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Från inspärrning till inspärrning 

En textanalys av två exempel på post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur 

 
Bo Götharson 

Sammanfattning 

Studiet av post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur är ett forskningsområde som har vuxit 

fram först de senaste åren. Forskningen har hittills fokuserats på hur litauiska emigranter 

bevarar eller inte bevarar sin litauiska identitet utanför hemlandet. Denna uppsats har en 

annan inriktning. Med utgångspunkt från de kronotopmodeller som tagits fram av litteratur-

vetaren Juris Rozītis
1
 analyseras två böcker av litauiska författare som skriver om liv i 

Storbritannien respektive Irland med syfte att undersöka hur det upplevda emigrantlivet 

framställs. Forskningsfrågorna är:  

 Hur avbildas emigrantlivet i post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur? 

 Hur skiljer sig den avbildning från den som framkommer i lettisk 

efterkrigslitteratur? 

Den nya ”Inspärrad i det nya landet”-modellen visar sig vara mycket lik en av Rozītis 

modeller, dock inte den som avbildar livet i det nya landet utan den modell som avbildar livet 

i flyktinglägren. ”Inspärrad i det nya landet”-modellen visar hur emigranterna lever i värld där 

det inte finns utrymme för det egna jaget eller intima förhållanden. De lever i en grå zon. I det 

nya landet men inte riktigt en del av det nya landet. Den närmaste omgivningen utgörs av 

andra som är marginaliserade i samhället: andra migranter, kriminella etc. Emigranterna är 

inspärrade i denna gråa zon. De stängs in av ett osynligt men ändå påtagligt stängsel mellan 

dem och det inhemska samhället. En väsentlig skillnad mot flyktinglägersmodellen är dock att 

banden till hemlandet inte har skurits av utan utgör en levande del av emigrantens liv. 

Nyckelord/Keywords 

Emigrantlitteratur, emigration, modern litauisk litteratur, post-sovjetisk emigration 

                                                      
1 Rozītis 2005 
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Inledning 

Vad händer med en emigrant i det nya landet? Hur gestaltas det i litteraturen? Det är en fråga 

som haft många olika svar beroende på var, när, varifrån och under vilka omständigheter 

emigranten kommer till det nya landet. 

 

Efter andra världskriget upplevde de baltiska länderna en omfattande emigration, särskilt 

bland det överlevande utbildade skiktet. Detta gav upphov till en rik litteratur som beskrev 

livet i det nya landet. Under de påföljande 45 åren förekom det av politiska skäl endast en 

mycket begränsad emigration från Estland, Lettland och Litauen. Efter Sovjetunionens 

upplösning 1991 kom det en ny våg av emigranter. Denna våg har helt olika anledningar, 

främst ekonomiska, och annan demografi, huvudsakligen yngre, enskilda individer snarare än 

hela familjer. Med tanke på skillnad i tid och omständigheter borde det finnas en betydande 

skillnad i hur livet i det nya landet framställs i litteraturen. 

 

Medan den lettiska efterkrigslitteraturen har undersökts av bl a litteraturvetaren Juris Rozītis
2
 

är fortfarande studiet av den post-sovjetiska emigrantlitteraturen bara i ett tidigt skede. 

Litteraturen håller nu på att bli tillräckligt omfattande för att studeras.  

Vi vet hur exillivet avbildas i lettisk efterkrigslitteratur. Hur ser motsvarande bild ut för 

dagens litauiska emigrantlitteratur? Hur skiljer de sig? 

 

Forskningsfrågan blir därmed i två delar: 

 Hur avbildas emigrantlivet i post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur? 

 Hur skiljer sig den avbildning från den som framkommer i lettisk 

efterkrigslitteratur? 

  

                                                      
2 Rozītis 2005 
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Bakgrund kring litauisk emigration 

Den nuvarande litauiska emigrationsvågen kallas ofta för den fjärde emigrationsvågen. Den 

första skedde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den andra kom under 1920-talet 

och den tredje var exilen efter andra världskriget. Dessutom deporterades många litauer till 

Sibirien under Stalin-tiden. 

 

Det bor idag mer än 140 000 litauer i Storbritannien
3
 och officiellt närmare 40 000 på Irland 

enligt officiellt census från 2011
4
 men sannolikt betydligt fler i verkligheten, särskilt 

säsongsvis.  

 

Emigrationen började snart efter att Litauen återvunnit sin självständighet 1991. Det dröjde 

dock till 2004 innan Litauen blev medlem i EU och litauer därmed automatiskt fick 

arbetstillstånd i Storbritannien, Irland och Sverige (övriga EU-länder hade 

övergångsbestämmelser). Emigranterna arbetade innan dess ofta utan arbetstillstånd. Arbetena 

var, och är fortfarande, ofta okvalificerade. Givetvis gäller det inte alla. En annan, mer 

varierad, bild kommer fram bl a i TV-programmet ”Emigrantai” på statliga TV-kanalen LRT
5
  

 

  

                                                      
3 127 000 - 161 000 enligt uppskattning av Office of National Statistics 2013. 

http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/dat

asets/populationbycountryofbirthandnationality 

4
http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD707&PLanguage 

5
 http://www.lrt.lt/televizija/laidos/2687/emigrantai 

http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationbycountryofbirthandnationality
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationbycountryofbirthandnationality
http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD707&PLanguage
http://www.lrt.lt/televizija/laidos/2687/emigrantai
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Litteraturöversikt 

Som nämnts ovan är forskningen kring post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur bara i ett 

tidigt skede. Det beror till stor del på att corpus hittills varit begränsad. Det finns en 

fördröjning från att emigrationsvågen började tills det att litteratur som avspeglar livet i det 

nya landet kommer fram. Enligt en opublicerad lista som jag tog del av i juni 2014
6
 hade det 

då utkommit 29 böcker inom området på litauiska. 

