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Ʋvadas
Literatǌros sociologija kaip tarpinơ socialiniǐ
ir humanitariniǐ mokslǐ disciplina šiandien vis
labiau aktualizuojama. Feministinơ literatǌros kritika
remiasi sociologija, nes ją domina „socialinơ“ lyties
(gender) samprata, jos funkcionavimas atitinkamoje
visuomenơje (arba erdvơje) tam tikru laiku, tam
tikroje vietoje. Dažniausiai lytis (gender) yra
suvokiama kaip socialinio ir kultǌrinio vaidmens
prisiơmimas, realizavimas, nes „seksualiniai atributai
yra biologiškai duoti, lytis yra istorinio proceso
produktas“ (Lober, 1994, p. 21). Šiuolaikinis feminizmas aktualizuoja stereotipą kaip neatsiejamą nuo
lyties ir jos identifikacijos tiek kultǌrinơje, tiek istorinơje-socialinơje terpơje. Stereotipas – tai supaprastinta, lengvai atpažƳstama socialinơ reikšmơ; tai
„bendra nuomonơ apie vienokiǐ ar kitokiǐ bruožǐ
pasiskirstymą žmoniǐ grupơse“ (Ɇɚɣɟɪɫ, 1999,
c. 479).
Lyþiǐ stereotipai – tai stabili ir nuolat kintanti
struktǌra, nulemta kultǌros, epochos, tradicijǐ ir
daugelio kitǐ veiksniǐ. Kintant socialiniams, ekonominiams, politiniams, filosofiniams, religiniams ir
kt. faktoriams, kinta ir lyþiǐ vaidmenys, jǐ samprata,
transformuojami tradiciniai lyþiǐ stereotipai.
Patriarchalinơje visuomenơje susiformavĊ lyþiǐ
stereotipai dar ir šiandien daro Ƴtaką „moteriškumo“
ir „vyriškumo“ sampratoms. Tradicinơ moteris
Ƴvardijama kaip švelni, romi, jausminga, pasikliaujanti intuicija, pasiaukojanti šeimai, puoselơjanti
paproþius; tradicinis vyras yra fiziškai stiprus, seksualus, pasitikintis savimi, nepriklausomas, atkaklus,
kovojantis dơl valdžios, dominuojantis, racionalus.
Lyþiǐ stereotipai šiuolaikinơje bǌtyje ir buityje
praranda savo prasmĊ, tampa nebeaktualǌs. Tai
užfiksuojama ne tik realiame gyvenime, socialinơse
normose, psichologǐ darbuose, bet ir literatǌroje,
kuri, anot J. Kristevos, „Ƴvardija tai, apie ką
nekalbama visuomenơje – apie kǌno paslaptis,
sapnus, slaptus džiaugsmus, gơdą, antrosios lyties
neapykantą“ (cit. iš Pavilionienơ, 1998, p. 75).
Straipsnio tikslas – atskleisti moters vaizdavimo
stereotipus XX a. antrosios pusơs lietuviǐ prozoje,
taikant literatǌros sociologijos, feministinơs
literatǌros kritikos ir istorinĊ-kultǌrinĊ metodologijas. Bus remiamasi Ievos Simonaitytơs, Jonơs

Balþiǌnaitơs tekstais ir Renatos Šerelytơs romanu
„Ledynmeþio žvaigždơs“.
Sovietinơs moters triada
XX a. 5–6-ajame dešimtmetyje lietuviǐ literatǌroje pradơtas kurti sovietinơs moters idealas
turơjo jungti triadą: žmona – darbuotoja – motina.
Šio laikotarpio literatǌroje nuolat akcentuojama
moteris darbuotoja kaip naujo gyvenimo nauja herojơ. Vienas pirmǐjǐ naują moters paveikslą bando
kurti J. Avyžius. Jo kǌrybos paieškas, susijusias su
naujo teigiamo tarybinio herojaus kǌrimu, apibendrina knyga „Išsivadavimas“ (1951).
Privaþios ir viešosios erdvơs apibrơžimas ir
moterǐ išstǌmimas iš pastarosios erdvơs pastebơtas
jau tradicinơje visuomenơje. Bǌtent privatumo /
viešumo dichotomija leidžia kalbơti apie naujǐ moters vaizdavimo stereotipǐ kǌrimą lietuviǐ 5–6-ojo
dešimtmeþio literatǌroje. Šiuo požiǌriu svarbi rašytoja I. Simonaitytơ. Savo kǌryboje niekada nevengusi socialinơs problematikos, o vaizduodama veikơjus nevengusi jǐ klasikinơs priklausomybơs, rašytoja gana lengvai Ƴsiliejo Ƴ tarybinơs literatǌros
gretas. 5-ajame dešimtmetyje pasmerkusi praeities
ydas (aps. „Molinis ir Liaudžemis“), sukǌrusi naujo
gyvenimo vaizdǐ (aps. „Automobilis“), apysakoje
„Pikþiurnienơ“ (1953) apibendrina savo pastangas.
