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Šiuolaikinė drama: 
bandymas įvertinti sovietmetį

Contemporary drama: an attempt to evaluate the soviet Period

summary

this article aims at revealing the perspective of possible post-colonial research by analyzing the experience 
common to the countries of the post-soviet bloc. the reality of the soviet period has been poorly reflected 
or included in the sphere of modern post-colonial reflections. the most recent dramaturgy helps to restore 
the memory of the soviet period that has been consciously or subconsciously expelled as a traumatic 
experience. the plays by modern authors of east and Central europe, vytautas v. landsbergis and villiam 
klimáček, disclose how the ideological pressure of the soviets worked and what traumas it exerted on the 
people. the most obvious sign referring to the cataclysmic experience of soviet colonialism is hybridity, 
double identity which denotes split of consciousness and schizophrenic existence. it has been skillfully 
described in the Captive mind (Zniewolony umysł) (1953) by Czesław miłosz. modern playwrights have 
the unique possibility of looking at the period of soviet colonialism from the perspective of the 21st cen-
tury. they can reflect on past events and give a warning against the unwanted future. the provocative 
process of reflection about the past, present and future started with the plays by contemporary authors and 
continueson the stages of modern theatres.

 

santrauka

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti galimų postkolonijinių tyrinėjimų perspektyvą: kalbėti apie patirtį, 
kuri bendra postsovietinio bloko šalims. sovietmečio tikrovė kol kas yra dar labai menkai reflektuota ir 
įtraukta į šiuolaikinių postkolonijinių svarstymų erdvę. naujausioji dramaturgija padeda sugrąžinti soviet-
mečio atmintį – tai, kas buvo sąmoningai ar nesąmoningai išstumta kaip trauminė patirtis. Šiuolaikinių 
rytų ir vidurio europos autorių vytauto v. landsbergio ir villiamo klimáčeko dramose atskleidžiama, kaip 
veikė ideologinis sovietų spaudimas ir kokias traumas paliko žmonėms. ypač ryškus ženklas, kuris nurodo 
į dešimtmečius trukusio kolonializmo kataklizminę patirtį, – hibridiškumas, dviguba tapatybė, kuri reiškia 
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sąmonės skilimą, šizofrenišką būtį. tai įžvalgiai aprašė Czesławas miłoszas esė knygoje Pavergtas protas 
dar 1953 m. Šiuolaikiniai dramaturgai skiriasi tuo, kad į šį sovietinio kolonializmo laikotarpį jie gali žvelg-
ti iš XXi a. perspektyvos, apmąstydami tai, kas buvo praeityje, ir įspėdami dėl ateities, kokios neturėtų 
būti. Šiuolaikinių autorių dramos tampa provokuojančiu mąstymo apie praeitį, dabartį ir ateitį procesu, 
kuris tęsiamas modernaus teatro scenose. 

įvadas

Šiuolaikinėje Vidurio Europos kultū-
roje vis dažniau reflektuojama tai, kas 
susiję su nesena istorine atmintimi: lai-
kas po 1945 m., kai teko patirti sovietinį 
kolonializmą, ypač aiškiai išreikštą 
1956 m. Vengrijoje ir 1968 m. Čekoslova-
kijoje. Apie to meto žmonių patirtis kal-
ba pastaraisiais metais sukurti filmai: 
Čekijos filmas „Degantis krūmas“ („Bur-
ning Bush“, režisierė Agnieszka Hol-
land), Rumunijos ir Vengrijos filmas 
„Roksana“ („Roxanne“, režisierius Va-
lentin Hotea), Lenkijos „Valensa. Vilties 
žmogus“ („Walesa. Man of Hope“, reži-
sierius Andzej Wajda). Baltijos šalyse 
taip pat siekiama permąstyti dar neseną 
laiką: 2013 m. ekranuose pasirodė reži-
sieriaus Aud riaus Juzėno filmas „Eks-
kursantė“ („The Exursionist“), pasako-
jantis apie masinius pokario trėmimus 
ir viltį sugrįžti namo. Atrodo, jog atėjo 
metas kalbėti apie skaudžias temas, ku-
rios buvo nutylimos, išstumtos iš kultū-

ros atminties. Tokios amnezijos priežas-
tis galėjo būti ir tai, kad kitaip nei nacių 
režimas, sovietinės represijos, palietu-
sios milijonus žmonių, niekada nebuvo 
pasmerktos ir nesulaukė savo Niurnber-
go proceso, nusikaltėliai nebuvo nu-
bausti. Nusikaltimai žmogiškumui, vyk-
dyti sovietų iki pat 1991 m. (Sausio 
13-osios įvykiai Lietuvoje), tebėra vien 
tik pačių kolonizuotų žmonių reikalas.

