidos, leidžiančios ją sugretinti su Vakarų Europos 
literatūromis“14. Žinoma, gretinti raidos požiūriu mažai tesusisiekiančias 
XX amžiaus pirmosios pusės anglų ir lietuvių literatūras būtų naivu, ta-
čiau Šatrijos Raganos Sename dvare įrašymas į Vakarų Europos moder-
nizmo žemėlapį15 rodo Šatrijos Raganos kūrybos galimybę būti europinio 
modernizmo lauke. Viktorija Daujotytė yra taikliai pasakiusi, jog „Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana yra viena pirmųjų lietuvių rašytojų, įeinan-
čių į bendrųjų moderniosios Europos literatūros tendencijų lauką“16. Tad 
tyrimo tikslas – analizuoti, kokie Šatrijos Raganos Sename dvare pasa-
kojimo elementai formavo jo modernumą, lietuviškosios simbolistinės – 
impresionistinės raiškos artimumą Vakarų modernistiniam pasakojimui, 
kuris čia siejamas su Virginijos Woolf vardu ir jos romanu Mrs Dalloway 
(Ponia Delovėj) (1925). Pažymėtina, jog šis tyrimas labiau orientuotas 
į Šatrijos Raganos Sename dvare modernaus pasakojimo simbolistinės-
impresionistinės raiškos aktualizavimą. Virginijos Woolf romano Ponia 
Delovėj skaitymas leidžia geriau išryškinti Šatrijos Raganos modernaus 
pasakojimo raiškos niuansus. 
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Šatrijos Raganos modernaus pasakojimo tekstinė analizė grindžiama 
Paulio Ricoeuro literatūrinio pasakojimo koncepcija, kuri siejama su pati-
riamo laiko ir pasikartojančių „verbalinių formų“, t. y. simbolių-archetipų 
teorija. Reikėtų pabrėžti, jog Ricoeuro simbolio-archetipo samprata ski-
riasi nuo įprastinės archetipo sąvokos, kuri dažniausiai siejama su Karlo 
Gustavo Jungo vardu ir jo archetipų teorija. Pasak Ricoeuro, „literatūrinis 
simbolis – sąlyginė verbalinė struktūra, kitaip sakant, nuoroda, kurio už-
duotis – kreiptis į išorės pasaulį, į realybę. (...) Trečioji simbolių fazė – ar-
chetipas“17. Ricoeuro simbolio – archetipo terminu „pabrėžiamas verbali-
nių formų pasikartojimas, gimstantis ypatingu meninės kūrybos būdu – tai 
išskirtinė galimybė perduoti, kurią kiti tyrėjai apibūdino „intertekstua-
lumo“ terminu; šis pasikartojamumas lemia mūsų literatūrinės patirties 
unifikaciją ir integraciją“18. Taigi remdamiesi Ricoeuru, galime pasakyti, 
jog literatūrinių simbolių kartotė leidžia gretinti skirtingoms kalbinėms 
tradicijoms priklausančią literatūrinę kūrybą. 

Virginijos Woolf sąmonės srauto romaną Ponia Delovėj išgalvoto (iš-
monės) pasakojimo ir laiko, t.y. „chronologinio“, „monumentalaus“ ir as-
mens vidujybės laiko, santykio požiūriu išsamiai yra analizavęs Paulis 
Ricoeuras antrojoje knygoje Laikas ir pasakojimas, skyriuje Tarp laiko, 
krypstančio mirties link (temps mortel) ir monumentalaus laiko: „Mrs. 
Dalloway“19. Taigi šiame straipsnyje nebus referuojamas Ricoeuro pateik-
tas Woolf romano perskaitymo variantas, o tik pasiremta jo modernaus 
pasakojimo ir simbolių - archetipų samprata. 

Straipsnyje Woolf personažų gyvenimo istorijos siejamos su Henri 
Bergsono charakterio ir trukmės sampratomis. Šatrijos Raganos individu-
alus laiko išgyvenimas konceptualizuojamas pasitelkiant Nikolajaus Ber-
diajevo gyvenimo filosofijos apibrėžtis. Reikėtų pasakyti, jog tai nėra Ša-
trijos Raganos laiko jausenos kildinimas iš minėtos filosofinės pozicijos, o 
tik būdas konceptualizuoti subjekto vidujybės laiką. Filosofinio matmens 
integravimas į teksto analizę laikoma literatūrinio lauko, teksto analizės 
(iš)plėtimo galimybe. 

Keletas Virginijos Woolf kūrybos recepcijos štrichų
Erichas Auerbachas knygos Mimesis skyriuje Rudoji kojinė analizuo-

damas Virginijos Woolf romaną Į švyturį (1927), pabrėžė jo „daugiaas-
menį sąmonės vaizdavimą“, „laiko sluoksniavimąsi“ pastarojo kontekste 
prisimindamas ir Prousto kūrybinį kaip „prarastos tikrovės atradimo at-
mintyje“ metodą20. Kaip ypatingą Woolf romano originalumą Auerbachas 



166

ActA LitterAriA compArAtivA

įvardijo dėmesį „kasdienybės gyvenimo akimirkai“, paskiram įvykiui, ku-
ris mums to nesuvokiant lemia mūsų gyvenimą: „Užtat kokią tikrovišku-
mo gelmę visur įgyja paskiras, įvykis, pavyzdžiui, kojinės matavimas!“21.

Lietuvių literatūrologijoje Virginijos Woolf kūrybą yra įvertinęs To-
mas Venclova: „Virginia Woolf priklauso prie tų dvidešimtojo amžiaus li-
teratūros klasikų, kurių poveikį, kartais pats to nesuvokdamas, yra patyręs 
beveik kiekvienas rimtas rašytojas“22. Venclova, analizuodamas romaną 
Metai, pabrėžė Woolf modernaus rašymo savitumą, „absoliučiai intraver-
tišką“, nukreiptą į „asmenybės vidų“ meninį pasaulį, be intrigos ir veiks-
mo, be aiškių personažų portretų, be vienos griežtos stebėjimo pozicijos23. 
Modernioje Woolf prozoje, pasak Venclovos, „ne taip jau daug dėmesio 
skiriama seksui ir slaptiems žmogaus instinktams – herojų sąmonė yra 
poetizuota, ji operuoja grakščiais palyginimais ir metaforomis, melancho-
liškomis, itin rafinuotomis ir sugestyviomis intonacijomis“24.  Vijolė Vi-
šomirskytė yra pateikusi komparatyvistinę Virginijos Woolf Ponia Delo-
vėj ir Antano Škėmos Čelesta pasakojimo analizę, pagrįstą Paul Ricoeuro 
darbu Laikas ir pasakojimas25. 