Pasakojimo centre – ryškus neigiamos herojơs moters paveikslas. ýia, anot V. Kubiliaus, I. Simonaitytơ kǌrơ groteskišką „buožơs“ godumo ir žiaurumo
simbolƳ (Kubilius, 2001, p. 451).
Tradiciškai vaizdavusi šeimos gyvenimo kroniką, kur dominavo chronologinơ laiko tơkmơ, šioje
apysakoje I. Simonaitytơ ypaþ akcentuoja ir ryškina
atvirą, istorinƳ laiką. Tai atitinka vieną svarbiausiǐ
socialistinio realizmo stereotipǐ: vaizduoti istorinio
laiko apribotos vienos epochos žmoniǐ bǌtƳ progresyviame istorijos judơjime. Lyties požymis þia
neturi didelơs reikšmơs – kuriamas visǐ pirma socialinis stereotipas. Teismo scena apysakoje ir yra
svarbiausia, kad bǌtǐ tinkamai sudơlioti ideologiniai akcentai. Pikþiurnienơs socialinio žlugimo perspektyvą autorơ piešia grotesko priemonơmis: Bušơ
laimơjo bylą, bet oriai ir išdidžiai jai teismo palikti
nepavyko. Salơje ji suklupo, žirgai, Ƴkinkyti Ƴ karietą, – jos valdžios simbolƳ – pasibaidơ: „Pơsþia
einantieji paliko stovơti ir išsižiojĊ žiǌrơjo Ƴkandin
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Motinystơ, meilơ ir švelnumas (amžinosios moteriškosios vertybơs) atmetama kaip praeities atgyvenos.
J. Balþiǌnaitơs romane „Situacija“ sukurtas
žiaurios ir godžios moters paveikslas. Kiekviena
totalitarinơ ideologija tokioms moterims palanki.
Anot V. Daujotytơs, „Situacija“ – geras priešnuodis
nepamatuotam moterǐ idealizavimui“ (Daujotytơ,
2001, p. 807). Prieš idealizavimą nukreiptas ir šiuolaikinơje lietuviǐ literatǌroje vaizduojamas moters
paveikslas.

karietos, kurioje stovơjo moteris pasišiaušusiais
plaukais, su skepeta kreivai ant peþiǐ, purvinu
veidu ir beprotiškai išverstomis akimis. Ji, pasilenkusi per vežiko pasostĊ, mušơ arklius botkoþiu. Karieta nuǌžơ lyg audra, paskui save palikdama kažkokƳ dvokiantƳ garą“ (Simonaitytơ, 1975, p. 165).
Autorơ per visą apysaką nuolat pabrơžia, kokia Bušơ negraži, pajuodơlơ, o jos išvaizdą su charakterio
ypatybơmis susieja semantinơ pavardơs Pikþiurnienơ reikšmơ. Neigiamos veikơjos paveikslo ryškinimas atstumianþia išvaizda – svarbus stereotipo
kǌrimo bǌdas to meto literatǌroje. Tinkamus ideologinius rơmus visam pasakojimui nubrơžia epilogas, beje, labai svarbi I. Simonaitytơs kǌriniǐ struktǌros dalis. Simbolinơ pabaiga visiškai atitinka pokario metais lietuviǐ literatǌroje buvusią privalomą
laimingos pabaigos formulĊ: pikti priešai nubausti,
naujieji teigiami herojai (þia – Jurgis Bǌblys) „išlaisvintoje žemơje Ƴžiebơ šviesą ir sukǌrơ laimingą
gyvenimą“, – toks paskutinis apysakos „Pikþiurnienơ“ sakinys.
Savotiška apysakos „Pikþiurnienơ“ stereotipǐ
kǌrimo istorija pasikartoja XX a. pabaigoje. J. Balþiǌnaitơs romane „Situacija“ simboliška tai, kad šis
kǌrinys pasirodơ po 40 metǐ, ir tai, kad þia visiškai
nuvainikuojamas tarybinơs moters, naujo gyvenimo
aktyvistơs, mitas. Taþiau akivaizdu, kad ir šiame
romane moters paveikslas kuriamas taip pat pagal
išankstines ideologines nuostatas. Tik þia neigiama
herojơ – Gerarda Stumraitơ-Rybakova, kurią nusineša Ƴ praeitƳ nauji istoriniai XX a. pabaigos Ƴvykiai. Gerarda pasiekia aukštas ministrơs pareigas –
tai bǌtǐ aktyvios ir veiklios moters idealas, taþiau
jos gyvenimo istorija nuvainikuoja šƳ mitą. Visa
Lietuvos per sovietmetƳ išgyventǐ Ƴvykiǐ panorama
tarsi veidrodyje atsispindi šios veikơjos paveiksle.