Štai tokiame kontekste atsiranda dvi 
dramos, parašytos veik vienu metu dra-
maturgų ir režisierių, kuriančių Slovaki-
joje ir Lietuvoje: Villiamo Klimáčeko „Ko-
munizmas“ (2008) ir Vytauto V. Lands-
bergio „Bunkeris“ (2009). Abiejuose kū-
riniuose permąstoma dar nesena sovie-
tinė praeitis, siekiama kalbėti apie me-
nininko situaciją. Šiems kūriniams ana-
lizuoti viena parankiausių metodologi-
jų – postkolonializmo teorija, kuri leidžia 
į tekstą pažvelgti kaip į tam tikrą diskur-
so tvarką. 

teorinės PrieiGos

„Daugiau nei trys ketvirtadaliai žmo-
nių, šiandien gyvenančių pasaulyje, yra 
susidūrę su kolonializmo patirtimi“1, – 
rašoma postkolonializmo teorijos pagrin-
dus išdėsčiusioje knygoje Imperija atsira-
šo (The Empire Writes Back, 1989). Apta-
riant kolonializmą pirmiausia turimos 

omeny Britanijos ir kitos Europos impe-
rinės galios, kurių kultūrinė hegemonija, 
kaip pripažįstama, tebėra stipriai junta-
ma šiuolaikiniame, postkolonijiniame 
pasaulyje. Daugiausia dėmesio skiriama 
rašytojams, kurie perėmė metropolijos 
kalbą: pasak šios knygos autorių, „vienas 
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pagrindinių imperinio spaudimo bruožų 
yra kalbos kontrolė“2. 

Turbūt pirmasis, aptaręs sovietinio 
kolonializmo diskursą ir parodęs jo galią 
okupuotuose Rytų ir Vidurio Europos 
kraštuose, buvo rašytojas Czesławas 
Miłoszas, dar 1953 m. emigracijoje pa-
skelbęs analitinių esė knygą Pavergtas 
protas (The Captive Mind): išleista Pran-
cūzijoje, bet nelegaliai platinta ir Lenki-
joje, tais pačiais metais išversta į anglų 
kalbą ir paskelbta Jungtinėse Amerikos 
Valstijoje bei Kanadoje. Nobelio premijos 
laureatas, pats patyręs sovietų sistemos 
prievartą, įsigilino į dramatišką Rytų ir 
Vidurio Europos tautų situaciją, kolonia-
lizmą, kuris ženklino šių tautų istoriją. 

Pasak lenkų rašytojo disidento, kolo-
nijinė patirtis nėra susijusi vien tiktai su 
sovietais: „Rytų ir Vidurio Europa buvo 
pusiau kolonijinė neturtingųjų giminai-
čių teritorija. Vakarų požiūris į ją dvelkė 
protekcine panieka ir ne per daugiausia 
skyrėsi nuo gal šiek tiek prasčiokiškų 
Idaho gyventojų pažiūrų.“3 Kita vertus, 
tai, kas įvyksta XX a. viduryje, sunkiai 
leidžiasi lyginama su ankstesnėmis pa-
tirtimis: „Tiesa, seni žmonės dar atsimi-
nė liūdnus carų laikus, tačiau tai niekuo 
nepriminė caro, buvo šimtą kartų blo-
giau. Per tuos metus po caro nuvertimo 
Rusija nepriartėjo prie Europos, o nuto-
lo prie tokių visuomenės organizavimo 
formų, kokių Europa niekada nežinojo.“4 

Knygos Pavergtas protas paskutinėje 
esė „Baltai“ („The Lesson of the Baltics“) 
rašytojas yra sukrėstas to, ką sovietai 
padarė trijose Baltijos šalyse: „Jeigu tai, 
kas ten atsitiko, yra ateities provaizdis, 
tenka laukti masinių deportacijų ir atvy-
kėlių iš Eurazijos gilumos, perkeliamų į 

miestus ir kaimus. Šie vaizdai kraštų, 
kuriuos propaganda mėgsta vadinti su-
vereniais, gyventojams primena Pasku-
tinį Teismą“5. Taigi Miłoszas, apmąsty-
damas kolonizuotos Europos dalies pa-
tirtį, praskynė kelią tiems, kurie vėliau 
ėmėsi tyrinėti postkolonijinį buvusių 
okupuotų šalių diskursą, gilintis į dar 
nesenos istorijos įspaudus sąmonėje. 