Galimą tipologinę Šatrijos Raganos ir Virginijos Woolf gretinimo gali-
mybę yra nurodžiusi Viktorija Daujotytė: „atitikimų linija ryškiau apgau-
bia apysaką „Sename dvare“ – Jameso Joyce‘o „Ulisas“ (1922) būtų per 
tolimas, bet Virgini‘os Woolf „Ponia Delovėj“ (1925), esė „Savas kamba-
rys“ (1929) duoda kad ir atsargią, bet pagrįstą lyginimo galimybę, sutelktą 
dėmesį į moteriai, jos problemoms, vidiniam pasauliui, intymiosioms raš-
to formoms“26. 

Jei žiūrėtume tik išorinių siužetinės linijos panašumų, tai pastebėtu-
me, jog pagrindinę romano heroję Klarisą Delovėj su Šatrijos Raganos 
Mamate be aristokratinės kilmės mažai kas jungia. Miestietė Klarisa yra 
tobula šeimininkė (anot jos mylimojo Piterio Volšo), netikinti, nemokanti 
jokios užsienio kalbos, ne itin mėgstanti skaityti knygas, išskyrus „me-
muarus prieš miegą“27, nemokanti skambinti pianinu (nors labai žavisi 
muzika), bet mėgstanti salonų gyvenimą, rengti pobūvius ir šokti bei jodi-
nėti arkliais. Netgi jos ryšis su dukra, o tiksliau tam tikra jo stoka (labiau 
pabrėžiamas panelės Elizabet Delovėj instinktyvus ryšys su tėvu (romano 
pabaigoje) visiškai neprimena idealios motinos ir dukters sielų bendrystės 
ir bičiulystės, įamžintos Šatrijos Raganos Sename dvare. Taigi atrodytų 
iš pirmo žvilgsnio pabrėžtinai antiintelektualus Klarisos peronažas yra 
visiška priešingybė Šatrijos Raganos sukurtam Mamatės šiek tiek ideali-
zuotam personažui, kuri yra pavyzdinga krikščionė, bet prasta šeimininkė, 
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gyvenanti kaime, labai mėgstanti skaityti knygas, gerai skambinanti pia-
ninu ir nemėgstanti saloninio gyvenimo, visad paklūstanti vidiniam parei-
gos jausmui.

Visgi siužetiniai (ne)panašumai, kūrinių konfigūracijos (Ricouero 
sąvoka) nėra esminis tipologinio gretinimo pagrindas, šiuo atveju daug 
svarbiau, jog Šatrijos Raganos Sename dvare ir Virginijos Woolf Ponia 
Delovėj skirtingo žanro kūriniuose, vaizduojančiuose skirtingos gyveni-
miškos patirties veikėjas – moteris, pasakojimo epicentre – individualybės 
problematika, kuri reiškiasi simbolistiniu – impresionistiniu atminties pa-
sakojimu. 

Modernaus pasakojimo specifika
Woolf romanas Ponia Delovėj, pasak Ricoeuro, pasižymi paprasta pa-

sakojimo gija (penkiasdešimtetė Klarisa, priklausanti Londono elitui, ren-
gia pobūvį), tačiau rafinuota pasakojimo technika, tradicinė intrigos stoka: 
„intriga čia remiasi elipsės sukūrimu“28. Pratęsiant Ricoeuro mintį, būtų 
galima pasakyti, jog intrigą kuria ir pasakotojo anonimiškumas, būdingas 
moderniai prozai. Skaitant Viriginijos Woolf romanus (Į švyturį, Ponia 
Delovėj), ne visada aišku, o kam priskirti pasakojamąjį balsą? Dauge-
lis tyrėjų yra pastebėję, jog Woolf pasakojime esama vietų, kai neįmanu 
tiksliai identifikuoti pasakotoją29. Pasak Ricoeuro, Virginijos Woolf Po-
nia Delovėj „pasakotojas – tai ne autorius, o pasakojamasis balsas, kurio 
lauke kalba ir kreipiasi į skaitytoją pats kūrinys, siūlydamas skaitytojui 
pasidalinti su juo laikinių patirčių visuma“30. Greta Klarisos vidinės (pri-
siminimų, sąmonės srauto)  kalbos, antruoju pasakojimo centru tampa 
Septimas Vorenas Smitas, kurio pamišimas dėl karo trauminės patirties 
baigiasi savižudybe likus kelioms valandoms iki Klarisos rengiamo po-
būvio. Romano erdvėje Klarisa ir Septimas nė karto nesusitinka, tačiau, 
pasak Ricoeuro, „Klarisos ir Septimo likimų panašumas demonstruojamas 
pasakojamosiomis priemonėmis (...) gilesniame lygmenyje nei įvykęs pa-
sakojimo lūžis – naujiena apie jo savižudybę“31 .

Romane kryžiuojasi skirtingi personažų pasakotojų balsai, dažnai vie-
no veikėjo vidinę kalbą keičia kito tylus pokalbis. Veikėjų charakteriai, 
jų elgsena it veidrodyje atsispindi kitų veikėjų sąmonėje. Antai, Klarisos 
būdą, pomėgius apibūdina Piteris Volšas, Volšą – Klarisa ir t. t. Woolf pa-
sakojimas, kaip ir būdinga moderniai prozai, nesukuria pastovios veikėjų 
tapatybės. Pasak Ricouero, „personažų svarstymai vienų apie kitus ir apie 
save nesutampa“32.
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Modernaus pasakojimo kūrimo principus aptinkame ir Šatrijos Ra-
ganos Sename dvare, pasižyminčiame subtilia pasakojimo technika. Čia 
nėra įprastinės intrigos žymių, privalomos klasikinei istorijai, nėra ir tos 
istorijos lėmėjo – visažinio autoriaus – pasakotojo instancijos. Tekste gir-
dimi dviejų pasakotojų – Irusios ir Mamatės – balsai, kuriantys „pasa-
kojimo dvejybiškumą“33 ir naikinantys epinę distanciją. Šatrijos Raga-
nos Sename dvare personažų charakteristikos, laikantis modernios prozos 
dialogiškumo principų, pateikiamos kitų veikėjų lūpomis. Antai Mama-
tės vaizdinį skaitytojas susidaro iš dvilypio Irusios pasakojimo, poetiš-
kai melancholiško ir realistinio. Galima būtų teigti, jog daugybinį asmens 
paveikslą Šatrijos Raganos Sename dvare kuria ir skirtingos personažų 
pozicijos vienų apie kitus, kurios tarpusavyje nesutampa. Pavyzdžiui, 
idealizuotas Irusios savo Mamatės apibūdinimas radikaliai skiriasi nuo 
miesčioniško „ciocios“ Karusios požiūrio į altruistinį Mamatės gyvenimo 
būdą, ar nuo griežtai racionalistinės vyro Liudviko gyvenimo laikysenos, 
primetamos Mamatei. Tad Sename dvare yra modernios struktūros atviras 
kūrinys (Umberto Eco sąvoka): skaitytojui paliekama erdvė pačiam susi-
daryti veikėjų vaizdinius savo sąmonėje, „neprimetant“ vienos pasakotojo 
nuomonės. 