 

En bidragande orsak till att forskningen kommit igång sent kan också vara att det litterära 

värdet generellt anses vara lågt
7
.  Fokus på den litauiska forskningen ligger på ”identiteten” 

och hur den bryts ned både som individ och som ”litauisk”.  Begreppet ”noll-identitet” 

används
8
. Begreppet hänvisar till att identiteten som litauer upplöses, inte bara som litauer 

utan även alla andra identitetskopplingar till en fast grund. Artikeln ”The Imagological 

Approach to Lithuanian and Latvian Contemporary Émigré Narratives går närmare in på 

frikopplingen från de traditionella identitetsskapande faktorerna . ”The body of émigré texts 

also suggests that the emigrants lose their social definition; the homeland is referred to as a 

country of smuggled cigarettes, cheap vodka and tasty beer instead of remaining the core of 

national identity.” 
9
 Vidare ”The symbolic act of the Baltic Way, reinterpreted by Elvyra 

Davainė in Airija: Tolima artima sala (Ireland: A Close Distant Land, 2010), is degraded from 

the ritual of national unity to a shapeless crowd of emigrants, milling around in transit spaces 

and departure halls.” 
10

 

 

 Frikopplingen gäller, enligt artikeln även religion och språk. Vidare beskrivs en post-

sovjetisk mentalitet (homo post-sovieticus) som även delas av letter och andra östeuropéer. 

Denna kännetecknas av cynism och en avsaknad av normala moraliska trösklar. Stöld, 

alkoholmissbruk, smuggling och fängelse är centrala teman i den post-sovjetiska 

emigrantlitteraturen. Det syns även i de analyserade böckerna. Den omfattar även 

                                                      
6
 Sammanställd av Laura Lauraušaitė vid Lithuanian Institute of Literature and Folklore. Samtal 2014 

7
 T ex avfärdade professor Radzevičienė vid ett seminarium 2015 den moderna emigrantlitteraturen som 

litterärt ointressant 

8 Satkauskaitė 2012 sid 33, Laura Laurušaitė samtal 2014 

9 Laurušaitė  2015 sid 171 

10 Laurušaitė  2015 sid 172 
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underdånighet, lågt självförtroende mm men även spegeldygderna som en förmåga att klara 

även de svåraste förhållanden. 

 

Även andra forskare koncentrerar sig på identitet och konstaterar att modern emigrantlitteratur 

fullständigt krossar den modell av litauisk identitet som existerade tidigare 
11

. Det gäller 

främst de yngre emigrantförfattarna
12

. De för uppsatsen valda författarna är dock från en äldre 

generation. Emigrantlitteraturen återkommer till kulturella skillnader mellan öst och väst och 

att det även är en konflikt mellan identitet och nationalitet respektive nationalitet och 

globalisering samt att det även är kopplat till generationsfrågor
13

.  

 

Forskningen hittills är alltså koncentrerad kring identitet och bild av litauerna i det främmande 

landet, dvs emigranten som litauer i det främmande landet. Denna uppsats har en annan 

vinkling än huvudfåran av dagens forskning. Hur framställs livet för emigranten som person? 

Den analysmodell som kommer att användas har inte tidigare använts för denna litteratur. 

 

  

                                                      
11 Kuizinienė 2013 sid 23 

12 Kuizinienė 2013 sid 23, Satkauskaitė 2012 

13 Kuizinienė 2013 
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Metod 

Denna studie kommer att använda en likartad metodik som Juris Rozītis använde sig av i sin 

doktorsavhandling ”Displaced Literature” (2005). Till skillnad från Rozītis kommer dock 

analysen att begränsas till två böcker som avbildar litauiskt postsovjetiskt emigrantliv vilka 

analyseras djupgående. Resultatet kommer att jämföras med Rozītis resultat.  

 

Corpus omfattar idag huvudsakligen litteratur som behandlar liv i Storbritannien och Irland. 

Det avspeglar vart de flesta emigranterna har valt att åka.  

 

De valda böckerna kommer att jämföras för att finna gemensamma drag. Dessa gemensamma 

drag kommer att utgöra grunden för att utforma en ny modell enligt samma mönster som 

Rozītis. Denna modell kommer dessutom att jämföras med Rozītis efterkrigsmodeller och 

likheter och skillnader kommer att lyftas fram. Rozītis modeller är inte bara effektiva när det 

gäller att visa skillnader i upplevelser över tid. Genom att tillämpa samma typ av modeller 

kan man dessutom få en kontinuitet över tid i analysen av baltisk emigrantlitteratur. 

Jämförelser kan därmed förenklas och hur emigrantlitteraturen har utvecklats blir tydligare. 

 

Begreppen emigrant, immigrant, migrant samt 

exil 

Begreppen emigrant, immigrant, migrant och exil kan tolkas och användas på olika sätt. 