Tik gana neseniai moksliniuose post-
kolonializmo tyrimuose prabilta apie 
postsovietinę sferą, 27 Europos ir Azijos 
šalis, kurios buvo priklausomos nuo Ru-
sijos hegemonijos. Svarbus Davido Chio-
ni Moore’o straipsnis „Ar postkolonia-
lizmo post- yra ir postsovietų post-?“ 
(„Is the Post- in Postcolonial the Post- in 
Post-Soviet?“), kuris pirmiausia pasirodė 
2001 m. žurnale Publications of the Modern 
Language Association of America (Vol. 116, 
no.1, January 2001), o vėliau buvo per-
spausdintas lietuvių kilmės mokslinin-
kės Violetos Kelertas parengtoje knygo-
je Baltijos postkolonializmas (Baltic Postco-
lonialism, 2006 m.). Viena iš šio tyrinėto-
jo versijų, kodėl iki šiol Vakarų diskurse 
tiek mažai kreipiama dėmesio į postso-
vietinę erdvę, apimančią buvusias sovie-
tines respublikas ir „Rytų bloką“, yra 
tokia: „Beje, daugelis postkolonializmo 
tyrėjų, Jungtinėse Amerikos Valstijoje ir 
kitur, yra marksistinių pažiūrų ar stipriai 
kairuoliški ir todėl nenori Sovietų Sąjun-
gos vertinti taip, kaip Prancūzijos ar Bri-
tanijos.“6 Moore’as imasi analizuoti įvai-
rių žemynų kolonializmo atmainas ir 
pripažįsta, kad negalima visiems atve-
jams taikyti vienodo mastelio, kalba apie 
„nestandartizuotiną įvairovę“7. Kartu 
bandoma įvardinti ir tam tikras bendras 
postkolonijinių šalių žymes: tai įtampa 
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tarp autonomijos siekio ir priklausomy-
bės patirties, autochtoniškumo ir hibri-
diškumo, pasipriešinimo ir kolaboravi-
mo, imitacijos (ar mimikrijos) ir origina-
lumo8. Beje, mokslininkas šiame straips-
nyje prisipažįsta turįs lietuviškas šaknis: 
jo senelė buvo lietuvė9, galbūt todėl so-
vietinio bloko žmonių patirtys patraukė 
postkolonializmo tyrinėtojo žvilgsnį.

Šį 2001 m. straipsnį reikšmingai pa-
pildė Johno Neubauerio ir Marcelio Cor-
nis-Pope redaguojami tęstiniai leidiniai 
History of the Literary Cultures of East-
Central Europe. Junctures and Disjunctures 
in the 19th and 20th Centuries (Vol. I–IV, 
2004–2010). Kultūros istorikai pažymi 
sovietinio režimo įtaką Rytų ir Vidurio 
Europai, 1945–1989 m. išskiria kaip pri-
klausomybės nuo komunistų valdžios 
laikotarpį. 

Naujausi pačių lietuvių ir latvių tyri-
mai rodo, kaip postkolonijinė teorija ga-
li tapti įrankiu analizuojant tekstus, pa-
rašytus jau nepriklausomoje Lietuvoje. 
JAV Ilinojaus universiteto (University of 
Illinois at Chicago) profesorė Violeta Ke-
lertas pabrėžė tokių tyrinėjimų svarbą 
šiandienos pasaulyje, kuris yra stipriai 
paveiktas praeities stereotipų: „Iki 1991 
metų ir Jelcino pergalės net Jungtinės 
Amerikos Valstijos delsė diplomatinį Lie-
tuvos pripažinimą, o kai kurie politikai 
bandė įtikinti, esą tai per maža šalis, ku-

ri galėtų funkcionuoti atskirai. Bet Lie-
tuva savo plotu yra didesnė nei Belgija 
ir jos gyventojų skaičius artimas Izrae-
liui. Belgija ir Izraelis retai, jei išvis kada, 
yra pavadinamos mažytėmis, o Baltijos 
valstybės žiniasklaidoje nuolat vadina-
mos mažomis.“10 Išeivijos mokslininkė 
ėmėsi tyrinėti šiuolaikinę lietuvių prozą 
parodydama, kaip sudėtingai literatūro-
je koduojamas postkolonijinis būvis: 
knygoje Baltijos postkolonializmas anali-
zuojami vieno iš intelektualiausių lietu-
vių autorių Ričardo Gavelio romanai. 

