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Re-inventing the nation. Multidis-
ciplinary Perspectives on the cons-
truction of latvian national Identity. 
Mats	Lindqvist	(ed.).	Botkyrka:	Multi-
cultural	Centre,	 2003. 350	p.	

Mokslinėje literatūroje netyla kalbos 
apie	 nacionalinės	 valstybės	 silpnėjimą,	
kosmopolitinį	 identitetą,	 nacionalinio/
etninio	 identiteto	 nykimą,	 transnaciona-
lizmą	 ir	kitus	panašius	procesus,	kuriuos	
apibūdina	viena	esminė	šių	dienų	sąvoka	–	
globalizacija.	 Bet	 ar	 iš	 tiesų	 globalizacija	
panaikina ribas tarp nacionalinių valstybių 
ir nacionaliniai/etniniai identitetai pra-
randa savo svarbą nūdienos pasaulyje? 
Pastarųjų	dviejų	dešimtmečių	pavyzdžiai	
iš	buvusios	Sovietų	sąjungos	 ir	sovietinio	
bloko	iliustruoja	kiek	kitokį,	ne	vien	naci-
onalinių-etninių	 ribų	nykimu	grindžiamą	
supratimą.	 Atvirkščiai,	 atrodo,	 kad	 viso	
buvusio sovietinio bloko transformacija 
leidžia	 pradėti	 kalbėti	 apie	 nacionalinio/
etninio	 tapatumo	atgijimą.

2003	m.	pasirodęs	veikalas	Re-inventing	
the	Nation.	Multidisciplinary	Perspectives	on	
the	 Construction	 of	 Latvian	National	 Identi-
ty	 (Nacijos	 at-kūrimas.	 Tarpdisciplininis	
požiūris	 į	 latvių	 nacionalinio	 identiteto	
kūrimą)	 yra	 vienas	 iš	 daugelio	 pastaruo-
ju	 metu	 pasirodančių	 veikalų,	 skirtų	 jau	
minėtai nacionalinio-etninio tapatumo 
atgijimo	 ir	 suaktyvėjimo	 problematikai,	
iškilusiai	po	Sovietų	sąjungos	subyrėjimo,	
ar	net	veiksnio,	nulėmusio	Sąjungos	griūtį,	
analizei.	 Leidinys	 Lietuvos	 skaitytojams	
turėtų	būti	įdomus	dėl	lengvai	atpažįstamo	
istorinio	 socialinio	geografinio	konteksto.	
Būtent darbe daugiausia kalbama apie 
šiuolaikinės	Latvijos	kontekstą	ir	istorines	
aplinkybes,	kurios	nulėmė	dabarties	Latvijos	
politinę	 socialinę	aplinką.	Taip	pat	 šiame	
darbe	 nemažai	 dėmesio	 skiriama ir kai-
myninių respublikų – estijos ir lietuvos – 
socialinei	 istorinei	 analizei.	

leidinys	 išleistas	 2003	m.	kaip	baigia-
masis tiriamojo projekto „nations and 
unions: a multidisciplinary project on 
national identity and transnational move-
ments	in	the	Baltic	states“	darbas,	projektą	
finansavo	„Baltic	Sea	Fund“.

Knyga	 įdomi	 tuo,	 kad	 čia	 plėtojama	
tarpdisciplininė	 perspektyva.	 Tai	 reiš-
kia,	 kad	 veikale	 nacionalumo-etniškumo	
problematika	 gvildenama	 iš	 istorinės,	
politinės,	etnologinės	ir	kitų	perspektyvų.	
kaip tik tai tiriamai problematikai prideda 
daugiaplaniškumo	 ir	 įvairumo.	

Pagrindines	 veikale	 analizuojamas	
kryptis trumpai galėtume apibūdinti taip: 
istorija	 ir	 jos	 tęstinumas	 šių	 dienų	 Latvi-
joje;	 transformacija	 iš	 Sovietų	 sąjungos	 į	
nepriklausomą latvijos Respubliką; iden-
titetų	 konstravimas,	 jų	 sąveika	 su	 įvairių	
institucijų praktikomis per pastaruosius 
kelis	 šimtmečius.