Asmens prigimties teigimas ir gyvybiškumo metaforinė – 
simbolinė raiška

Ir Woolf, ir Šatrijos Raganos pasakojimuose kintančios veikėjų būse-
nos įvaizdinamos gamtos metaforomis – simboliais. Antai momentinė Kla-
risos neapykanta panelei Kilman, siekiančiai užvaldyti jos dukterį, išreiš-
kiama šlykščios baidyklės metafora – simboliu34. Mamatei sodo – altanoje 
netikėtai išvydus slaptą Boleslovo ir Domeikienės pasimatymą, Mamatės 
užrašuose įrašoma įsivaizduotos patirties, jutimo būsena, perteikta „šlykš-
čių šlykščiausios varlės“ gamtine metafora: „Rodos man, kad palytėjau 
šlykščių šlykščiausią varlę – ir vis tebejaučiu ant pirštų tą lytėjimą“35.

Woolf romane Ponia Delovėj vienas kitą kas akimirką besikeičiančių 
veikėjų sąmonės būsenų įvaizdinimas gamtine (sodo, medžių, gėlių, ban-
gos) simbolika išreiškia bergsonišką tėkmės, gyvybės srauto sampratą36, 
intuityvistinę gyvenimo koncepciją. Henri Bergsonui gyvenimo sąvoka 
buvo tolygi gyvybės polėkiui, kurią filosofas įvaizdino milžiniškos vil-
nies metafora: „gyvybė apskritai yra tarsi milžiniška vilnis, kuri sklinda iš 
centro ir beveik visame plote sustoja ir virsta virpesiais: tik viename taš-
ke kliūtis buvo įveikta, impulsas perėjo laisvai“37. Woolf romane Klarisa 
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Delovėj pasižymi ypatingu gyvybiškumu, gebėjimu džiaugtis gyvenimu, 
intuityviai pažinti žmones ir aplinką. Užliejančios bangos metafora – sim-
boliu (romane nuolat iškyla gyvenimo tėkmės – bangos metafora) išreiš-
kiamas Klarisos tikrovės kaip nepaliaujamo gyvybiškumo, gyvenimo ju-
dėjimo jutimas: „Eidama su panele Pim nuo vazos prie vazos ir rinkdama-
si gėles, ji vis kartojo: „Nesąmonė, nesąmonė“, – tik kas karkart vis švel-
niau ir švelniau, nes šitas grožis, šitas aromatas, šita spalva ir panelė Pim, 
mėgstanti Klarisą ir ją pasitikinti, buvo tarsi banga, kuriai ji leido užlieti 
save ir paskandinti tą neapykantą, tą pabaisą, paskandinti ją visą; ta banga 
kėlė aukštyn, vis aukštyn, ir... ak gatvėje kažkas pokštelėjo“38. Priešingai 
nei Septimui, neturinčiam „gyvybinio intereso“ (pasiremta Bergsono są-
voka) ir pasirinkusiam savižudybės kelią, Klarisos „meilės jausmas gy-
venimui“39 padeda išsilaikyti, pasipriešinti egzistencijos baimei, „gniuž-
dančiai negaliai“40. Šatrijos Raganos Mamatei „nenutraukti to beprasmio 
gyvenimo siūlo“ padeda tik tikėjimas anapusybe, „jog žemės gyvenimas 
tėra vien jo būvio vienas momentas“41.

Šatrijos Raganos Sename dvare asmens prigimties, „įgimtų savybių“ 
teigimas žymi individualumo siekinį. Į vyro Liudviko priekaištus dėl „ne-
tinkamai“ atliekamų šeimininkės pareigų, jog „pirmų pirmiausia žmogus 
privalo gerai eiti savo priedermes, o jei privalo, tai ir gali“42, Mamatė 
atsako, „jog veikti prieš savo prigimtį kartais niekaip negalima“43. Pri-
gimtinių, „dvasios gerųjų įgimtų ypatybių“ dominantė, aktualizuota Se-
name dvare ir pedagoginio pobūdžio tekste Būkite savimi!, atliepia Henri 
Bergsono charakterio, kaip praeities ir „prigimtinių polinkių“ istorijos, 
sampratai: „Iš tikrųjų, kas gi yra mūsų charakteris, jei ne kondensatas is-
torijos, kurią nugyvenome nuo gimimo, net iki gimimo, nes mes atsineša-
me savo prigimtinius polinkius? (...) norėti, siekti, veikti mus verčia visa 
mūsų praeitis, taip pat ir prigimtas sielos savitumas“44.