Latvių literatūrologas Benedikts Kal-
načs monografijoje Baltijos postkolonijinė 
drama (Baltijas postkoloniālā drāma, 2011) 
šiuo aspektu apžvelgė Baltijos šalių XX–
XXI a. pr. dramaturgiją. Tyrime prieina-
ma tokia išvada: „Prasminga, kad Latvi-
jos, Estijos ir Lietuvos patirtis palaipsniui 
įtraukiama į bendrą postkolonijinį dis-
kursą.“11 Kompatyvistinė metodologija 
tyrinėtojui leido kalbėti apie XX–XXI a. 
savimonės raiškos tendencijas, būdingas 
viso Baltijos regiono literatūrai.

Tokia komparatyvistinė linkmė turė-
tų būti perspektyvi. Tikslinga į tyrinėji-
mų lauką įtraukti ne tik Baltijos šalių, 
bet ir Vidurio Europos literatūrą, kurio-
je taip pat matyti pastangos permąstyti 
komunistinę praeitį. Lyginimas gali tap-
ti veiksminga metateorija humanitarams, 
kurie dar siekia kalbėti apie savastį. 

Šiuolaikinės lietuviŲ dramos bruoŽai

Pasak postkolonializmo teoretiko Bil-
lo Ashcrofto, „...postkolonializmo sąvo-
ka, vartojama aprašant ir analizuojant 
kultūrinę kolonizuotų žmonių veiklą, 
sietina su tuo, kas atsiranda būtent per 

kolonializmo poveikį, nes dekolonizaci-
jos procesas, nesvarbu, koks opoziciškas, 
negali būti laisvas nuo šios kataklizmi-
nės patirties.“12 Postkolonijinės kūrybos 
prigimtyje slypi prieštaros: ankstesnioji 



KultŪra

135LOGOS 88 
2016 LIEPA • RUGSĖJIS

patirtis veikia dabartinę nepriklausomai 
nuo mūsų noro ja atsikratyti. Šiuolaiki-
niai dramaturgai, atsigręždami į istorinę 
atmintį, kaip tik siekia kalbėti apie konf-
liktiškas skirtingų diskursų sankirtas, 
„kataklizminę patirtį“. 

Naujausioje lietuvių literatūroje tokių 
kūrinių yra jau ne vienas: Sigitas Paruls-
kis pjesėje „P.S. Byla O.K.“ (2006) parodo 
sovietmetį kaip trauminę atmintį, kurią 
siekiama išreikšti per kultūros siužetus: 
dramaturgas pasitelkia Edipo, Hamleto, 
o galiausiai Abraomo ir Izaoko istorijas, 
kad parodytų šiuolaikinio žmogaus, iš-
gyvenusio kolonizaciją, dramos mastą. 
Herkus Kunčius pjesėje „Matas“ (2010) 
šaiposi iš pokario Lietuvos politikų, so-
vietų marionečių, ir kūrinį baigia „mato“ 
paskelbimu – rodomas politinis farsas, 
buvusi kolonijinė tikrovė pažymėta kar-
navališkumo ženklu. Marius Ivaškevi-
čius pjesėje „Malыš“ (2002) analizuoja 
kolonizaciją kaip svetimybės invaziją, 
kuri fiksuojama jau pačiame pavadinime 
rusiško rašmens ы įterpimu. Dramatur-
gui turbūt labiausiai rūpi išvietinimo 
(displacement) tema: viena vertus, žmo-
gus yra prievarta išstumiamas iš gimto-
sios vietos, kita vertus, pati gimtoji vieta 
tampa prievartos erdve. 

Sudėtingas sovietmečio palikimas 
ypač įtaigiai koduojamas Gintaro Gra-
jausko pjesėje „Mergaitė, kurios bijojo 
Dievas“ (2007). Dramaturgas parodo, jog 
sovietmetis sukūrė prisitaikymo atmos-
ferą, kuri veikė ne tik praeityje, bet tebe-
sitęsia ir šiuolaikinės Lietuvos gyvenime. 
Tekstas sugestijuoja, jog taip atsitikę to-
dėl, kad buvo sunaikinti patys stipriau-
sieji. Dramoje vedama paralelė tarp so-

vietmečio ir postsovietmečio laikotarpių, 
parodant, kad laisva asmenybė nereika-
linga: kaip sovietai atsikrato Antano Gus-
taičio, garsaus visoje tarpukario Europo-
je lėktuvų konstruktoriaus, taip šiuolai-
kinė visuomenė susidoroja su kitaip nei 
visi mąstančia Marija, uždarydama ją 
beprotnamyje. Šioje pjesėje raiškiai atsi-
skleidžia postkolonijinio diskurso pobū-
dis: „Postkolonijinis diskursas yra dis-
kursas tų, kurie buvo kolonizuoti. Jis 
prasideda su kolonizacija ir nesibaigia, 
kai kolonizatoriai išvyksta namo.“13 

Visi šie kūriniai rodo dar neseną so-
vietinę patirtį, kuri traumuoja asmenybę. 
Tinka tai, kas yra pasakyta Moore’o: pri-
klausomybė, prisitaikymas, mimikrija ir 
kartu nepriklausomybės, žmogiško oru-
mo, tapatumo siekis. 

