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Representations on the Margins of 
Europe: Politics and Identities in the 
Baltic and South Caucasian States. Ei-
gene und fremde Welten 3. Tsypylma 
darieva and Wolfgang Kaschuba (eds.). 
Frankfurt: campus, 2007. 354 p.: ill.

Ši knyga vertingai papildo gausėjančią 
literatūrą apie kintančius tapatumus Rytų 
Europoje. Ypač dėl to, kad jos dėmesio 
centre yra du periferiniai regionai – Bal
tijos šalys ir Kaukazas, kuriais iki šiol 
socialiniai mokslininkai palyginti mažai 
domėjosi. autoriai laikosi konstruktyvisti
nio požiūrio į tapatumą, žvelgia į tapatu
mus apskritai kaip į simbolines socialinių 
santykių reprezentacijas. Taigi knygoje 
keliamas pagrindinis klausimas – kurie 
simboliai tapo vyraujančiais posovietinių 
pasikeitimų laikotarpiu ir kaip jie patei
kiami viešojoje erdvėje.

Šis tomas atsirado po 2005 m. įvykusio 
seminaro apie tapatumo politiką armėni
joje (apie pusę pranešėjų prašyta parengti 
straipsnius). Šis įvykis turbūt „atsakin
gas“ dėl to, kad straipsniuose geografiniu 
požiūriu smarkiai vyrauja Kaukazas ir 
ypač Armėnija. iš keturiolikos tyrinėjimų 
atvejų devyni skirti Kaukazui, o tarp šių 
yra septyni armėnijos tyrinėjimai ir tik po 
vieną – Gruzijos ir Azerbaidžano. iš penkių 
straipsnių apie Baltijos šalis trijų dėmesio 
centre yra Estija, vieno – Latvija ir vieno – 
Lietuva. Šį nevienodą geografinį atsto
vavimą galima laikyti didžiausiu knygos 
trūkumu. Būtų buvę labai naudinga vietoj 
Armėnijos tyrinėjimų, kurių kartais, atrodo, 
truputį per daug, įdėti daugiau straipsnių 
apie kitas Kaukazo ir dvi Baltijos šalis.

Ėmęsi aptarti knygos turinio struktū
rą, randame tris skyrius, kurie pavadinti 
„ženk lais, simboliais“, „naratyvais“ ir 
„apei gomis“. Pirmajame skyriuje aptaria
mas atminties armėnijoje, nacionalinės 
istorijos Latvijoje ir Narvos miesto prie 

Rusijos ir Estijos sienos reprezentacijų 
simbolinis aspektas. antrajame skyriuje 
pateikiami tyrinėjimai apie tapatumo ir 
viešosios atminties naratyvinius konstra
vimus Estijoje, sovietinėje ir posovietinėje 
Armėnijoje ir  Lietuvoje, jai įstojus į ES. 
Trečiajame skyriuje nagrinėjamas tapatu
mų performatyvusis aspektas Armėnijos, 
Gruzijos ir Azerbaidžano atvejais. Knygos 
lyginamasis ir teorinis pagrindas išdėstytas 
redaktorių įvade, Wolfgango Kaschubos 
svarstymuose apie „Senąją ir Naująją 
Europą“, jam žvelgiant iš etnologinės 
perspektyvos, ir, gaila, trumpame istoriko 
Jörgo Baberowskio baigiamajame žodyje. 