Bergsono įvardytas „prigimtas sielos savitumas“ (charakteris) – tai 
Mamatės negalėjimas „veikti prieš savo prigimtį“, tai ir jos atsisakymas 
„gyvių instinkto taikytis prie aplinkumos“, kurį vyras Liudvikas apibūdi-
no kaip donkichotiškąją gyvenimo poziciją45, kartu tai ir asmens laisvės 
teigimas. Šatrijos Raganos Sename dvare Mamatės išsakytą metaforišką 
pasakymą apie savosios prigimties panašumą į sraigės būvį („Nežinau 
nieko. Tiek težinau, kad nemoku atvirai priešintis ir pasiduodu čia savo 
prigimčiai, panašiai į prigimtį sraigės, kuri su mažiausia kliūtimi susidū-
rus, kuo greičiausiai lenda į savo kaušą, ir jei ką daro, tai giliai pasislė-
pusi.“46) reikėtų suvokti ne kaip vergišką susitaikymą su likimu, o kaip 
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pasirinktą gynybos formą nuo pasaulio priešiškumo, siekiant išsaugoti 
savo nepriklausomybę. Sykiu „sraigiškos prigimties“ metaforą - simbo-
lį galima būtų perskaityti kaip tam tikrą Mamatės asmenybės prigimtinį 
uždarumą, „laukiniškumą“, kuris, kaip matyti iš Šatrijos Raganos laiško 
Pranui Dovydaičiui, buvo ir pačios rašytojos gyvensenos laikysena: „Esu 
toks laukinis žmogus“47. Nikolajus Berdiajevas, kurio knygas Šatrijos Ra-
gana skaitė paskutiniuoju gyvenimo dešimtmečiu48 (taip pat žr. Šatrijos 
Raganos 1929 m. gegužės 20 d. laišką Janinai Tumėnienei),49 asmens ato-
kumą nuo pasaulio apibūdino kaip laisvės saugojimą ir bet kokios didybės 
ir galios neigimą: „Aš gyniausi nuo pasaulio, saugodamas savo laisvę. 
Aš – asmenybės prieš giminę reiškėjas. Ir todėl man svetimas didybės ir 
šlovės, jėgos ir pergalės siekimas.(...) Аš išgyvenau ne tiek nerealumą, 
kiek objektyviojo pasaulio svetimumą“50. 

Jausmo realybė ir asmens vidujybės laikas
Simbolistinė – impresionistinė proza įtvirtina iracionalios tikrovės, 

pagrįstos intuicija, jausmu, buvimą. Abiejuose kūriniuose dominuoja as-
mens vidujybės paslaptingumo semantika. Sielos mįslingumo leitmotyvas 
ryškus Šatrijos Raganos Sename dvare, „Mamatės užrašuose“: „Nuostabi 
mįslė yra žmogaus siela“51. Ir Woolf Ponia Delovėj ir Šatrijos Ragana Se-
name Dvare ryški ir sielos kaip intuityvaus žinojimo ir racionalumo prieš-
prieša. Antai sukurtu Klarisos personažu, pasižyminčiu ypatingu gyvybiš-
kumu, pabrėžiama intuicijos, gyvybinio polėkio, jausmo dominantė prieš 
intelektą, kuri atvirai išsakoma Seli balsu: „Ką reiškia protas, palyginti su 
širdimi?“52. Woolf romane Ponia Delovėj asmens jausmas yra vienintelė 
reali realybė, kuri skiriasi nuo kito asmens subjektyvios realybės. Sukurtu 
Woolf Septimo, taip pat daktarų, be savo karjeros nematančių kito žmo-
gaus, personažais, bylojama, jog baisiausia, kas gali žmogų ištikti, – tai 
prarasti gebėjimą jausti. Septimą, netekusį gebėjimo jausti, dar prieš savi-
žudybę ištinka dvasinė mirtis. 

Ir Klarisai, ir Mamatei didžiausias blogis – tai sielos sužalojimas. Kla-
risa, mąstydama apie Septimo savižudybę ir daktaro Viljamo Bredšo as-
menybę, prieina prie išvados, jog tai žmogus „gebantis įvykdyti baisiausią 
piktadarybę – išprievartauti žmogaus sielą“53. Šatrijos Raganos Mamatė 
pasipriešina vyro norui išsiųsti Irusią pas „geradarius“ „cocią“ Karusią ir 
Boleslovą, tvirtai žinodama, jog „jie iškreips mūsų vaiko sielą!“54. 

Ir Woolf  Ponia Delovėj, ir Šatrijos Raganos Sename dvare laikas yra 
išgyvenamas, patiriamas kaip trukmė, kaip nuolatinis praeities augimas, 
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apimantis dabartį 55. Pasak Bergsono, „visa praeitis (...) palinkusi virš da-
barties, kuri netrukus prie jos prisijungs“56. Woolf romane veik visų per-
sonažų gyvenimo istorijos pateikiamos kaip nuolatinė sąmonės „kelionė“, 
grįžimas į praeitį. 

Ir Klarisa („Visa, kas gražu ir tikra praeina“)57, ir Šatrijos Raganos 
Mamatė („Viskas praeina“)58 skausmingai išgyvena laiko praeinamumą, 
įvaizdintą laiko – kelionės topu. Mamatės ilgesys yra asmens vidujybės 
laiko suvokimo forma, radikalios asmens vienatvės išgyvenimas, sykiu 
tai ir ilgėjimasis kito pasaulio, transcendencijos. „Mamatės užrašuose“ 
įrašytas simbolistinis eilėraštis apie ilgesį, lėtai keliaujantį per žemę ir 
kaip paukštis, „išskėtus sparnus“ kylantį „nuo žemės aukštyn“ ir ieškantį 
„Saulių Saulės“, yra metafizinė ilgesio kelionė transcendenijos link. Ni-
kolajus Berdiajevas filosofiniame tekste Ilgesys (Тоска) ilgesį apibūdino 
kaip gyvenimo poziciją, nukreiptą į „aukštesnįjį pasaulį“, kaip atsisakymą 
pasaulio tuštybės: „ilgesys yra nukreiptas į aukštesnįjį pasaulį ir lydimas 
šio pasaulio niekybės, tuštumos, dūžlumo jausmo. Ilgesys yra atsigręžęs į 
transcendenciją, tuo pačiu jis reiškia neįmanomą susiliejimą su transcen-
dencija, bedugnę tarp manęs ir transcendencijos. (...) Jis kalba apie viena-
tvę transcendencijos akivaizdoje. Baimė, siaubas ir nuobodulys nukreipti 
ne į aukštesnįjį, bet į žemąjį pasaulį.“59 .