 

Jag använder begreppen på följande sätt i uppsatsen: 

 Emigrant: När jag betraktar personen som representant för de som lämnat sitt land. För 

att markera en skillnad använder jag det i uppsatsen om de litauiska emigranterna. 

 Immigrant: Person som slagit sig ned i ett nytt land. Liksom migrant använder jag 

detta begrepp när jag mer allmänt talar om utlänningar som kommit till det nya landet. 

Det omfattar därmed även andra nationaliteter. 

 Migrant: En person som befinner sig tillfälligt i ett annat land för att arbeta eller 

liknande. 
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 Exil: Jag använder i denna uppsats begreppet som påtvingad emigration. Begreppet 

relaterar här till tillvaron för de letter och litauer som flydde från sitt hemland i 

slutskedet av andra världskriget och som sedan inte kunde återvända.  

 

Övergripande beskrivning av kronotopmodellerna 

Begreppet ”kronotop” 

Uppsatsen bygger på litteraturvetaren och språkfilosofen Michail Bachtins (1895-1975) 

kronotopbegrepp, som förklaras närmare i hans bok Det dialogiska ordet
14

. Kronotopen 

definieras av Bachtin som tidsrum: 

I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och tidskännetecken i en meningsfull och 

konkret helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och blir konstnärligt åskådlig; också 

rummet intensifieras, dras in i tidens, sujettens och historiens rörelse. Tidskännetecken blir 

synliga i rummet, och rummet tänks och mäts i tiden. Den konstnärliga kronotopen 

karaktäriseras av denna intersektion av räckor.
15

 

 

Juris Rozītis har applicerat begreppet och utvecklat tre modeller, som undersöker lettiska 

efterkrigsromaner.  Han har analyserat 73 romaner skrivna i exil efter andra världskriget av 

lettiska författare. I praktiken omfattade det hela dåvarande corpus. Romanerna behandlar 

letter på flykt från hemlandet och lettiska förhållanden i exil de första åren efter andra 

världskriget. Utifrån en standardmodell som representerar livet för den abrupta förändringen 

presenterar han två modeller, som beskriver dessa romaner: ”DP läger-modellen” och ”Att 

bosätta sig i det nya landet-modellen”. 

 

Tre grundmodeller 

Standardmodellen år en allmän grafisk presentation av hur författaren eller dennes karaktärer 

förhåller sig till tid och rum. Den representerar det mer stabila förhållandet före kriget. Livet 

är välordnat och utan tidigare abrupta förändringar. Modellen är tillämpbar på många 

förhållanden och inte på något sätt begränsad till förkrigstidens Lettland.  

 

                                                      
14 Bachtin 1991 

15 Bachtin 1991,  sid 14 
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Modellen består av tre huvudcirklar och två tillhörande undernivåer till varje cirkel. Varje 

cirkel definieras som tidsrum. 

 

Fig. 1: Standardmodellen (Från Rozītis: sidan 59). 

 

Den första cirkeln representerar det privata tidsrummet - det fysiska tidsrummet som ligger 

närmast en själv. Detta är indelat i två vidare delar  

1a det personliga, den egna kroppen, den inre tankevärlden 

1b det intima – familj, intima förhållanden. Trygg och man kan uttrycka privata känslor 

 

Den andra cirkeln representerar det samhälleliga tidsrummet - det vardagliga tidsrummet 

man befinner sig i när man lämnar hemmet och ”går ut i världen” 

2a Det vardagliga sociala tidsrummet. Det som kretsar närmast den egna personen; vänner, 

grannar, arbetsplats, dagliga kontakter 

2b Det formella sociala tidsrummet. Formella strukturer, individen som samhällsmedborgare. 

Myndigheter, det offentliga. 
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Den tredje cirkeln representerar det externa tidsrummet - den yttre och den abstrakta världen. 

3a Det geografiska externa tidsrummet. Det som ligger utanför den eget upplevda men som 

man känner till genom att ha läst/sett/hört om det. Fjärran länder och orter. 

3b Det abstrakta externa tidsrummet. Abstrakta begrepp som att vara en del av universum, 

tillhöra en större enhet mm. 

 

Standardmodellen är grunden till de andra två modellerna som har utvecklats av Rozītis. Den 

formar en ram för hur författaren/karaktärerna förhåller sig till sina tankar, sin kropp, sina 

vänner och sin vardag. Modellen förändras när protagonisten hamnar i ett flyktingläger /DP-

läger (Displaced Person).  

 

Fig. 2: DP-Lägermodellen (Från Rozītis: sidan 86). 

 

Protagonisten befinner sig nu på en främmande plats, där han/hon saknar kontroll över 

situationen. Det finns endast minimal plats för det privata tidsrummet. I den intima cirkeln har 
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baracken fylld med andra flyktingar, ofta helt okända innan de föstes samman, ersatt familjen.  

För intima förhållanden får man söka sig till andra platser.  

 

Det samhälleliga tidsrummet visar drastiska skillnader från standardmodellen: 

den formella samhälleliga kretsen (2b) är inte längre hemlandet utan något obekant – 

Tyskland, ett krigshärjat samhälle. Lettland är en plats som inte längre existerar, förutom i 

drömmar, förhoppningar och i samtal. Lettland är förflyttat till den externa cirkeln (3b).  

