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The numerous studies of the history of socialist re-
alism produced both by Western and Russian 
scholars over the past few decades have built up an 
exciting area of research which keeps growing as 
the research community expands both geographi-
cally and generationally.1 The more recent scholar-
ship in the field signals the shift from treating so-
cialist realist art as a monolithic phenomenon of 
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visual propaganda that works in the interests of the 
totalitarian state towards differentiating this view 
and paying more attention to the changing con-
texts and conditions of producing, exhibiting and 
viewing of the socialist realist art. When it comes 
to Estonian art history, the interest in the art of the 
Stalinist period has been renewed only recently, be-
ing more encouraged by the enthusiasm which 
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SANTRAUkA

Paprastai Estijos socialistinio realizmo mene skiria-
mi du laikotarpiai: pirmajam, trukusiam nuo 1944 iki 
1948 m., būdingas nedidelis ideologinis ir adminis-
tracinis spaudimas, o antrasis prasidėjo 1948 m., kai 
kultūrinio gyvenimo kontrolė ir represijos labai sustip-
rėjo. Estijoje kultūrinių represijų eros kulminacija buvo 
1950 m., kai įvyko pagarsėjęs Aštuntasis plenarinis Es-
tijos komunistų partijos Centro komiteto posėdis, ir tę-
sėsi beveik nesusilpnėdama dar dvejus metus po josifo 
Stalino mirties. 

Estijos menui primestas socialistinis realizmas jau 
buvo griežtai apibrėžtas sovietinio meno kūrimo meto-
das su aiškiais meninio stiliaus reikalavimais ir vaizdų 
repertuaru. Siekiant paversti Estijos meną nauju sovie-
tinės Estijos menu, į Estijos kontekstą buvo perkelti ne 
tik bendri Rusijos socialistinio realizmo ideologiniai 
reikalavimai, bet ir stilistinės priemonės bei ikonogra-
fija. kultūros ir ideologijos perorientavimas aiškiausiai 
matomas naujo sovietinio žmogaus atvaizduose, kur jis 
(ji) apibrėžiamas pagal klasę, tai yra santykį su darbu ir 
gamybos priemonėmis. Tarp tų atvaizdų buvo ir iko-
niškų moterų darbininkių įvaizdžių rinkinys – tradici-
ja, kuri beveik neegzistavo prieškario Estijos mene. 

Sovietinių moterų vaizdavimo pamatiniai principai 
buvo modeliuojami pagal sovietinės valstybės klasinę 
struktūrą ir remiantis lyčių lygybės idėja, bet būtent 

klasė, o ne lytis siūlė konceptualų karkasą. Socializmo 
sąlygomis SSSR klasinė struktūra buvo trinarė: vado-
vaujamosios proletariato ir valstiečių klasės (kurių san-
tykiai taip pat buvo hierarchiški) ir tarnautojai, tai yra 
fizinio darbo nedirbančių žmonių sektorius: daktarai, 
intelektualai, mokytojai ir t. t. Šie klasiniai padalijimai 
ir profesinės tapatybės taip pat yra moterų vaizdavimo 
Estijos socialistinio realizmo mene pagrindas. Specifi-
nis oficialios ikonografijos tipas, atspindėjęs darbo or-
ganizavimą Sovietų Sąjungoje, buvo šlovinamų socia-
listinio darbo didvyrių portretai. jie galėjo vaizduoti 
individus iš visų trijų socialinių klasių, nors su skirtingų 
profesijų portretais susiję simboliai nebuvo tie patys.

Estijos socialistinio realizmo mene normatyvinių 
dirbančių moterų atvaizdų buvo trijų žanrų kūriniuo-
se: pirmiausia, daugiafigūrėse scenose, vaizduojančiose 
dirbančias moteris, antra, pavyzdinių, geriausių ar did-
vyriškų darbininkių bei kolūkiečių portretai ir, trečia, 
kitų profesijų atstovių, dažnai intelektualių, portretai. 
kartais moterys buvo vaizduojamos pramoninės ga-
mybos scenose, nors pramonės srityje vyravo vyrų kū-
nai. Sovietizacijos pradžioje kai kurie menininkai to-
liau kūrė pagal realistiniame mene įsitvirtinusias darbo 
reprezentavimo tradicijas, pavyzdžiui, vaizdavo mote-
ris, dirbančias žemės ūkio darbus. Tačiau ši ikonogra-
fija buvo oficialiai naudojama tarpukariu nepriklauso-
moje Estijoje ir todėl tokie darbai netenkino socialistinio 
realizmo kanono bei sovietinės ideologijos reikalavi-
mų. Pavyzdžiui, naujajam kaimo moteriškumo tipui 
atstovauja Valdemaro Väli paveikslas Alma Oade – žu-
vininkystės ūkio „Tarybinis partizanas“ darbo pirmūnė 
(1951). Šis kūrinys – tai konkrečios to laiko scenos 