Bendra	pradinė	nuostata,	kurią	daugiau	
ar	mažiau	plėtoja	visi	šios	rinktinės	auto-
riai,	 –	 tai	 tariamas	 ar	 esamas	 skirtingas	
istorinis ir socialinis Rytų europos ir Va-
karų	kontekstas.	Rytų	Europos	konteksto	
suprobleminimas,	 kuris	 reiškiasi	 regione	
tiek	 istoriškai,	 tiek	 ir	 šiandieninėmis	 so-
cialinio	 ir	 politinio	 gyvenimo	 formomis,	
pateikia gana nuoseklų istorinį ir dabarties 
Latvijos	 visuomenės	 vaizdą.	 Kita	 vertus,	
teorinis Rytų – Vakarų suprobleminimas 
veikale	 yra	 gerai	 apgalvotas	 ir	 išgvilden-
tas.	 Nesistengiama	 kaip	 aklo	 fakto	 pasa-
kyti,	 kad	 Rytams	 būdinga	 etninė	 nacijos	
samprata,	 o	 Vakarams	 –	 politinė.	 Iš	 visų	
veikalo	 autorių	 darbų	 veikiau	 ryškėja	
nacijos	 „naujumo“	 ir	 „senumo“	 aspektai,	
kurie kartu su sudėtinga istorine aplinka 
ir	 išorinėmis	 sąveikomis	 su	 imperinėmis	
galybėmis	sukuria	tą	ypatingą	erdvę,	kurią	
ir	 apibrėžiame	kaip	Rytų	Europą.

straipsniai veikale pagal temas ir prob-
lemas	 išdėstyti	 chronologine	 tvarka,	 pa-
teikiamas sudėtingas įvairių konkretaus 
laikotarpio etnonacionalinių grupių są-
veikų	 vaizdas.	 Istoriškai	 intensyviausios	
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sąveikos vyko	tarp	latvių,	kurių	dauguma	
buvo	valstiečiai,	 ir	elito	–	Pabaltijo	vokie-
čių,	 vėliau,	 po	 sovietinės	 okupacijos	 ir	
atkūrus	nepriklausomybę	1991	m.,	 –	 tarp	
latvių	 ir	 rusų.

Knygoje	 nuosekliai	 pateikiamas	 vaiz-
das,	kaip	teritorija,	kuri	dabar	yra	Latvijos	
Respublikos	teritorija,	XIX	a.	 tampa	kovų	
arena dėl teisės pasakyti: čia – „mūsų 
teritorija“.	 Apie	 tai	 kalbama	 P.	 H.	 Hort	
straipsnyje	 „Zeme	 un	 tauta:	 Conceptions	
of the latvian Territory and the latvian 
Nation“,	 p.	 25–73	 (Zeme	un	 tauta:	 Latvi-
jos	 teritorijos	 ir	 latvių	 tautos	 samprata).	
Matome skirtingas strategijas ir skirtingą 
ideologinę argumentaciją „apgyvendinant 
teritoriją“.	Viena	 vertus,	 vyko	 ideologinė	
kova	 tarp	 latvių	 ir	 vokiečių	 elito	 (kuris,	
aišku,	tuo	metu	dominavo	latvių	atžvilgiu)	
dėl	teisės	pasakyti,	kas	buvo	pirmieji	krašto	
gyventojai,	kita	vertus,	šios	abi	grupės	susi-
dūrė	su	stipria	rusifikacijos	politika	XIX	a.	
pabaigoje.	 Iki	 XIX	 a.	 ir	 XIX	 a.	 pradžioje	
etninė įvairovė dar nebuvo traktuojama 
kaip	problema,	o	vėliau,	įsitvirtinant	nacio-
nalizmui,	 iškilo	 	 homogeniškumo	 porei-
kis	–	reikėjo	vientisos	 teritorijos,	kultūros	
ir	 kalbos.	 Šis	 homogeniškumo	 principas	
tampa	pagrindine	ideologine	nacionalizmo	
kryptimi	 tiek	 tarpukariu,	 tiek	 ir	 1991	 m.	
atkūrus	Latvijos	nepriklausomybę.

Būtent	visuomenės	kaip	homogeniškos	
visumos matymas ir nulėmė tą sudėtin-
gą	 nacijos	 kūrimo,	 trukusio	 visą	 XX	 a.	
vaizdą.	 Homogeniškumo	 sąvoka,	 kaip	
jau	 minėjau,	 apima	 tokius	 dėmenis	 kaip	
teritorija,	 kultūra	 ir	 kalba.	 Pastaroji	 ypač	
buvo	konceptualizuota	pirmosios	Latvijos	
Respublikos	metu.	Šio	laikotarpio	analizei	
skirti	 du	 straipsniai:	 F.	 Bjorklund,	 „The	
Rhetoric	of	the	Nation.	Baltic	Germans	in	
the	 First	 Latvian	 Democracy“,	 p.	 75–122	
(Nacijos	retorika.	Baltijos	vokiečiai	Pirmo-
joje	Latvijos	demokratijoje),	 ir	P.	B.	Hort,	
„The	Latvian	Nation	and	the	Intellectuals.	
The Forming of latvia‘s university during 