Asmens vidujybėje išgyvenama laiko tėkmė sustiprina Mamatės suvo-
kimą apie žmogiškosios laimės trapumą, varijuojantį pagrindinę Eklezias-
to temą apie žemiškojo pasaulio laikinumą, vanitas vanitatum leitmotyvą: 
„Viskas praeina: štai mintis, kuri man padeda pakelti visus gyvenimo ne-
malonumus. Kieno sielos ta mintis yra leitmotyvas, tas nebegaudo laimės 
valandų. Kas iš jų, kad ir jos praeis? Ir ar galima jomis tikrai gėrėtis, jei 
leitmotyvas nesiliauja skambėjęs?“60. Atsisakymas „gaudyti laimės valan-
das“ įtvirtinamas ir Nikolajaus Berdiajevo asmens savivokos / savikūros 
filosofijoje pasirenkant nelengvą vertybinį asmenybės augimo kelią: „Aš 
niekada neieškojau laimės. (...)“ . Reikia skirti egoistinį „aš“ nuo asme-
nybės. (...) Asmenybė - tai yra kokybinis pasiekimas“61. Šatrijos Raganos 
Sename dvare Mamatės balsu nusakoma asmenybės ugdymo, savęs tobu-
linimo programa kaip tuštybės ir egoizmo įveika, kaip „apgalėjimas sa-
vęs“: „Mieliausia žmogui, atminus ne tas valandas, kuriose jis linksminosi 
ir puošės, bet tas, kuriose apgalėjo pats save“62. 

Mamatės ilgesys, išreikštas „žemės nuobodžių dainų“ leitmotyvu, yra 
jos vidinio tragizmo išraiška, radikalaus sielos konflikto tarp žemiškojo 
laikinumo ir troškimo kito, realesnio, tikresnio, pasaulio. Pasak Berdia-
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jevo, ilgesys „tai iki kraštutinumo užaštrintas konfliktas tarp mano gyve-
nimo šiame pasaulyje ir transcendentiškumo. Ilgesys yra tarp transcen-
dencijos ir nebūties prarajos/ bedugnės. Ilgesys yra ilgėjimasis transcen-
dencijos, kito pasaulio, žemiškojo pasaulio ribų peržengimas“63. Per visą 
Šatrijos Raganos simbolistinį – impresionistinį  Sename dvare pasakoji-
mą skambantis „nuobodžių žemės dainų“ leitmotyvas - citata iš Michai-
lo Lermotovo eilėraščio Angelas64 sukuria intertekstualią „teksto tekste“ 
situaciją, kai „svetima“ citata („И звуков небес заменить не могли / 
Ей скучные песни земли“), išversta į lietuvių kalbą, tampa viso kūrinio 
kodu, jo pasaulėvaizdžio dominante, Mamatės laiko, o tuo pačiu ir būties 
jausenos savastimi. Laiške Pranui Augustaičiui Šatrijos Ragana rašė, jog 
ilgesys, kaip asmens sielos veržimasis aukštyn, yra jo gyvenimo „svar-
biausiu tonu“, kuris, rašytojos supratimu, „gražiai  išaiškintas“ Lermon-
tovo eilėraštyje Angelas65. Galbūt tik atsitiktinis sutapimas, bet tas pačias 
Lermontovo Angelo eilutes cituoja ir Berdiajevas filosofiniame traktate 
Самопознание (Savižina) pirmajame skyriuje66. Ilgesys ir „nuobodžių 
žemės dainų“ leimotyvas, nesitenkinimas vien šeimos erdve, vien savos 
žemiškos gerovės siekimu išreiškė kitonišką Mamatės gyvenimo poziciją, 
kurią Berdiajevas yra tiksliai apibrėžęs kaip „gyvenimo jausmą, kaip sve-
timumą pasauliui, pasaulio duotybės atmetimą, nesusiliejimą, nepaklusi-
mą žemei, (...) buitiškumui“67. 

Moteriškumas ir individualumas: ką reiškia „būti savimi“ ?
Norėtųsi pabrėžti, jog ir Woolf romane Ponia Delovėj  ir Šatrijos Ra-

ganos Sename dvare moteriškumas skleidžiasi ne kaip lytiškumas, bet 
kaip asmens individualumas. Woolf esė Savas kambarys moterų litera-
tūros rašymą apibūdino kaip neeksponuojamą sąmoningai užmirštą ly-
tiškumą, kuris suteikia kerinčią paslaptį: „ji buvo jau išmokusi pirmąją 
svarbią pamoką: ji rašė kaip moteris, bet tokia moteris, kuri neprisimena 
esanti moteris, todėl jos knygos puslapiai buvo kupini to kerinčio lyties 
žavesio, įmanomo tik tada, kai žmogus sąmoningai nesuvokia savo lyties 
priklausomybės“68. Woolf supratimu, rašytojo animus / anima (siela), da-
lyvaujanti rašymo procese, nėra nei grynai moteriška, nei grynai vyriška, 
kad „įvyktų kūrybos aktas, rašytojo sieloje turi vienaip ar kitaip bendra-
darbiauti vyras ir moteris“69. Susitelkimas tik į savo lytiškumą, vyriškumo 
ir moteriškumo stereotipų laikymasis gresia kūrybos mirtimi: „Vis dėlto 
pirmas sakinys, kurį čia parašysiu, nusprendžiau priėjusi prie rašomojo 
stalo ir imdama į rankas lapą su užrašu „Moterys ir literatūra“, bus toks: 
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kiekvienam rašytojui pražūtinga galvoti apie savo lytį. Pražūtinga būti 
vien tik vyru ar vien tik moterimi: kiekvienas turime būti moteriškai vy-
riškas ar vyriškai moteriška“70. Kūryboje, Woolf supratimu, svarbiausia 
išreikšti savo kaip asmens individualumą, „būti savimi“: „Užtat trumpai 
ir proziškai pasakysiu, kad užvis svarbiausia būti savimi, o ne kuo nors 
kitu“71. Lytiškumo įveika Woolf romane Ponia Delovėj pasireiškia andro-
gininės būtybės idėjos meniniu išplėtojimu: Klarisos meilė ne tik Piteriui 
Volšui, bet ir moteriai Seli rodo, jog meilės jausmas nepriklauso nuo ly-
ties, tai bendražmogiškas jausmas, todėl moteris gali  mylėti ne tik vyrą, 
bet ir vaikus, draugę ir pan.