Autorơ šaržuoja ir hiperbolizuoja kurdama atstumianþios išvaizdos moterƳ. Gerardos portrete tarsi
sužymơti visi jos gyvenimo posǌkiai ir vingiai, Ƴ
kuriǐ apmąstymus ir leidžiasi pagrindinơ veikơja.
Pasakojimas konstruojamas kaip paþios Gerardos
prisiminimas, todơl kuriama autentiškumo ir emocinio Ƴtaigumo atmosfera. Latviǐ tyrinơtoja Sandra
Meškova, kalbơdama apie moterǐ literatǌroje dominuojantƳ memuarinƳ pasakojimo pobǌdƳ, pabrơžia,
kad „praeitis ne šiaip sau guli ten, atmintyje, bet ji
turi bǌti aktualizuota, kad taptǐ atmintimi“ (Mɟɲɤɨɜɚ, 2002, c. 287). J. Balþiǌnaitơs romane Gerardos praeitƳ aktualizuoja nauji visuomeninio politinio gyvenimo vơjai, nors Gerardos valdžios simbolis, T formos stalas, ministerijoje dar tebelaukia jos,
bet romanas irgi užbaigiamas simboliškai: gaivus
pavasario vơjas išsklaido kabinete pelơsiǐ kvapą.
Vaizduodama pagrindinĊ veikơją autorơ nuolat pabrơžia, kaip nyksta iš jos paveikslo moteriškumo
požymiai. Ištekơdama už politiškai patikimo Rybakovo, ji Ƴsitvirtina vyrǐ, t. y. valdžios, pasaulyje,
perima iš jǐ agresyvumą, valdingumą ir žiaurumą.

Namǐ moteris
Šiuolaikiniuose literatǌros tekstuose (ypaþ
romanuose) moterys internalizuoja kultǌrines moteriškumo vertybes, emancipacija tampa kasdienybơs
akstinu. Postmodernus feminizmas vis daugiau
domisi „platesniais lyþiǐ skirtumais ir ieško naujǐ
teoriniǐ, epistemologiniǐ ir etiniǐ modeliǐ, kurie
padơtǐ iš naujo suvokti patƳ skirtingumą apskritai.
Tai darydami, feminizmo teoretikai plaþiai perima
struktǌralistinĊ ir postrǌktǌralistinĊ metodologijas,
pradedant semiotika, baigiant psichoanalize ir
dekonstruktyvumu“ (Gruodis, 1995, p. 34).
Renata Šerelytơ yra viena skaitomiausiǐ šiuolaikiniǐ rašytojǐ. Jos kǌriniai patrauklǌs realistine,
modernistine, postmodernistine tematika. ýia
fantastiniai vaizdai susipina su kasdienybơs realijomis: noras pabơgti nuo realybơs pagrƳstas troškimu pakeisti bǌtąjƳ ir esamąjƳ laikus Ƴ neaiškias
vizijas, kurios dažniausiai realizuojamos sapnuose.
Renatos Šerelytơs kǌriniuose figǌruoja moterys,
todơl feministinis aspektas yra akivaizdus. Renata
Šerelytơ yra viena pirmǐjǐ Lietuvos rašytojǐ, atkreipusiǐ dơmesƳ Ƴ kurianþią moterƳ: moterǐ vaizdavimas jos prozoje yra specifinis, neatitinkantis tradicinio mąstymo.
Reikia konstatuoti, kad modernistinơje / postmodernistinơje lietuviǐ literatǌroje namǐ moters
stereotipǐ variantai vis dar neretai reprezentuojami
pagal grynai arba santykinai patriarchalinƳ modelƳ.
Moteris yra namǐ šeimininkơ, kuri kursto namǐ
židinƳ, atlieka visus buities darbus, prižiǌri vaikus –
ji veikia privaþioje sferoje. Tokia yra Žemaitơs
„Marþios“ veikơja Katrơ, Vaižganto „Mykoliuko ir
Severiutơs“ – Severija, I. Simonaitytơs romane „Vilius Karalius“ – Grơtơ. Tokiǐ paveikslǐ plejada
kuria vientisą tik šitaip save realizuojanþios moters
paveikslą. Šiuolaikinơje literatǌroje vis dar vaizduojamas paveikslas tradicinơs moters, bandanþios
išlaikyti senąsias vertybes ir nepasiduodanþios naujoms ideologijoms. Taþiau vis dažniau fragmentiškai kuriami paveikslai, kai moteris dar nevisiškai
suvokia savo lyties identitetą. Tokia moteris yra
atsidǌrusi tarp tradicijos ir „naujojo pasaulio“.