the	 First	 Republic“,	 p.	 123–184	 (Latvijos	
tauta	ir	intelektualai.	Latvijos	universiteto	
kūrimasis	Pirmojoje	Respublikoje).	Latvių	
kalbą,	kuri	buvo	laikoma	valstietiška,	hie-
rarchiškai	buvo	suvokiama	kaip	menkesnė	
už	vokiečių	kalbą,	susikūrus	Latvijos	vals-
tybei,	kažkaip	reikėjo	įtvirtinti	valstybinėje	
ir	mokslinėje	apyvartoje.		Įteisinant	latvių	
kalbą – suteikiant jai valstybinės kalbos 
statusą ir įtvirtinant jos vartojimą akademi-
nėje	aplinkoje,	–	vyko	ir	kiti	procesai,	susiję	
su socialinių statusų transformacijomis ir 
dominuojančių	pozicijų	kaita.

sovietmečiu sustiprėjęs folkloristinis 
judėjimas,	 apie	 kurį	 straipsnyje	 „Giving	
Voice	 to	 the	Nation.	The	Folkloristic	Mo-
vement and the Restoration of latvian 
Identity“,	 p.	 185–242	 (Suteikiant	 balsą	
tautai.	 Folkloristinis	 judėjimas	 ir	 latviško	
identiteto	atkūrimas),	kalba	M.	Lindqvist,	
Latvijoje	buvo	ne	kas	kita,	kaip	jau	minėtos	
homogeniškos,	 autentiškos	 visuomenės	
ieškojimas.	Čia,	ko	gero,	didelį	poveikį	turėjo	
vokiškoji	Herderio	tradicija,	siekianti	suprasti	
tautą	per	valstietišką,	autentišką	kultūrą,	su	
kuria	latviai	nepaprastai	glaudžiai	tapatinosi.	
Folkloristinio judėjimo esmė sovietmečiu 
buvo	 „išgryninti“	 etninį	 identitetą	 ir	 tokiu	
būdu	priešintis	sovietinei	politikai,	siekian-
čiai sukurti beveidį homo	 sovieticus.	

latvijai antrą kartą atkūrus nepriklauso-
mybę	1991	m.,	susiduriama	su	panašiomis	
problemomis,	 kokios	 buvo	 ir	 tarpukario	
laikotarpiu,	tik	šiuo	metu	tai	jau	ne	Pabal-
tijo	 vokiečiai,	 o	 rusai,	 kurie	 skausmingai	
išgyvena	 dominuojančios	 pozicijos	 pra-
radimą	naujoje	 Latvijos	 valstybėje.	 Šiems	
klausimams knygoje skirti du straipsniai: 
F.	 Bjorklund	 straipsnis	 „Pedagogy	 of	 the	
Nation.	Nation-building	and	Education	in	
Latvia“,	 p.	 243–292	 (Nacijos	 pedagogika.	
Tautos kūrimas ir edukacija latvijoje); 
B.	 Lindqvist,	 „An	 Arena	 for	 Contested 
Identities.	 National	 Identity	 and	 Ethnic	
Diversity	 at	 Latvian	 Schools“,	 p.	 293–350	
(Konkuruojančių	identitetų	raiška.	Nacio-
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nalinis identitetas ir etninė įvairovė lat-
vijos	 mokyklose).	 Į	 latvių-rusų	 santykių	
problemas	šiuose	straipsniuose	žiūrima	iš	
edukacinės	politikos	ir	žmonių,	dirbančių	
edukacinėje	sistemoje,	perspektyvų.	Į	pir-
mą	planą	šiuo	valstybės	atkūrimo	tarpsniu	
ir	vėl	 iškyla	 latvių	kalba,	kuri	suvokiama	
kaip nacionalinio identiteto pagrindas ir 
jos pagrindu vyksta visuomenės restruk-
tūralizacija,	 kurios	 metu	 Latvijos	 rusai	
lieka	užribyje.