 

Det alldagliga (2a) är numera indelat i två cirklar – den ena cirkeln representeras av de 

närmaste tyska grannarna och den andra cirkeln representerar det lettiska sociala livet i lägret. 

Mellan dessa två cirklar finns en barriär eller ett staket som avdelar cirklarna, kallad ”camp 

fence” i modellen ovan.  

 

Den tredje modellen heter "Att bosätta sig i det nya landet"-modellen. Den beskriver livet en 

tid efter att man kommit till det nya landet. Förändring jämfört med den tidigare DP-läger-

modellen sker i den privata sfären och i samhällssfären. Den första får åter större utrymme. I 

samhällssfären ser vi en dual utveckling med en informell och formell exil-lettisk sfär som 

samexisterar med värdlandets samhälle. Ytterligare en faktor skiljer modellen ifrån 

standardmodellen. Det tillkommer ännu en cirkel, en parallell cirkel som kallas det 

ockuperade Lettland. Denna cirkel är helt utanför den stora cirkeln och är inte en verklighet 

men ändå mycket nära emigrantens tankar, handling och dennes liv.  



10 

 

10 

 

 

Fig. 3: "Att bosätta sig i det nya landet"-modellen (Från Rozītis: sidan 157). 

 

"Ensam i det nya landet"-modellen 

 

Rozītis stannar vid denna punkt då variationen i romerna och novellerna börjar bli för stora 

för att anses vara likartade. I sitt kandidatarbete ”Ensam i det nya landet”
16

  har dock Saiva 

Zalkalns vidareutvecklat Rozītis tankegångar till att omfatta ett senare skede baserat på Irma 

Grebzdes novellsamling ”Bergen möter himlen”. Den är snarlik de tidigare modellerna men 

visar flera skillnader. Förändringar har skett i ”det privata utrymmet” och i ”den parallella 

cirkeln–det ockuperade Lettland”.  

                                                      
16 Zalkalns 2010 
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Fig. 4: "Ensam i det nya landet"-modellen från Saiva Zalkalns kandidatarbete. 
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Analyserad litteratur 

Val av litteratur 

Jag har begränsat uppsatsen till att behandla två böcker. En om Irland och en om 

Storbritannien: ”Airija: tolima artima sala”
17

  (Irland: nära och fjärran ö) av Elvyra Davainė 

respektive  ”Emigrantės Dienoraštis”
18

 (Emigrants Dagbok) av Zita Čepaitė.  

 

De böcker jag valt behandlar tiden både före och efter EU-medlemskapet. Čepaite kom 

visserligen inte till London förrän senare men behandlar trots det även tiden före 2004. Med 

tanke på att emigrationsvågen främst har gått till Storbritannien och Irland har jag valt ett 

exempel från vardera landet. 

 

Bägge böckerna är mycket konkreta och anses ibland vara ”handböcker” för livet i det nya 

landet
19

. Tidigare sågs de ofta i hyllan för ”reselitteratur”. På senare tid har de vanligen 

återfunnits under skönlitteratur.  Observera att böckerna inte har valts för deras litterära värde 

utan för hur de återger hur emigranterna upplever livet i det land de emigrerat till. 

Zita Čepaitė: Emigrantės Dienoraštis– Emigrants 

Dagbok 

Zita Čepaitė föddes 1957 i Kasbarynai i västra Litauen. Hon har haft flera arbeten i Litauen, 

bl a på litauiska kulturministeriet. Hon hade publicerat flera verk redan innan hon emigrerade 

till London 2006 efter att ha misslyckats med att bli vald till det litauiska parlamentet. Sedan 

dess arbetar hon i London. Efter en kort period med andra yrken återgick hon till att vara 

journalist. Hon reste dit med avsikt att bli städerska men lyckades snart etablera sig som 

journalist för  en tidskrift med emigrerade litauer i London som målgrupp.
20

. Baserad på sin 

journalistverksamhet i London skrev hon ”Emigrantės Dienoraštis”.   

”Emigrantės Dienoraštis” är närmast en samling krönikor och har därmed inte en 

genomgående handling. Flera av kapitlen har dock självbiografiskt innehåll.  Bokens 

berättelser behandlar främst litauer som arbetar med okvalificerade arbeten i London.  

                                                      
17 Davainė 2010 

18 Čepaitė 2011 

19 T ex Kuizinienė 2013 sid 21beträffande Čepaitė 

20 Baronienė 2010 
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Boken blev mycket uppmärksammad när den gavs ut. Den har av kritiker angripits för att vara 

allt för ensidig inriktat på de som hamnat på de sämre arbetena och att beskrivningen är 

överdrivet negativ. Boken har dock blivit populär och rönt stor uppskattning bl a för sitt sin 

lätt ironiska stil som gör den mycket lättläst. Den utsågs av ”Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas” (Institutet för litauisk litteratur och folklore) till en av ”Kreativa bok-dussinet” 

utgivna 2011
21

.  Hon har senare gett ut en mer renodlad roman; ”Londono vėjas”. Även denna 

har livet för litauiska emigranter i London som bakgrund.  

 

Krönikorna i ”Emigrantės Dienoraštis” behandlar livet för litauiska emigranter på eller nära 

samhällets botten; trångboddhet, hur de utnyttjas av arbetsgivare, kriminella och t o m av egna 

landsmän. Hur de lever liv som i stort är separerat från engelsmännen. Problem med språk, 

byråkrati osv men också skillnader i liv i Storbritannien och Litauen som t ex i det vardagliga 

att olika el-kontakter används eller att engelsk potatis inte är lämplig för att göra den litauiska 

”nationalrätten” cepelinai. 