Moteris vaizduojama sutrikusi, nes nebegali pasikliauti tradicinơmis vertybơmis, o naujosios tiesos
vis dar yra svetimos, todơl gąsdinanþios. Savotiškoje tarpinơje padơtyje atsidǌrusios moters perso-
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kad gera bǌtǐ tik šiandien. Motinos vertybiǐ skalơ
jau yra kitokia (suformuota sovietmeþio, o ne
tradicijos), todơl ir savĊs, kaip namǐ moters, suvokimas jau yra kitoks, šiek tiek deformuojantis binarines lyþiǐ opozicijas.
„SovietinƳ požiǌrƳ Ƴ moterƳ formavo dvi tendencijos, iš esmơs viena kitai prieštaraujanþios ir
todơl psichologiškai žlugdanþios, vedanþios Ƴ sąmonơs skilimą (angl. mind splitting): viešasis, oficialusis moters darbininkơs, darbo pirmǌnơs, beveik
darboholikơs, visuomenininkơs, aktyvistơs, žvelgianþios nuo žurnalǐ viršeliǐ, ir privatusis, neoficialusis – tobulos žmonos ir motinos, šeimininkơs,
meilužơs“ (Daugirdaitơ, 2000, p. 64). Jaunosios
kartos atstovơ nagrinơjamame romane trokšta gyvenimą susikurti pagal „naujojo“ pasaulio taisykles.
R. Šerelytơs romano „Ledynmeþio žvaigždơs“ pagrindinơ veikơja siekia savo gyvenimą realizuoti „už
namǐ“ esanþioje erdvơje. Jos visos svajonơs ir siekiai yra nukreipti nuo namǐ: didžiausiu siekiu tampa
noras išsilaisvinti iš tradicijos varžtǐ ir gyventi be
taisykliǐ. Tai moteris, siekianti kǌrybos ir šeimos.

nažo pozicija fiksuojama tokiuose literatǌros kǌriniuose kaip V. Bubnio „Rudens Ekvinokcija“,
V. Juknaitơs „Stiklo šalyje“, B. Vilimaitơs noveliǐ
rinkinyje „Užpustytas traukinys“. Posovietinơje
kultǌroje vis dar vešintis patriarchalinis mąstymas
sukơlơ krizĊ žmogui, gyvenanþiam kolektyvinơs visuomenơs principais, parodơ individualizaciją kaip
galimą, taþiau vis dar svetimą, neigiamai nusakomą
naujovĊ. Sugriuvus „Didžiajai Imperijai“, pirmiausia vơl buvo sugrƳžta prie patriarchaliniǐ vertybiǐ, o iškelta laisvơs kaip laisvo individo idơja
moteriai dar buvo nepakeliama: „Po 1989-ǐjǐ ir toliau garbintas moters pasiaukojimas, šƳsyk dơl individualios (vyro) autonomijos rinkoje. Kaip idealas,
propaguotas XIX amžiuje, ar tarpukario modelis,
kuris šeimoje reiškơ sferǐ pasiskirstymą pagal lytis“ (Daugirdaitơ, 2000, p. 129).
Šiuolaikinơs lietuviǐ prozos atstovơ R. Šerelytơ romane „Ledynmeþio žvaigždơs“ vaizduoja
posovietinĊ santvarką, kurioje moteris bando laužyti binarinĊ lyþiǐ opoziciją „pasyvi namǐ moteris /
fiziškai, socialiai aktyvus vyras“ ir ištrǌkti iš namǐ
erdvơs. Iškylantys lyþiǐ stereotipǐ variantai priklauso ne tik nuo erdvơs, laiko, bet ir nuo generacijos: jaunoji karta dažniausiai bando transformuoti tradicijas, vidurinơ karta vis dar gyvena pagal senąją tvarką, taþiau namai jai nebeturi tradicinơs reikšmơs, o senoji karta gyvena nepažeisdama
nusistovơjusios vertybiǐ skalơs. Romane veikianti
senelơ atstovauja senajai kartai: ji yra tipiška patriarchalinơs visuomenơs lyþiǐ stereotipǐ reprezentantơ, užpildanti binarinĊ opoziciją jos nepažeisdama. Ji rǌpinasi namais, nes tai vienintelơ vieta,
kur ji gali bǌti valdinga ir aktyvi: „– Atnešk malkǐ!.. – riktelơjo senelơ, iškišusi galvą pro duris.
Rankose laikơ vakarykšþiǐ baršþiǐ puodą, kurƳ
išpylơ þia pat, po langais, Ƴ jurginus“. Tai kolektyvinio mąstymo žmogus, kuriam bǌdingas universalumas, tradiciškumas, saugumas: ji jaudinasi, kad
visi kaimo žmonơs baigia bulves nukasti, o ji ne.