Ypatingą Lietuvos skaitytojų susidomė
jimą kelia astos Vonderau straipsnis, pa
vadintas „dar kita Europa? Konstruojant ir 
reprezentuojant tapatumus po dvejų metų, 
Lietuvai įstojus į ES“. Autorė, remdamasi 
ekonominio elito pavyzdžiu, čia aptaria 
įtampas ir netikrumus, susijusius su tapa
tumo konstravimo procesais posocialisti
nėje Lietuvoje. Elito tema posocialistinių 
pasikeitimų laikotarpiu apskritai iki šiol 
rimtai netyrinėta, ir niekas nesiėmė lygina
mojo tyrinėjimo, kuris būtų pagrįstas lauko 
tyrimu Lietuvoje. Tai, kaip elitas konst
ruoja ir pateikia tapatumą, a. Vonderau 
sieja su trimis pagrindinėmis problemomis. 
Tai platesni Lietuvos visuomenės vaizdi
niai. Šią visuomenę apibrėžia teleologinė 
kelio į Europą vizija bei ją papildantis 
Rytų (neigiamas) ir Vakarų (teigiamas) 
vaizdinys. Tai socialinė atmintis, nuver
tinanti socialistinę praeitį kaip pripažintą 
atspirties tašką ir sukurianti naujus, su 
Europos idėja labiau suderinamus praeities 
vaizdinius. Taip pat savęs išradimas: ka
dangi Lietuvos viešasis diskursas palaiko 
jauno, dinamiško, į Vakarus orientuoto 
individo vaizdinį kaip individo elgesio, 
einant keliu, vedančiu į sėkmę, modelį, 
ekonominio elito nariai save perkūrė 
atsižvelgdami į minėtą vaizdinį ir toliau 
atkakliai dirba, kad atitiktų tikro „homo 
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Europaeus“ įvaizdį. a. Vonderau daro 
išvadą, kad tapatumas didėjančios socia
linės fragmentacijos sąlygomis dabartinėje 
Lietuvoje konstruojamas sąveikaujant 
viešiems ir privatiems europiečio individo 
vaizdiniams. Viešajame diskurse vyrauja 
perdėtas stereotipiškas atsilikusių Rytų ir 
modernių Vakarų dualizmas kaip kolek
tyvinė praeities, dabarties ir ateities vizija. 
Ekonominis elitas jaučiasi gana patogiai 
save pateikdamas taip, kad atitiktų tikrų 
europiečių idėją; daugeliui kitų lietuvių 
dėl materialinių apribojimų Europa atro
do toli. a. Vonderau savo indėliu puikiai 
papildo gausėjančią literatūrą apie elito ir 
viduriniosios klasės vaidmenį kintančiose 
visuomenėse ir yra geras pavyzdys naujo 
požiūrio į jau seniai svarstomą tapatumo 
problemą, kuri gvildenama ir daugelyje 
kitų knygos straipsnių.  

Grįžtant apskritai prie knygos reikė
tų pažymėti, kad, nepaisant neįprasto 
geografinių vietų pasirinkimo, ją įdomu 
skaityti dėl kelių priežasčių. Pirma, ji rodo 
istorikų ir socialinių mokslininkų bendra
darbiavimą, kuris yra sveikintinas. Taip 
sutelkiamos tyrinėjamų šalių sovietinės 
praeities ir posovietinės dabarties studi
jos ir pabrėžiamas kuriamo nacionalinio 
tapatumo trajektorijų istorinis gylis, kurio 
pernelyg lengvai nepastebima sinchroni

niuose posocialistinės tapatumo politikos 
tyrinėjimuose. Antra, „Europa“ ir ypač 
Europos Sąjunga yra visų tyrinėjamų 
atvejų atramos taškas. Abu regionus, kaip 
Sovietų Sąjungos dalį, ir jų periferinę padė
tį Europoje suformavo, nors ir skirtingais 
požiūriais, dabartinė jų istorija. Baltijos 
šalys, kaip mažos nesenos ES narės, yra toli 
šiaurės rytiniuose „Europos“ pakraščiuose, 
o Kaukazas, kaip tolimiausias Europos 
kampelis, siekia priartėti prie Vakarų. 
Nacionalinių tapatumų ir simbolinių ribų 
pasikeitimai suprantami kaip vaizduotėmis 
ir praktikomis įkūnijami vietiniai atsakai 
į „europeizacijos“ įtaką. Pagaliau studijos 
vertingai papildo mūsų žinojimą, kaip 
veikia istorijos politika posocialistinėse 
šalyse. abiejuose regionuose sovietinės 
praeities ištrynimas ar demonizavimas 
ir simbolių bei herojų iš „nacionalinės“ 
praeities idealizavimas yra dideli ištekliai 
kuriant tautą ir politinį legitimumą – tai, 
kas susiję su iškylančiais tapatumo nara
tyvais, palaikančiais orientaciją į Vakarus. 
Tokios politinės reprezentacijos atlieka 
labai svarbų vaidmenį konstruojant įvairių 
rūšių identifikacijas posovietinėse visuo
menėse. dėl visų šių priežasčių manau, 
kad ši knyga yra tikrai įdomi skaityti ir 
ją labai rekomenduoju kiekvienam, kuris 
domisi tapatumo keitimosi procesais po
socialistiniame pasaulyje. 

     ingo W. Schröder
maxo Plancko etnologinių tyrimų institutas
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