 

Elvyra Davainė: Airija: tolima artima sala- Irland: 

nära och fjärran ö 

Elvyra Davainė tillhör den stora grupp litauer som föddes i Sibirien när föräldrarna var 

förvisade på 50-talet. Hon utbildade sig till journalist och arbetade som sådan under ett 

tjugotal år i Litauen innan hon begav sig till Irland en tid innan att Litauen gick med i EU 

2004
22

. Anledningen var att hon, liksom många andra, hade svårt att finna arbete i hemlandet. 

På Irland arbetade hon som städerska, administratör, i snabbmatsrestaurang, i hotellkök m fl 

yrken.  

 

”Airija: tolima artima Sala” är Elvyra Davainės första, och hittills enda, bok. Boken är 

självbiografisk. Till skillnad från Čepaitės ”Emigrantės Dienoraštis” finns det en 

underliggande handling; berättarjagets liv på Irland under flera år. Först utan arbetstillstånd 

och senare med. Även om det finns en röd tråd i form av att det är författarens liv som 

beskrivs så är kapitlen i stort sett fristående och spretar inom varje kapitel ofta åt olika håll. 

 

                                                      
21 http://www.llti.lt/lt/metu_knygos/ 

22 Grinkevičius 2010 
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Återigen ser vi hur immigranter/migranter utnyttjas. Det är dock värt att notera att Davainė i 

en intervju lyfter fram att arbetskraft uppskattas mer i Irland och att individerna har ett större 

värde
23

. Boken har inte fått samma genomslag som " Emigrantės Dienoraštis”  vare sig bland 

läsare eller kritiker.  

 

 

  

                                                      
23 Grinkevičius 2010 
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Analys  

För att bygga upp den nya modellen utgår jag från Rozītis modeller och arbetar mig inifrån 

och ut. 

Det personliga privata tidsrummet 

Den innersta kärnan är mycket liten. Till att börja med finns det inte fysiskt utrymme för det. 

Čepaitė beskriver bl a i kapitlet ”Namai be namų ir kitos emigrantiškos buities ypatybės” 

(Hem utan hem och andra ”emigrantiska varandesäregenheter”) om hur begränsad den egna 

sfären är. Antingen bor man extremt trångt eller delar bostad, t o m i ”squats“
24

. Čepaitė lyfter 

som exempel fram att det inte går att ha en fullängdsspegel
25

. Inte för att det inte skulle finnas 

plats för själva spegeln, vilket det ofta inte gör, utan för att det inte finns plats att stå 

tillräckligt långt ifrån spegeln för att se sig själv i helfigur. Hon trycker också på att 

immigranten/migranten ofta flyttar efter bara några månader.  

  

Davainė nämner ofta att hon delar rum med någon annan. Även hon byter ofta bostad. Ingen 

av författarna nämner någon större möjlighet för kontemplation och privata verksamheter. 

Protagonisterna antingen arbetar eller umgås i den grå zon som vi kommer till nedan.  

Jag finner följande fras mycket talande ”När man lämnat sitt land finns inte längre någon 

säker hemlig plats”
26

. 

 

Representationen av det privata rummet blir alltså en mycket liten cirkel i den nya modellen 

 

  

                                                      
24 Čepaitė 2011 sid 216 ff 

25 Čepaitė 2011 sid 173 

26 Čepaitė 2011 sid 259 
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Det intima tidsrummet 

Den plats som hem och familj tar i Rozītis standardmodell och modellen för ”Att bosätta sig i 

det nya landet” byts här ut mot de som bor i samma överbefolkade bostad. De emigranter som 

beskrivs är med några undantag enstaka individer som begett sig till Storbritannien eller 

Irland utan familj. Ofta därför att de inte redan har en familj men i många fall åker de som 

redan har familj iväg ensamma, t ex Davainė som lämnar sina döttrar hos släkt i Litauen.  

 

Samvaron i bostäderna i det nya landet är nära och påtvingad och inte alltid uppskattad. 

Čepaitė nämner
27

 det delade köket och badrummet som en ständig källa till friktion när man 

delar lägenhet/radhus med 8-10 andra personer. Det är dock nödvändigt att på något sätt 

samsas. Davainė ger en något större plats åt den intima sfären. Sammanviktat blir dock även 

denna cirkel liten i den nya modellen. 

Det vardagliga sociala tidsrummet 

Denna rubrik omfattar både det vardagliga arbetet och hur man tillbringar sin fritid. Både 

Davainė och Čepaitė ger oss en bild av arbetslivet där invandrarna till stor del är segregerade 

från lokalbefolkningen. De arbetar tillsammans med andra invandrare i städyrken, 

smörgåsfabriker osv utan eller endast med begränsad kontakt med lokalbefolkningen. Ofta 

agerar arbetsgivarna medvetet för att hålla sina anställda borta från samhället i övrigt i syfte 

att kunna utnyttja dem
28

. Till detta kommer att de flesta litauiska invandrarna uppehöll sig och 

arbetade i Storbritannien och Irland illegalt fram till 2004. Isoleringen från det irländska 

vardagslivet kommer mycket tydligt fram hos Davainė i kapitlet ”Elzė”
29

 där hon beskriver 

den ensamhet och isolering hon känner när den utlovade biljetten hem till jul inte 

materialiserades. Fullständigt ensam då de övriga på hennes boende har rest iväg och isolerad 

från det irländska samhället går hon längs de tomma gatorna och ser hur irländarna förbereder 

julen. T o m kyrkan är stängd! Hon finner ett övergivet barn men kan inte gå till polisen då 

hon befinner sig i landet illegalt!  