Šatrijos Ragana pedagoginės paskirties tekste Būkite savimi! pabrėžė 
asmens, ir vyro, ir moters, individualumo svarbą, tačiau kritikavo „vadi-
namąją moteriškės emancipaciją“, t.y moterų norą būti panašioms į vy-
rus (kirptis plaukus, siūdintis pusiau vyriškus drabužius, „rūkyti papiro-
sus“, „įsigyti vyriškų manierų“), tokias ironiškai vadino „vyrmoterimis“72. 
Pagal Šatriją Raganą „būti savimi“ – tai gyventi pagal prigimtį, ugdyti 
„gerąsias įgimtas savybes“, įvykdyti gyvenimo misiją73. Šatrijos Raganos 
supratimu, „ta misija bus geriausiai išpildyta, kada vyras bus tikru vyru, o 
moteriškė – tikra moteriške“74. Pasak Šatrijos Raganos, būtent krikščiony-
bė vyro sieloje ugdo anima pradą („moteriškąjį elementą“), išsilaisvinusį 
„iš baimės dėl savo aš“, o moters sieloje – animus, „vyriškąjį“, kurį įkūni-
jo Šv. Augustino motina Šv. Monika: „Rods švelni moteriškė, bet vyriška 
per tikėjimą“75.

Moters individualybės pasireiškimą, „tarti pasauliui tikrai savo žodį“ 
Šatrijos Ragana apibūdino kaip motiniškumą, kuris „yra gabumas, no-
ras mylėti, globoti, aukotis, savęs išsižadėti, atleisti“76. Pasak Šatrijos 
Raganos, moteriai svarbiausia – „ugdyti, tobulinti savo moteriškąją sie-
lą“, o „vyriausias moteriškės uždavinys yra jungti žemę su dangumi“77. 
Sofoklio Antigonės, Dantės Beatričės, Ibseno Solveigos, Vagnerio Elž-
bietos personažais Šatrijos Ragana ir išreiškė „amžinąjį moteriškumą“, 
pasiaukojančios meilės, „sujungiančios žemę su dangumi“ idealą, kurį 
priešino iškreiptai moteriškumo sampratai, pasak Šatrijos Raganos, „bo-
biškumui“78. Pedagoginio pobūdžio tekste Bobiškumas kaip netinkamas 
moteriško būdo apraiškas rašytoja - pedagogė įvardijo nuolatinį verkšleni-
mą dėl niekų („verksmingumą“), visko bijojimą („bailumą“), liežuvavimą 
(„ilgą liežuvėlį“) ir smulkmeniškumą („paskendimą mažmožiuose“)79. Pe-
dagoginiame tekste aprašytąjį „bobiškumo“ atvejį Šatrijos Ragana perkėlė 
ir į meninę erdvę – Sename dvare groteskiškas „ciocios“ Karusios perso-
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nažas įkūnijo iškreipto moteriškumo („bobiškumo“) vaizdinį. „Amžino-
jo moteriškumo“ idealą išreiškė Mamatė, kuriai „būti savimi“ – tai per 
kultūrą (knygų skaitymą, grojimą pianinu) siekti dvasinės laisvės ir sykiu 
per įvairiopas socialinio bendravimo formas (rūpinantis šeima, ligoniais, 
vargšais), Šatrijos Raganos žodžiais tariant, „tobulinti savo moteriškąją 
sielą“80.

Kambario simbolika
Ir Šatrijos Raganos Sename dvare, ir Virginijos Woolf Ponia Delovėj 

simbolistinį-impresionistinį pasakojimą kuria „pasikartojančios verbalinė 
formos“, t. y. pagal Ricoeurą, simboliai-archetipai. Klarisos ir Mamatės 
personažus sieja individualaus laiko ir individualios erdvės turėjimo po-
reikis, kuris įvaizdinamas kambario simboliu - archetipu. Dėmesys indi-
vidualybei, asmens problematikai sietinas ir su krikščioniškąja ideologija. 
Evangelijoje kambarėlio simbolika susijusi su tikrosios maldos vieta, su 
paslėptimi, tai intymi dvasinės patirties erdvė. Mato Evangelijoje sakoma: 
„Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo 
Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ 
(Mt 6, 6). 

Woolf esė Savas kambarys kambarys simbolizuoja moters individualią 
egzistenciją, išreiškia jos dvasinę nepriklausomybę, žymi kūrybinę erdvę. 
Woolf esė Savas kambarys rašė, jog tam, kad moteris galėtų kurti reikia 
ne tiek jau mažai: „turėti nuosavą kambarį (...) ir penkis šimtus svarų 
per metus“81. Woolf romane Ponia Delovėj kambario simbolis -archetipas 
įkūnija privačią individualią asmens, dvasinės ir jutiminės patirties, erdvę, 
moters kaip asmens galimybę „būti savimi“, neįvardijamą žmogiškosios 
egzistencijos mįslingumą. Antai, Klarisa, mąstydama apie panelės Kil-
man apgaulingą meilę ir religingumą, norą pasisavinti jos dukterį, romane 
kelissyk stebi pro langą senyvą moterį, vaikštančią po kambarį, tarsi jos 
pačios antrininkę, kuri sukelia Klarisai mintis apie sielos vienatvę ir apie 
žmogaus egzistencijos paslaptį – skirtingus žmogiškosios būties kamba-
rius: „Ji vis dar buvo ten, sukinėjosi kitame kambario gale. Ir kuriems 
galams tas tikėjimas, maldos, lietpalčiai? galvojo Klarisa ... Ir pati di-
džiausia paslaptis, kurią ir Kilman, ir Piteris mano įminę, – nors Klarisa 
žinojo, kad jie nė nenutuokia apie ją, – buvo štai kokia: štai čia kambarys, 
o ten – kitas. Ar religija gali šitai paaiškinti? Arba meilė?“82. Kambarys 
Woolf romane Ponia Delovėj įgyja bergsoniškos intuicijos kaip pačios 
dvasios ir gyvybės reikšmę83, būdingą herojei Klarisai: „vienintelė Dievo 
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duota jai dovana buvo kone instintyvus žmonių pažinimas, mąstė ji eida-
ma tolyn. Tereikėdavo palikti ją vieną kambaryje su kuo nors, – ir ji arba 
pasišiaušdavo, arba imdavo murkti kaip katė“84. Kambarys - palėpė įkū-
nija Klarisos vidinio gyvenimo nuotaikas ir sykiu simbolizuoja apsaugą 
nuo išorinio pasaulio. Kartais kambarys - palėpė tampa gyvenimo ašimi, 
moters prigimties, jutiminės patirties apmąstymo erdve: „Taigi kambarys 
buvo palėpėje, lova siaura, ir gulėdama joje su knyga rankose, ji niekaip 
negalėjo atsikratyti to net po gimdymo išlikusio nekaltybės jausmo, kuris 
prilipo prie jos it paklodė“85, o kartais dvasinės tuštumos simboliu: „Tuš-
tuma aplink pačią gyvenimo šerdį – kambarys palėpėje“86.