Sovietinơs santvarkos sugriuvimas nekeiþia jos rǌpesþiǐ. Senelơ romane funkcionuoja kaip vienintelis namǐ moters reprezentantas, kuris atstovauja
patriarchaliniam lyþiǐ stereotipui, neardanþiam binarinơs lyþiǐ opozicijos.
Vidurinei kartai R. Šerelytơs romane „Ledynmeþio žvaigždơs“ atstovauja senelơs marti (pagrindinơs herojơs motina). Motina yra sovietmeþio vaisius, todơl ji vadovaujasi „naujai sukurtomis“ vertybơmis: namai tơra tik vieta, kurioje gyvenama, valgoma, geriama; þia nơra senelơs namǐ šilumos ir
jaukumo. „Patriarchalinơs tradicijos požiǌriu, moters blogis – tai jos menkavertis dvasingumas: silpna logika ir valia, moralinis nepastovumas, perdơtas
emocingumas ir nesugebơjimas pakilti virš savo
juslingumo“ (Jekentaitơ, 1993). Motina Ƴkǌnija patriarchalinƳ moters blogƳ: ji neturi Dievo, gyvena be
jokiǐ moraliniǐ nuostatǐ, o gyvenimą tvarkosi taip,

Moteris motina
Reprodukcinơ moters veikla jau nuo seno sureikšminama visose kultǌrose. Moters pareiga tampa gimdyti vaikus ir atlikti globojamąją bei auklơjamąją funkcijas. Motina yra namǐ moteris, kuri
veikia privaþioje sferoje ir atstovauja gamtiniam
pradui. Viena pagrindiniǐ jos, kaip gamtos atstovơs,
funkcijǐ – tai giminơs pratĊsimas. Pasak Šv. Rašto,
„moterys leistos Ƴ šƳ pasaulƳ tam, kad mylơtǐ,
daugintǐsi ir augintǐ dorą žmoniją“ (cit. iš
Ciplijauskaitơ, 1998, p. 28). Šiuolaikiniame pasaulyje vis dar yra gaji tradicinơs šeimos motinos samprata, o moteris tapatinama su motina, nes jos biologinơ paskirtis vaiko išnešiojimas ir gimdymas.
Biologiniǐ ir socialiniǐ funkcijǐ sutapatinimas apibrơžia moters kaip motinos erdvơs ribotumą ir visuomeninƳ neveiklumą: ji yra namǐ šeimininkơ,
žmona ir savo vaikǐ auklơ.
Be tradicinơs šeimos motinos, egzistuoja ir
kitos motinystơs reprezentavimo skirtys, kurios patriarchalinơje visuomenơje nesąmoningai buvo tapusios tabu. MotinystĊ ignoruojanti moteris tik
šiandieninơje visuomenơje Ƴvardijama kaip realiai
esanti, nors ji egzistavo visuomet. Tradiciniu požiǌriu, tokia moteris yra ta, kuri, atsisakydama gyvenimo santuokoje su vyru, nesąmoningai ignoruoja motinystĊ. „Vyras ir vedybos moteriai dažnai
reikalingi kaip priemonơ pagimdyti ir Ƴtvirtinti savo
kǌniškumą, sukuriant naujus kǌnus. <…> Vedybǐ
Ƴstatymiškumas suteikia galimybĊ maksimaliai išnaudoti vyrą giminei pratĊsti“ Xaɦɢɬoɜ, 2001,
c. 72). Moderniame pasaulyje moteriai paþiai leidžiama pasirinkti gyvenimo bǌdą, kartu ir priimti ar
ignoruoti motinystĊ. XIX a. moters didžiausias noras buvo ištekơti, o „gerosios“ moters mote-
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gai, todơl ir romane veikianþios prostitutơs ieško
turtingo objekto, kuris joms tokiu bǌdu galơtǐ
suteikti laisvĊ. R. Šerelytơ vaizduoja ir kitas palaido
elgesio merginas, kurios Ƴ vyrą žiǌri tik kaip Ƴ jǐ
aistrǐ patenkintojus, iš kuriǐ jos nereikalauja netgi
užmokesþio. Jos taip pat savo elgesiu neigia motinystĊ. MotinystĊ ignoruojanþiomis arba jos nesuvokianþiomis moterimis galơtume pavadinti ir romanuose tik siužetiškai pasirodanþias biseksuales ir
lesbietes. Jos nebando moteriškojo trikampio heteroseksualumo užpildyti treþiuoju asmeniu – vaiku.