Manyčiau,	kad	teoriniu	požiūriu	veika-
las	nėra	 labai	 inovatyvus.	Vien	pasirinkti	
tyrimų laukai suponuoja galvojimą apie 
klasikines	 nacionalizmo	 teorijas,	 tokias	
kaip	 B.	 Anderseno,	 E.	 Gelnerio	 ir	 kitų,	
kurie	 nepaprastai	 sureikšmino	 edukacinę	
sistemą	 kaip	 svarbų	 elementą	 „išrandant	
naciją“	 bei	 palaikant	 jos	 gyvybingumą.	
Praktiškai	 visi	 knygos	 autoriai	 daugiau	
ar	mažiau	nagrinėja	šį	minėtą	edukacinės	
sistemos ir nacionalinio identiteto konstra-
vimo	 santykį.	 Kita	 vertus,	 Rytų	 Europos	
konceptualizavimas,	 išryškinant	 nacijos	
sampratą,	paremtą	kultūriniu	homogeniš-
kumu,	yra	daug	 informatyvesnis	 ir	 teikia	
daugiau	įžvalgų	ne	tik	apie	Latviją,	bet	ir	

Baltic Postcolonialism. Violeta Keler-
tas (ed.). Amsterdam: Rodopi, 2006. 
464 p. (On the Boundary of Two 
Worlds: Identity, Freedom, and Moral 
Imagination in the Baltics 6)	1∗ 

Šis	 įspūdingas	dvidešimties	straipsnių	
rinkinys	 –	 tai	 pirmas	 reikšmingas	 ban-
dymas aptarti Baltijos valstybių praeitį 

∗ Skelbta	 anglų	 kalba	 žurnale	 Journal	 of	 Baltic	
Studies	 38(2):	 263–265,	 2007.

ir	 dabartį	 iš	 kolonializmo	 perspektyvos.	
Siūlymai	 pažvelgti	 į	 buvusį	 socialistinį 
bloką	kaip	į	sovietų	kolonizuotą	arealą	aka-
deminėse diskusijose paprastai sutinkami 
skeptiškai	ar	net	priešiškai.	Tai	aiškintina	
socialiniuose moksluose įsivyravusiu po-
žiūriu,	 kad	 kolonializmas	 sietinas	 tik	 su	
Vakarų	Europos	 imperine	plėtra	Afrikos,	
Azijos	 bei	 Amerikos	 kontinentuose.	 Ko-
lonializmas	 paprastai	 suprantamas	 kaip	
susidūrimas	 žmonių	 grupių,	 atstovau-
jančių	 skirtingoms	 „rasėms“,	 kultūroms,	
istorinėms praeitims bei geografinėms teri-

apie	visą	regioną,	atskleisdamas	tam	tikrus	
dėsningumus.	Bet	ir	čia	norėčiau	akcentuo-
ti	tyrimų	laukų	pasirinkimo	strategiją,	kuri,	
kaip	jau	minėjau,	ko	gero,	buvo	padiktuota	
daugiau	klasikinių	nacionalizmo	teoretikų,	
būtent,	 daugiausiai	 akcentuojant	 švieti-
mo ir intelektualų daromą įtaką nacijos 
kūrimui.	Neabejotinai	 tai	yra	svarbi	sritis	
kalbant	 apie	 nacionalizmo	 ir	 etniškumo	
sampratą,	 bet	 ne	 mažiau	 svarbu	 būtų	
panagrinėti	 ir	kitas	aktualias	sritis,	 tokias	
kaip	 pilietybė,	 valstybės	 etnonacionalinė	
politika,	 etninės	 mažumos	 ir	 kt.,	 kurios	
iš	 esmės	 yra	 labai	 svarbios	 ir	 kurioms,	
kalbant	apie	Rytų	Europą,	tikrai	skiriama	
labai	daug	dėmesio.	Šias	sritis	autoriai	tik	
pamini,	detaliau	nenagrinėja.	 Iš	dalies	 tai	
suprantama	 dėl	 užsibrėžto	 tikslo	 –	 paro-
dyti	 nacijos	 kūrimosi	 daugiaplaniškumą	
istoriniame	 kontekste,	 t.	 y.	 kalbama	 apie	
daugiau	 nei	 šimtmetį	 vykstančius	 proce-
sus,	tad	suprantama,	kad	detalesnė	analizė	
tiesiog	 fiziškai	 nebūtų	 įmanoma.	 Kita	
vertus,	 ši	 knyga	 yra	 tikrai	 vertinga	 savo	
įžvalgomis	tiek	teoriniu,	tiek	ir	empiriniu	
požiūriu	 ir	 neabejotinai	 turėtų	 sudominti	
lietuvišką	auditoriją.	

Darius	Daukšas
Vytauto	Didžiojo	universitetas