  

                                                      
27 Čepaitė 2011 sid 168 

28 T ex Čepaitė 2011 sid  27-29 

29 Davainė 2010 sid 71 
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De som invandrarna umgås med på arbetet och privat är ofta en mix av andra invandrare från 

Östeuropa, dvs inte en rent litauisk grupp
30

. Däremot verkar de inte umgås mycket med andra 

invandrargrupper. Eventuellt beror det på att dessa redan är med etablerade och har familjer. 

Det framgår också att i den miljön cirkulerar även en del av lokalbefolkningen men det är en 

marginaliserad del av den; missbrukare och småkriminella. Privat beskrivs hur invandrarna 

umgås på pubar och klubbar. 

 

De litauiska invandrarna är också i den privata sfären utsatta. De luras av hyresvärdar, de är 

utsatta för bedrägerier och de blir bestulna men de är ytterst ovilliga att ha med myndigheter 

att göra. En del av dem glider också själva in i kriminalitet och den ”homo post-sovieticus” 

karaktärisering som den litauiska forskningen talar om 
31

 återfinns i bägge böckerna. Homo 

post-sovieticus definieras här som en person från ett land som tidigare hade en regima av 

sovjetisk modell, en arbetare med låg självkänsla, dåligt rykte, amoralsik och agressiv. 

Däremot finner jag, trots citatet i litteraturkapitlet ovan, inget medvetet avståndstagandet från 

sin litauiska identitet i ”Airija..”. Det finns tendenser till det i ”Emigrantės …”. Laurušaitė 

nämner ett par ställen i boken där litauer distanserar sig
32

 och det finns ett längre avsnitt med 

taxichauffören Simas
33

 men jag tolkar det som att det är gentemot andra litauiska emigranter 

och hur de uppfattas i värdlandet och inte mot Litauen eller sin identitet som litauer som 

sådan. Syftet är att få en något högre status inom gruppen ”marginaliserade“. Distanseringen 

till den litauiska identiten som sker är snarare pga att den inte uppfattas som väsentlig. 

Livet tillsammans med andra ”marginaliserade” är alltså en betydande del av de litauiska 

emigranternas liv. Samtidigt har vi en klar avgränsning mot det ”inhemska“ lokala samhället.  

I bägge böckerna beskrivs kontakter med den infödda befolkningen sparsamt. De kontakter 

som Davainė beskriver sker främst på pubar och även där endast i begränsad omfattning. 

Čepaitė har själv en del engelska kontakter men de emigranter hon beskriver i övrigt har 

endast någon enstaka gång alldagligt umgänge med lokalbefolkningen. 

 

                                                      
30 T ex Čepaitė 2011 sid 29 ukrainska förmän, 216ff  Virgis delar park & ”squat” med ryssar, vitryssar, 

ukrainare och polacker, sid 79ff litauer tar del av ryskspråkiga media/kultur 

 Davainė 2010 kapitlen Škotas (skotsk huskamrat på glid i samhället), Oskaras (polack som berättaren blir 

förtjust i), Vladimiras (rysk huskamrat)  

31 T ex Laurušaitė 2015 flera ställen 

32 Čepaitė 2011 sid 129, 130, 155 

33 Čepaitė 2011 sid 151ff 
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Jag har därför valt att dela upp vardagslivet i två delar; en del som är för ”Marginaliserade“ 

och en del som är det ”normala“ lokala samhället. Den förra delen spelar en mycket stor roll i 

bägge böckerna, den senare har en betydligt blygsammare plats. Mellan dem finns ett 

stängsel. Inte i fysisk mening men språk, kultur, social ställning, motvilja mot att ta kontakt 

med myndigheter osv utgör en nog så reell barriär under de första åren som invandrare.  

 

I den nya modellen får därför ”marginaliserade“-delen en stor utbredning, det officiella och 

”normala“ vardagslivet mycket mindre. Avgränsningen mellan ”marginaliserade“-delen och 

det ”normala“ samhället markeras i modellen med en kraftigare gräns. Det finns därmed en 

likhet med Rozītis modell för DP-lägren. 

Formella sociala tidsrummet 

Kontakterna med det officiella lokala samhället är ytterst begränsade. Det gällde framför allt 

under den tid som emigranterna vistades i landet utan uppehållstillstånd men är markerat även 

senare pga språk, kultur och en misstänksamhet mot myndigheter. Kontakterna med 

myndigheter har huvudsakligen för emigranterna obehagliga konsekvenser. Trafikförseelser 

måste undvikas för att inte bli utvisade, lönsamma extra-knäck som egen öltillverkning och 

försäljning stoppas av polis, man ljuger för passkontrollanter för att komma in i landet. 

Davainė utnyttjar dock arbetsförmedlingen på Irland. Till hennes stora förvåning måste man 

inte visa upp identitetshandlingar och uppehållstillstånd för att utnyttja arbetsplatslistningarna 

på arbetsförmedlingen och man kan t o m ringa till arbetsgivare gratis därifrån. 