Lesbietơs atstovauja seksualinơms mažumoms. Jǐ
lytinơ orientacija yra kitokia: jos nơra heteroseksualios, todơl ir motinystơ yra neƳmanoma. Rebeka (biseksualơ) yra šiuolaikinơ moteris, kuriai
tradicinơs vertybơs nebeturi reikšmơs, o noras
patenkinti savo fiziologinius potraukius tiek su vyru, tiek su moterimi šią veikơją leidžia interpretuoti
kaip motinystĊ ignoruojanþią. Tiek biseksualơs, tiek
lesbietơs yra šiuolaikinơs visuomenơs atstovơs, kurioms tradicija nebeturi jokios reikšmơs, todơl ir
motinystơ nơra svarbi.

riškumas buvo tapatinamas su motinyste, ją laikant
tikrąja „gerosios“ moters priederme“ (Daugirdaitơ,
2000, p. 35). Šiuolaikinơs moterys, kurios yra kultǌrinio pasaulio atstovơs, motinystĊ vis dar nesąmoningai sieja su namǐ moters vaidmenimis, todơl
gyvena savarankiškai, nuo niekieno
nepriklausomos. Tai tradicijǐ nesusaistytos moterys, kuriǐ vertybiǐ skalơ jau kita: vedybos joms asocijuojasi su suvaržymu, vaikǐ gimdymu ir auginimu. MotinystĊ ignoruoti gali arba visiškai seksualiai pasyvios, arba seksualiai nesuvaržytos moterys, kurios neieško to vienintelio vyro, kuris galơtǐ bǌti jǐ sutuoktinis ir potencialus vaikǐ tơvas.
Motinystơ yra svarbi filosofinơ problema, anot
J. Kristevos, susijusi su šventojo moteriškumo reprezentacija, Dievo Motinos Mergelơs Marijos kultu.
Nekaltoji Mergelơ yra „savo sǌnaus Motina ir jo
Duktơ. Marija kartu yra ir sutuoktinơ ir realizuoja
trigubą moters metamorfozĊ paþioje glaudžiausioje
giminystơs sistemoje“ (Kristeva, 1995, p. 504).
Taigi „moters heteroseksualumas yra trikampis ir
reikalauja treþio žmogaus – vaiko – dơl savo struktǌrinio ir emocinio užbaigtumo“ (ɑɨɞɨɪɨɭ, 2000,
c. 71). SeksualinĊ laisvĊ propaguojanþios moterys
apsiriboja tik savimi ir seksualiniu partneriu, taip
dar kartą paneigdamos motinystơs galimumą. Lesbietơs, biseksualơs, prostitutơs ir kitos seksualine
laisve besimơgaujanþios atmeta motinystĊ kaip
tokią galimą. „Meilužơ susijungia su vyru ne kaip
giminơs pratĊsơja ir yra laikoma paslaptyje, žmona
susijungia su savo vyru apsiribodama giminơs
stichiškumu, ji ne visada pasirengusi, taþiau visada
privalanti pagimdyti jam naująjƳ kǌno atstovą“
(Xaɦɢɬoɜ, 2001, c. 72). Prostitutơs mylisi ne tam,
kad gimdytǐ vaikus, bet kad užsidirbtǐ pinigǐ.
Kǌnas joms yra profesijos Ƴrankis, panaudojamas
kaip vienas pagrindiniǐ pragyvenimo šaltiniǐ.
Tradicinei šeimos motinai atstovauja senelơ,
kuri veikia tik uždaroje kaimo erdvơje, yra patriarchaliniǐ pažiǌrǐ moteris, moteriškumą siejanti su
namais ir su šeima. Ji yra tiek biologines, tiek socialines motinos funkcijas atliekanti moteris, kuriai
namǐ buitis ir šeima yra pirmoje vietoje. Kitokios
motinystĊ ignoruojanþios moterys. TokƳ naujai
kuriamą moters stereotipą randame ir R. Šerelytơs
romane „Ledynmeþio žvaigždơs“. Nagrinơjamame
kǌrinyje vaizduojamos prostitutơs yra pagrindinơs
šio stereotipo reprezentantơs. Jos nebando sukurti
tradicinơs šeimos, tik ieško pasitenkinimo, o vyro
ieško ne visam gyvenimui, bet vienai nakþiai: „–
Jei nemoki verbuoti bernǐ, mauk namo! – iškošơ
pro dantis stambesnioji. / – Paleido tokƳ bachǌrą!..
– pridǌrơ kita ir nusikeikơ. – Jam iš visǐ kišeniǐ
doleriai verþiasi!..“ (Šerelytơ, 1999, p. 161). „Prostitutơ – tai nuobodulio moteris, kuriai noras bǌti
nepriklausomai dominuoja prieš norą pratĊsti giminĊ ir netgi seksualumą“ (Xaɦɢɬoɜ, 2001, c. 183).