Pasak Viktorijos Daujotytės, „Virginia Woolf „savo kambariu“ bandė 
apibrėžti tą erdvę, kurioje kūrybos trokštanti moteris gali kalbėtis su savi-
mi ir kitais. Savą, nuosavą kambarį turi ir Marijos - Šatrijos Raganos mer-
gaitės – moterys“ 87. Šatrijos Ragana Sename dvare pavaizduotos bobutės, 
Mamatės tetų kambarėlių „istorijos“ yra jų individualybių, jų prisiimto 
gyvenimo būdo simboliai. Mamatės vaikams Nikai ir Irusiai (kurios balsu 
pasakojama „bobutės“ kambarėlio „istorija“) „bobutės“ kambarys pažadi-
na vaikų vaizduotę, įkūnija slėpiningą pasakos, kupinos gyvų, mąstančių 
daiktų erdvę. Šiame „pasakos“ kambaryje „bobutė“ Irutei rodosi kaip pa-
slaptinga susidvejinusi būtybė, panaši tai į Romos matroną88, tai į laumę89. 
Mamatės tetų, „panos“ Zuzanos, Pranciškos ir Verusios individualybės, 
jų gyvenimo būdas it veidrodyje atsispindi jų privačioje – kambarėlių – 
erdvėje. Jaukios ir rūpestingos „kaip tikros bobutės“ „panos“ Zuzanos 
„aptečka“, „malonus“ kambarėlis, vaikams įkūnija sakralią pasakos trobe-
lės erdvę90. „Panos“ Pranciškos kambarėlis su katinu Pilkšiu ir „badšuniu 
Ešeriu“ bei žydinčiomis gėlėmis sukuria būties idilės vaizdą91. „Panos“ 
Verusios, „liesos ir blankios, menkos sveikatos, pusaklės“, „pustamsis, 
liūdnas kambarėlis“ vaikams nėra malonus. 

Šatrijos Raganos Sename dvare kambario simbolis – archetipas išreiš-
kia ir dvasinį bei estetinį patyrimą. Irutės balsu, pimuoju asmeniu papa-
sakotą ėjimą naktį per seno dvaro kambarius (iš valgomojo per saloną iki 
priemenės) ieškoti Mamatės galima būtų perskaityti kaip perkeičiančią 
patirtį, kaip ribos įveiką, simbolišką perėjimą iš nerūpestingo vaikiškumo 
į nevaikišką sprendimą prisiimti atsakomybę už kitą, už Mamatę. Irusios 
„kelionė“ per kambarius į lauką iki pat tvenkinio simbolizuoja ir perėjimą 
iš siaubo, baimės ir tamsos pasaulio į kitą – estetinę (grožio) tikrovę, kur 
žemiškasis ir transcendentinis pasaulis sutampa: „Žemė ir dangus – jau 
viena. Tokią naktį amžinybė savo sparnu paliečia žmogaus sielą“92. 
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Šatrijos Raganos kūryboje kambarys gali įgyti ir uždaros erdvės, sim-
bolinę sielos įkalinimo reikšmę. Mamaitei gailu palikti nakties grožio ka-
ralystę, paženklintą begalybės žyme, ir grįžti į „tamsų, troškų kambarį“: 
„Kaip gaila palikti tuos stebuklus ir eiti į tamsų, troškų kambarį“93. Pe-
dagoginio pobūdžio tekste Legenda apie šv. Petro motiną, grįstame ale-
gorija, Šatrijos Ragana kritikuoja asmens pasidavimą kasdienybės smul-
kmenoms, ankšto kambarėlio metafora - simboliu išreiškiamas asmens 
pasaulėvaizdžio ribotumas ir „susmulkėjimas“94.

Sodo simbolika
Simbolistiniam - impresionistiniam pasakojimui, kaip matyti iš Wo-

olf ir Šatrijos kūrinių, būdinga sodo – kitos tikrovės, paslaptingos erdvės 
ir laiko, - simbolika. Seli balsu kuriama užburto sodo, t. y. kitos, žmo-
gaus racionaliai sąmonei nepažinios erdvės ir laiko egzistavimo galimybė: 
„Temstant, kai žmonės skirstosi, šnabždėjo ji, pamatai senus draugus, ra-
mias nuošalias vietas, jaukias kerteles ir mieliausius vaizdus. Ar jie žino, 
kad juos supa užburtas sodas?“95. Šatrijos Raganos Sename dvare simbo-
listinį – impresionistinį pasakojimą palaiko personifikuoto sodo, „įsigie-
dojusio“, „įsikvepėjusio“, „įsisvajojusio“ ir šnabždančio pasakas ir „slėpi-
ningas godas“ simbolika, įkūnijanti, kaip ir Woolf atveju, įerdvinto laiko, 
amžinybės ilgesio simbolį – metaforą. 

Woolf romane Ponia Delovėj ryški ir sodo – motinos atminties pa-
veikslo simbolika. Pobūvyje ponia Hilberi Klarisai primena apie jos pa-
našumą į mirusią motiną, kurią pirmąsyk išvydo „vaikštinėjančią sode su 
pilka skrybėlaite“: „Ir Klarisos akis užplūdo ašaros. Jos motina, vaikšti-
nėjanti sode!“96. Šatrijos Raganos Sename dvare simbolinė sodo erdvė su-
jungia buvusį (motinos vizija) ir esamą laiką, apie kurį byloja suaugusios 
ar į praeitį kaip dabartį „nukeliančios“ mažos Irusios balsas.