 

Ett annat exempel på problem pga brist på kontakt med den formella sfären: Davainė berättar 

i kapitlet ”Bankas”
34

 om hur hon var nära att bli av med alla sina besparingar då värden 

beslutade sig för att byta ut madrassen i hennes säng. Hon kunde ju inte ha pengarna på 

banken!  

 

Även den här delen befinner sig utanför det ”osynliga stängslet”. 

                                                      
34 Davainė 2010 sid 46ff 
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Det litauiska lokala samhällstidsrummet 

Till skillnad från efterkrigstidslitteraturen finner jag i de studerade böckerna endast få tecken 

på att det uppstår ett lokal litauiskt samhälle i det nya landet när det gäller den individuella 

emigranterna.  

 

I både Rozītis modell för "Att bosätta sig i det nya landet och i Zalkalns modell för ”Ensam i 

det nya landet” finner vi både en informell och formell sfär kring andra emigranter från 

hemlandet (i dessa fall Lettland). I ”Airija: Tolima Artima Sala” finns spår av en informell 

litauisk sfär men den är så upplandad med övriga ”Marginaliserade” att den inte kan anses 

existera oberoende. Formell litauisk lokal struktur saknas helt i ”Airija: tolima artima Sala”. 

Man kan dessutom ställa frågan om varför man skall skapa något i det nya landet. Det går ju 

så enkelt att skaffa vad man behöver från Litauen och man kan ju se litauisk TV
35

. 

 

Visserligen har ”Emigrantės Dienoraštis”, som täcker ett bredare spektrum, referenser till att 

hela litauiska familjer emigrerar till London med ett socialt liv utanför pubar och klubbar där 

de ensamstående, främst männen, förvirrat och berusat söker hitta kontakter. I övrigt verkar 

det dock som om de individuella emigranterna inte ingår i den mer etablerade bilden. Återigen 

verkar den informella litauiska sfär som den ensamma emigranten lever i mer eller mindre 

helt ha uppgått i den ”marginaliserade”.  

 

Till skillnad från Irland så fanns det redan formella lokala emigrantstrukturer i London från 

emigrationsvågen efter andra världskriget, t ex den litauiska katolska kyrkan och en litauisk 

klubb. Dessa kom en del av de nya emigranterna att utnyttja och att överta från 

efterkrigsgenerationen. Min uppfattning är dock att de litauiska lokala formella strukturerna 

så som de beskrivs av Čepaitė är av relativt liten betydelse för flertalet av hennes 

protagonister. Jag erkänner att det här föreligger en avvägning.  

 

Som en konsekvens att detta resonemang utesluts därför både informella och formella lokala 

litauiska delar från den nya modellen.    

 

                                                      
35 Čepaitė 2011 sid 41-42 
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Litauen som tidsrum för emigranterna 

Till skillnad från efterkrigstidens flyktingar har dagens emigranter goda möjligheter att hålla 

kontakt med hemlandet. Att dessa kontakter finns framgår både av ”Emigrantės Dienoraštis” 

och ”Airija: tolima artima sala”. Davainė nämner t ex vid flera tillfällen att hennes barn finns 

kvar i Litauen. Hon återvänder också till Litauen för en längre period i samband med moderns 

sjukdom. Vi kan läsa hur protagonister besöker Litauen, hur man kan se litauisk TV via 

satellit, internet ... Relationerna med hemlandet berörs dock förvånansvärt lite i dessa bägge 

böcker. Möjligen på grund av att deras tema just är att leva i det nya landet.  

 

I den nya modellen har jag därför lagt in ett mindre område för kontakten med hemlandet. I 

och med att det är en levande kontakt så placerar jag den inne i huvudmodellen istället för 

som en separerad del utanför som vi ser hos Rozītis i hans modell för ”Att bosätta sig i det 

nya landet” eller för delen i Zalkalns modell för ”Ensam i det nya landet” där hemlandet 

fanns endast som en minnesbild eller t o m delvis fiktiv konstruktion utan aktiv utbyte med 

det samtida Lettland. 

 

Det externa tidsrummet 

Vad gäller den yttre cirkeln med sina underdelar kan jag inte finna någon förändring som en 

följd av emigrantlivet jämfört med standardmodellen, dvs livet innan emigrationen. Det är 

dock värt att notera att de länder som individerna har emigrerat till har flyttats från denna 

cirkel till den egna upplevda, dvs cirkel 2. 
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Den nya modellen – Inspärrad i det nya landet  

Den modell som framträder får därmed följande utseende: 

 Ett mycket liten personlig sfär. 

 En extremt begränsad intim sfär som till större delen saknar den verkliga intima 

känslan som en familj/förhållande har. 

 Vardagslivet är uppdelat i två delar: ”marginaliserade” och värdlandets vanliga. Det 

finns en klar avgränsning mellan de bägge även om emigranten rör sig även i 

värdlandets vardagsliv. ”Marginaliserade” omfattar inte enbart litauer så man kan inte 

tala om litauiska informella och formella sfärer som Rozītis ritar in i sin ”Att bosätta 

sig i det nya landet” modell. 

 I vardagslivet finns det samtida Litauen som en aktiv del även om dess roll är 

begränsad i de studerade böckerna. 

 Det officiella samhället är ännu mer avlägset. 