NepriklausomybĊ joms suteikia gauti iš vyrǐ pini-

Keliaujanti moteris
R. Šerelytơ romane „Ledynmeþio žvaigždơs“
panaudoja vis naujǐ moters vaizdavimo rakursǐ:
þia atsiranda ir keliaujanþios moters motyvas. Kelionơ nuo seno siejama su vyriškuoju pasauliu:
vyras yra fiziškai ir socialiai stiprus, mokantis kovoti tiek už savas teises, tiek ir už gyvybĊ, todơl
gali keliauti. Kelionơs motyvas susijĊs su Bildungsroman, „kurio pagrindinis personažas dažniausiai
bǌdavo vyras“ (Ciplijauskaitơ, 1998, p. 33). Vyrui
buvo suteikiamos visos galimybơs keliauti ne tik
geografiškai, bet ir dvasiškai, tobulumo link. Moteris vaidino tik „dvasios Ƴkvơpơjos“ vaidmenƳ.
Šiuolaikinơje kultǌroje moteris pradeda laužyti Ƴsigalơjusius lyþiǐ stereotipus, todơl atsiranda ir keliavimo, kaip savĊs atradimo, perspektyva. R. Šerelytơs romano pagrindinơ herojơ keliauja iš kaimo Ƴ
miestą. Ji nenori bǌti tradicine moterimi, todơl siekia pereiti iš privaþios sferos Ƴ viešąją: ji pasirengusi kovai ir kelionei: „– Noriu Ƴ miestą, – sumurmơjau užguldama stalą. – Mokytis. / – Mokytis!.. – net šoktelơjo senelơ. – Ar pasiutai!.. Kuriam
galui mokytis?.. Ar fermoj dirbti negerai?!.“ (Šerelytơ, 1999, p. 45). Šios veikơjos pasirinktas kelias
nơra toleruojamas kaimo, nes išeiti gali tik vyras,
bet herojơ trokšta išvykti, nes tik miesto erdvơje ji
mato savojo „aš“ išsivadavimą ir išsikristalizavimą.
Miestas, Ƴ kurƳ buvo taip norima išvažiuoti, pirmiausiai parodomas ne kaip mokslo buveinơ, bet
kaip laisvo, nevaržomo, seksualinio gyvenimo
pažinimo šaltinis. Iš universiteto herojơ pasiima tik
dơstytojos žodžius, kad „visas gyvenimas yra
sapnas“ (Šerelytơ, 1999, p. 81), ir toliau keliauja po
savĊs atradimo pasaulƳ. Ji klajoja viena savos realybơs ir sapnǐ pasaulyje, taþiau jos vienatvơ tampa ne
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identiteto paieškos pagalbininke, o nusivylimo ir
nuovargio išraiška. Nuovargis kyla iš nesugebơjimo
visiškai reprezentuoti pasirinktą tradicišką vyriškąjƳ
gyvenimo modelƳ, nuo per didelio realaus ir
Ƴsivaizduojamo pasauliǐ neatitikimo.
R. Šerelytơs romano „Ledynmeþio žvaigždơs“ pagrindinơs herojơs veržimasis iš uždaros erdvơs yra paremtas ne tik noru išsivaduoti iš visǐ moterƳ saistanþiǐ tradiciniǐ normǐ, bet ir kǌrybos siekimu, noru realizuoti save kaip kǌrơją, visavertĊ visuomenơs atstovĊ. Herojơ pereina iš privaþios sferos Ƴ viešąją: ji išeina iš namǐ Ƴ miestą ir bando save
realizuoti kaip kuriantƳ žmogǐ. Ji tampa žurnaliste
korespondente, stiliste, kurianþia ne sau, o kitiems.
Deja, miesto erdvơje jos laukia dar didesnơ sumaištis. Vietoje kǌrybinơs terpơs herojơ renkasi kavines, barus, o nuolatinis alkoholio ragavimas skatina sapnus ir klejojimus. Romano herojơ atsiduria
kryžkelơje: to, ko siekơ, iš tiesǐ negali realizuoti,
nes tai tơra tik sapnas ar haliucinacijos. Ji nebesugeba suvokti, kuo ji gyvena, ką kuria, o kas yra
tik jos fantazijos vaisius. „Rašymas vơl virsta ra-šinơ-ji-mu“ (Daujotytơ, 2001, p. 783).

Literatǌra
1.
Daujotytơ, V. (2001). Parašyta moterǐ. Vilnius:
Alma mater.
2.
Daugirdaitơ, S. (2000). Rǌpesþiǐ moterys, moterǐ rǌpesþiai. Vilnius: Lietuviǐ literatǌros ir
tautosakos institutas.
3.
Ciplijauskaitơ, B. (1998). Kintanþio romano
technikos kuriant moters paveikslus. Naujoji Romuva, 2(522).
4.