vaizdas, galintis funkcionuoti kaip lengvai perskaito-
mas ir ideologiškai vienareikšmis sovietinės tvarkos 
simbolis. Romano Treumano ir Viktoro karruso pa-
veiksle Traktorininkai ragina dalyvauti socialistinėse 
lenktynėse (1951) yra ir kelios moterų figūros, nors ti-
krai nežinome, ar visos jos yra traktorininkės, jų įtrau-
kimas gali būti nuoroda į tipišką sovietinio lyčių lygy-
bės diskurso bruožą, siejantį moteris su tradiciškai 
vyriškomis profesijomis. 

Tik neseniai pradėta kelti klausimą apie emancipa-
cinį sovietinių (turinčių profesiją ir dirbančių) moterų 
potencialą. kalbėdama apie žinomą menininkę Aino 
Bach (1901–1980), menotyrininkė Eha komissarov pa-
stebėjo, kad bet kokį pozityvų Bach kūrinių, vaizduo-
jančių pramonės darbininkes ir vadybininkes, vertini-
mą sunaikino vyraujanti moterų darbo pramonėje kaip 
grynos sovietinės propagandos interpretacija. komis-
sarov manymu, turint omenyje tai, kad Bach visą gyve-
nimą nuoširdžiai pritarė kairiųjų ideologijai, gali būti, 
kad ji priėmė sovietinę ikonografiją kaip galimybę vaiz-
duoti moterų dalyvavimą viešojoje srityje ir darbe. 

Paskutiniai šios studijos pavyzdžiai susiję su nacio-
nalinės tapatybės vietos sovietinės tapatybės sistemoje 
problema. Visuotinai žinoma Stalino sovietinės socia-
listinės kultūros formulė išsprendė laikino skirtingų 
kalbų ir kultūrinių tradicijų koegzistavimo vienoje 
valstybėje problemą: „socialistinė turiniu, nacionalinė 

forma“. Ši formulė skatino menininkus pasinaudoti 
etnografine tradicija ir XIX a. kultūrinio nacionalizmo 
paveldu. Vienas geriausių etnografinių vaizdų socialis-
tinio realizmo kūriniuose pavyzdžių Estijos mene yra 
keli Evaldo Okaso paveikslai, pavyzdžiui, Estijos gvardi-
jos šaulių būrys įžengia į Taliną 1944 m. rugsėjo 22 d. 
(1945) ar Išvadavimas (1956). Abiejų paveikslų erdvę 
dalijasi namo grįžtantys kareiviai (pirmajame paveiks-
le – estai, kovoję sovietų pusėje) ir juos pasitinkanti mi-
nia, kurią sudaro daugiausia senos ir jaunos moterys, 
vilkinčios tradiciniais tautiniais kostiumais. 

Šiuose darbuose perteikiamas estiškumas puikiai 
iliustruoja tai, kaip nacionalinė forma socialistinio rea-
lizmo mene galėjo egzistuoti neatskirta nuo socialisti-
nio turinio. Paveiksluose socialistinį turinį įkūnija vyrų 
kareivių figūros. kita vertus, moterų tautiniais drabu-
žiais figūros vaizduojamos su matomais nacionalinės 
priklausomybės ženklais. kartu jos suteikia vizualią 
formą naujam nacionalinės tapatybės konstruktui, pa-
grįstam bendra sovietine (tai yra transnacionaline) 
ideologija. Taip pat teigiama, kad nors postulatas „socia-
listinė turiniu, nacionalinė forma“ funkcionavo kaip 
oficialios propagandos dalis, jis siūlė laisvės galimybę 
Estijos menui ir menininkams. jis galbūt net šiek tiek 
palaikė tautinius jausmus ir todėl priešinosi mėgini-
mams asimiliuoti tautinius skirtumus į homogenišką 
sovietinę tapatybę.