 Externa tidsrummet skiljer sig inte markant från tidigare. 

Det som utmärker modellen är främst hur emigranten har spärrats in i en sfär som är klart avgränsad 

mot det övriga samhället i värdlandet. Inte med stängsel eller murar utan med språk, kultur och lagar. 

 

Grafiskt får modellen en utformning enligt nedan 
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Figur 5 Inspärrad i det nya landet-modellen 
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Jämförelse med Rozītis modeller 

”Inspärrad i det nya landet”-modellen uppvisar förvånande stora likheter med Rozītis modell 

för DP-lägren snarare än hans ”Att bosätta sig i det nya landet”-modell eller för den delen 

Zalkalns’ ”Ensam i det nya landet”-modell. 

 

 Det egna jaget får ingen större plats. 

 Den intima sfären befolkas huvudsakligen av främlingar som man själv inte valt att 

leva samman med. 

 Emigranten lever i en avgränsad för att inte säga inhägnad värld tillsammans med 

andra i samma begränsade situation och betraktar metaforiskt värdlandet genom ett 

stängsel. 

Likheterna förstärks ännu mer av att Rozītis på sidan 256 tar upp att identiteterna hos 

individerna i DP-lägren disintegrerar allt mer vilket vi sett är ett huvudtema i litauisk 

forskning kring den samtida emigrantlitteraturen.  

 

Som noterat liknar ”Inspärrad i det nya landet”-modellen mycket Rozītis DP-läger modell. 

Den begynnande etablering som syns i ”Bosätta sig i det nya landet” modellen återfinns inte i 

min modell. Detta trots att de analyserade böckerna inte enbart behandlar den allra första tiden 

i det nya landet utan även en tid som omfattar flera års boende i det. En avgörande skillnad 

mellan den nya modellen och DP-lägermodellen, samt för den delen även ”Bosätta sig i det 

nya landet” och ”Ensam i det nya landet”, är hur hemlandet betraktas. I DP-läger modellen 

har hemlandet förflyttats till den yttre ringen då det inte längre finns en naturlig koppling till 

det. I ”Inspärrad i det nya landet”-modellen fortsätter hemlandet att vara en aktiv del av livet. 
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Från inspärrning till inspärrning - 

betydelsen av uppsatsens namn 

Uppsatsen namn, ”Från inspärrning till inspärrning”, härleds ur likheten med DP-.läger 

modellen. Namnet är dock medvetet tvetydigt. Ledet ”Från inspärrning” syftar på jämförelsen 

med DP-lägren efter andra världskriget men även på det faktum att sovjetmedborgarna inte 

hade möjlighet att lämna sitt land för att emigrera till t ex Storbritannien och Irland. Ledet ”till 

inspärrning” är dock inte tvetydigt. Den situation som beskrivs i de analyserade böckerna är 

också en inspärrning även om den är av ett annat slag. Emigranten har lyckats ta sig från en 

typ av inspärrning till en annan.  
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Förslag till ytterligare forskning 

Djupanalysen har gjorts på två böcker. Man kan därför fråga sig om modellen är mer 

allmängiltig för postsovjetisk litauisk emigrantlitteratur. Ett par nedslag i andra verk, det 

mycket roliga men djupt tragiska skådespelet ”Išvarymas” från 2011 av Marius Ivaškevičius  

respektive Julija Miliūtės roman ”Emigrantai Ar braškes virsta Ferariais?” (Emigranter  Kan 

jordgubbar bli till Ferrari?) (2015), antyder att modellen kan vara tillämpar för en större del av 

den moderna emigrantlitteraturen. Detta är värt att undersökas. 

 

Man skulle också kunna se på ett större område. Kan denna modell vara representativ för en 

stor del av emigrantlitteraturen även från närliggande länder med liknande historia de senaste 

decennierna? Den lettiska romanen ” Šampinjonu Derība” (Champinjontestamentet) (2002) av 

Laima Muktupāvela och den polska TV-serien ”Londyńczycy” (2008)  (The Londoners, visad 

på svensk TV 2013) pekar åt det hållet. 
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Summary 

The study of post-Soviet Lithuanian emigrant literature is a research field that only recently 

has emerged. The research published so far concentrates on “identity”: how emigrant 

Lithuanians conserve or do not conserve their Lithuanian identity while living abroad. 

This paper has another approach. Based on the chronotope models elaborated by literary 

scholar Juris Rozītis
36

 two books by Lithuanian authors writing about life in the UK and 

Ireland are analysed with the aim to investigate how emigrant life is depicted. The research 

questions are: 

 

 How is emigrant life depicted in post-Soviet Lithuanian emigrant literature? 

 How does this image differ from the one in Latvian post-World War II exile 

literature? 

The resulting “Confined in the new country” model turned out to be very similar to the “Life 

in the refugee camp” model presented by Rozītis. The “Confined in the new country” model 

shows emigrants living in a world where there is no space for personal self or for intimate 

relations with family or loved ones. Instead they live in a grey zone, IN the new country but 

not really A PART OF it. Their immediate environment is constituted by other ”outsiders”: 

other immigrants/migrants, petty criminals etc. Confining this zone of ”outsiders” there is an 

invisible but no less real delimitation from the normal society of the host country. However, 

there is a significant difference from “Life in the refugee camp” model: The presence of 

active contacts with the home country. 

  

                                                      
36Rozītis 2005 
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