Gruodis, K. (1995). Feminizmo ekskursai. Vilnius: Pradai.
5.
Jekentaitơ, L. Apie meilĊ, grožƳ ir moters savigarbą. (1993, rugsơjo 10). Šiaurơs Atơnai.
6.
Kristeva, J. (1995). Stabat Mater. Feminizmo
ekskursai. Vilnius: Pradai.
7.
Kubilius, V. (2001). XX amžiaus literatǌra. Vilnius: Lietuviǐ literatǌros ir tautosakos institutas.
8.
Lorber, J. (1994). The Porodoxes of Gender. Yale.
9.
Moderniosios literatǌros teorijos žinynas (1998).
Vilnius: Tyto alba.
10.
Moi, T. (2001). Lyties teksto politika. ALK / Charibdơ.
11. Pavilionienơ, A. M. (1998). Lyþiǐ drama. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
12. ɑɨɞɨɪɨɭ, ɇ. (2000). ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ: ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɩɨɥɚ. Aɧɬɨɥɨɝɢɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ. Ɇɢɧɫɤ: ɉɪɨɩɢɥɟɢ.
13. Maɣɟɪɫ, Ⱦ. (1999). Coɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ.
Caɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɇɨɫɤɜɚ: Ɉɥɦɚ–ɉɪɟɫɫ.
14. Meɲɤɨɜɚ, C. (2002). Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɬɨɪɨɣ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ ɥɚɬɜɢɣɫɤɨɣ ɠɟɧɫɤɨɣ ɦɟɦɭɚɪɢɫɬɢɤɟ. Ƚɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɢɧɫɤ: ȿɇU.
15. Xaɦɢɬɨɜ, ɇ. (2001). Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɩɨɥɚ. Ʉɢɟɜ: ɇɢɤɚ–ɋɟɧɬ.

Išvados
Moters paveikslas XX a. antrosios pusơs lietuviǐ prozoje parodo nuoseklią stereotipǐ modifikaciją. 5–6-ojo dešimtmeþio lietuviǐ literatǌroje imtas
kurti sovietinơs moters idealas, jungiantis triadą:
žmona – darbuotoja – motina. Privatumo / viešumo
dichtomija nulemia naujus moters vaizdavimo stereotipus. Ievos Simonaitytơs apysakoje „Pikþiurnienơ“ parodomas moters išơjimas iš privaþios,
šeimos erdvơs Ƴ atvirą istorinƳ laiką, kuriamas socialinis stereotipas. Tarybinơs moters stereotipas nuvainikuojamas J. Balþiǌnaitơs romane „Situacija“.
Tradicinius moters stereotipus akivaizdžiai bando
griauti šiuolaikinơs prozos kǌrơja Renata Šerelytơ
romane „Ledynmeþio žvaigždơs“. Namǐ moters,
motinos stereotipą reprezentuoja tik senosios kartos
atstovơs, vidurinơ karta jau nebesugeba išlaikyti
tradiciniǐ vertybiǐ, bet vis dar gyvena privaþioje
erdvơje, nors vertybiǐ skalơ jau sugriauta. Jaunosios kartos atstovơs siekia visiškai atsiriboti nuo
namǐ erdvơs, todơl iškeliauja iš kaimo Ƴ miestą
siekdamos Ƴsitvirtinti kaip laisvas, nepriklausomas
ir kuriantis individas. Naujojo gyvenimo ritmas
Ƴveikiamas, taþiau dar labai sunkus išsilaisvinimo
trokštanþiai moteriai.

Stereotypes of Women Portrayal and their Modifications in Lithuanian Prose of the Second Part of the
20th Century
Summary
The portrayal of a woman in the Lithuanian prose of
the second part of the 20th century demonstrates consequent
modification and transformation of stereotypes. In Lithuanian
literature of 50-ies the ideal of a soviet woman, combining a
triad within: wife- worker- mother, is formed. The dichotomy
of privacy / publicity raises the new stereotypes of portraying
women. In the novel “Pikþiurnienơ” by I. Simonaityte withdrawal of a woman out of private family space to open historical time is depicted- a social stereotype is created. Jonơ Balþiǌnaitơ dethrones the myth of soviet activist in novel “Situacija” which show up before 40 years. The representative of
modern Lithuanian prose R.Šerelytơ apparently tries to break
traditional stereotypes of a woman. Only the representatives of
old generation are capable to represent the stereotype of home
wman and mother, the intermediate generation is already
unable to sustain traditional values therefore it still lives in a
private sphere although the scale of values is already destroyed. The youngest generation seeks to dissociate from the
home sphere accordingly, women of this generation recedes
from village to town trying to find their real “self” as a free
and independent individual. The rhythm of a new life turns out
to be surmountable therefore still very difficult for a woman
who strives for liberation.
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