Gėlių simbolika
Ir Šatrijos Raganos Sename dvare, ir Woolf Ponia Delovėj simbolis-

tinį -impresionistinį pasakojimą kuria ir gėlių „pasikartojanti „verbalinė 
forma“ (Ricoeuro terminas), t. y. simbolika. Ir Šatrijos Raganos apysakos 
Sename dvare, ir Woolf romano Ponia Delovėj pasakojimo pradžios su-
sijusios su gėlių simboliu – archetipu, kurios skiriasi literatūrinės kalbos 
raiškos niuansais. Šatrijos Raganos Sename dvare pradžia iškart skaitytoją 
„panardina“ į jutiminės patirties fenomenų lauką 97. Viktorija Daujotytė 
yra pateikusi išsamią Sename dvare pasakojimo pradžios - eilėraščio pro-
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zos interpretaciją, teigdama, jog „baltos rožės primena mirusią motiną, 
gyvąją vaikystės šalies dvasią“98. Į simbolinę rožių reikšmę Woolf romane 
Ponia Delovėj yra atkreipęs dėmesį ir Paulis Ricoeuras: „ach, tos rožės, 
jos pasirodo viso pasakojimo metu (...) jos įkūnija ir meilės prisipažini-
mą“99. Abiejuose kūriniuose gėlės simboliškai įprasmina praeitį, sielos 
atmintį. Woolf romane Ponia Delovėj Klarisos žiūrėjimas į gamtą, į gėles, 
į medžius, į paukščius netikėtai sąmonėje atgaivina bendrą praeitį su Pite-
riu Volšu. Regėjimas „prikelia“ juslinę atmintį - ji girdi buvusio mylimojo 
ironišką balsą: „jautė, jog netrukus turi atsitikti kažkas baisaus, žiūrėjo į 
gėles, į padūmavusius medžius, į kylančius ir neriančius žemyn kovus, 
stovėjo, žiūrėjo...ir staiga išgirdo Piterio Volšo balsą: „Susimąstėm tarp 
daržovių? – juk taip jis pasakė?“100. Klarisos išgyventa kasdienybės įspū-
džio akimirka, pavyzdžiui, virtuvėje švilpaujančio virėjo ir rašomosios 
mašinėlės stuksenimo klausymasis, impresionistine maniera įvaizdinamas 
neišsiskleidusio žiedo, pumpuro ant gyvenimo medžio, nakties gėlių, įsi-
vaizduojamų pražydusių rožių simbolika, kuri įprasmina turiningai išgy-
vento asmeninio laiko patirtį: „Tai buvo jos gyvenimas, ir palenkusi galvą 
prie stalelio prieškambaryje, ji pajuto palaimą ir nuskaidrėjimą; imdama 
aplanką, ant kurio gulėjo telefoninis pranešimas, tarė sau, jog tokios aki-
mirkos kaip ši – tai pumpurai ant gyvenimo medžio, tai nakties gėlės (lyg 
kokia daili rožė būtų pražydusi vien jos akims“101. Gėlės (rožės) Woolf 
impresionistiniame pasakojime simbolizuoja ne tik būties pilnatvės aki-
mirką, bet ir nebylią bendravimo formą, neišsakytą meilės jausmą. Antai, 
vyras Ričardas atneša Klarisai raudonų ir baltų rožių, bet taip ir neįstengia 
pasakyti, jog myli ją, bet Klarisa supranta tai ir be žodžių.102

Šatrijos Raganos Sename dvare gėlės, besistiebiančios į saulę, simbo-
liu įvaizdinamas Mamatės amžinybės, „begalės“, tobulos būties ilgesys: 
„Begalė atsispindi grožyje, ir dėl to jis taip pagauna sielą. Nes taip gėlė 
įtempia visas jėgas, stengdamos sugauti nors vieną saulės spindulėlį, be 
kurio negali gyvuoti, taip mūsų siela, šiame netobulybių pasaulyje bū-
dama, veržias sugauti nors mažutę kibirkštėlę absoliuto, kurį nujaučia, 
kurio trokšta ir be kurio negali gyvuoti“103. Šatrijos Raganos Mamatei 
gėlės, išreiškiančios juslių kalbą – „nuostabų kvapą“, yra grožio išraiška: 
„Taip besikalbėdami, skynėme konvalijas ir nešėme mamatei, kuri, po 
liepa atsisėdus, dėjo jas į gražius bukietus, traukdama jų nuostabų kvapą, 
glausdama prie lūpų jų snieginius varpelius ir gėrėdamos jų pasakišku 
grožiu“104. Mamatei gėlės išreiškia dieviškąją būtį, sykiu žiūrėjimas į gė-
les virsta estetiniu reginiu, suteikiančiu sielos katarsio, vidinio apsiva-
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lymo, galimybę: „gėlės – tai žemės šypsena iš džiaugsmo, kad ją Die-
vas sutvėrė ir didiems dalykams paskyrė. Bežiūrint į ją, ima šypsotis ir 
žmogaus siela. O nuo tos šypsenos, kaip ledas nuo saulės, nyksta viskas, 
kas sieloje pikta ir bjauru“105. Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare 
įdomi žmogaus – žiedo simbolika išreiškianti asmens gebėjimą būti sa-
vimi, kas taip yra svarbu Mamatei. Antai, Mamatė (iš Mamatės užrašų) 
Levanardą, knygnešį, „škaplierniką“, „smūtkelių skaptuotoją“ apibūdina 
impresionistine žiedo simbolika: „Visuomet labai džiaugiuosi, sulaukus 
Levanardos. Tai nėra paprastas žmogus. Daug žolių reikia pereiti, kol už-
eisi tokį žiedą. Vien tik pažiūrėjus į jį, matyti, kad tai individualybė“106. 
Impresionistinė sielos – pumpuro, žiedo simbolika, žymintį žemiškojo 
pasaulio transcendavimo veiksmą ir žmogaus dvasios dieviškumo pradą, 
ryški ir 1928 metų kovo 2 dienos Šatrijos Raganos laiške, parašytame 
Židikuose, Juozui Tumui-Vaižgantui: „Dvasios dalykų kategorijoje ne-
mėgstu žodžių „lig mirties“. Gyvenimas „anapus“ yra man tiek pat realus 
kaip čionai. Tikiu, kad sielos dieviškosios ypatybės ten dar intensyviau 
pasireiškia – čia pumpuras, ten žiedas. Kaip Merežkovskis kad sako gra-
žiai: / и пусть на миг, но сердце не забудет / Того, что ныне сердцем 
я постиг...“107. Šatrijos Raganos (kaip matyti iš laiško citatos), o sykiu ir 
jos herojės – Mamatės siekimas transcendencijos, jos realumo suvokimas 
susijęs su pakitusia tragizmo samprata, nulemta krikščioniškojo požiū-
rio į žmogaus gyvenimą: „svorio centras iš žemiškojo gyvenimo buvo 
perkeltas į anapusinį (...) taigi tragiška baigtis čia žemėje, nublanko, ir 
katarsis buvo perkeltas Anapusin.“108
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