Kartu su dramos tyrinėtoju Martinu 
Esslinu galima būtų tarti, kad būtent 
drama leidžia permąstyti visuomenėje 
glūdinčias prieštaras, jas geriau pažinti: 
„Dramą galima suvokti kaip mąstymo 
formą, kognityvinį procesą, metodą, ku-
ris leidžia abstrakcijas išversti į konkre-
čią žmogaus kalbą, įgalina mus pažvelg-
ti į situaciją ir gilintis į jos pasekmes.“14 
Aptartas lietuvių dramas galima būtų 
vertinti kaip bandymą kalbėti apie ne-
seną istoriją iš šiuolaikinio žmogaus 
perspektyvos, parodant, kad netgi post-
modernioje epochoje tebėra svarbus 
santykis su sovietinės praeities naraty-
vais. „Man nusibodo žiūrėti į tave, gy-
venantį puse tiesos, slepiantį dalį tiesos, 
verčiantį dalį tiesos melu“15, – tai S. Pa-
rulskio pjesės „P.S. Byla O.K“ epilogas, 
skelbiantis galutinį nuosprendį homo 
sovieticus. 
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Šio tyrimo objektu pasirinktos dvi 
lietuvių ir slovakų dramos. Villiamo 
Klimáčeko pjesė „Komunizmas“ buvo 
pastatyta Bratislavoje 2008 m. (režisierius 
Martinas Čičvákas), Prahoje 2010 m. (re-
žisierius Filipas Nuckollsas) ir Zlíne 
2011 m. (režisierius Petras Štindlas). Pje-
sę „Bunkeris“ režisavo pats autorius Vy-
tautas V. Landsbergis 2006 m., spektaklis 
iki šiol rodomas Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre Vilniuje. Abiem dramatur-
gams teko patirti sovietmetį: V. V. Lands-
bergis gimė 1962 m., yra tos pačios kar-
tos atstovas kaip jau minėtieji lietuvių 
rašytojai S. Parulskis (g. 1965), H. Kun-
čius (g. 1965), G. Grajauskas (g. 1966), 
kurių jaunystės metai praėjo sovietme-
čiu: šiai kartai teko mokytis sovietinėje 
mokykloje, studijuoti sovietiniame uni-
versitete, tarnauti sovietinėje kariuome-
nėje. Slovakų dramaturgas ir režisierius 
Klimáčekas gimė 1958 m. Jis yra turbūt 
ryškiausias savo kartos balsas Slovakijo-
je, permąstantis sovietmetį. Pasak dra-
maturgo, svarbu šį laiką paliudyti vai-
kams: „...kad matytų, kaip tai buvo, nes 
po dešimt dvidešimt metų iš mano kar-
tos nebus kam tai aprašyti“16. 

Abiejų dramų pavadinimai sugesti-
juoja siekį apibendrinti ir kartu nurodo 
sovietinę tikrovę. Komunizmas buvo so-
vietų ideologų kuriama fikcija apie būsi-
mą idealų laiką žemėje, įgyvendintus 
laisvės, lygybės, brolybės principus: ši 
ideologija tampa kontekstu Klimáčeko 
pjesėje vaizduojamai realybei, kada žmo-
nės yra sekami, jiems uždraudžiama 
dirbti mėgstamą darbą, jų artimieji šan-
tažuojami. Taigi komunizmo utopija slo-
vako tekste parodoma kaip antiutopija: 

panašiai kaip George Orwello romane 
1984 (1949), kuris yra minimas dramoje 
kaip laisvojo pasaulio atsakas sovietinei 
ideologijai. Tuo tarpu Landsbergio dra-
mos „Bunkeris“ pavadinimas apibrėžia ne 
sovietinę utopiją, o pasipriešinimo erdvę, 
kalba apie Lietuvos partizanų gyvenimą 
ekstremaliomis sąlygomis, bunkeryje po 
žeme: vaizduojama vieta, į kurią traukia-
masi nuo šalį apėmusio sovietinio teroro, 
parodoma kraštutinė įtampa, kai pasiren-
kamas gyvenimas miške. Moore, rašyda-
mas apie sovietų kolonijas, užsimena apie 
lietuvių pasipriešinimo judėjimą: jo nuo-
mone, Lietuvos miško broliai kovojo prieš 
KGB iki pat 1956 metų „dėl gilaus tikėji-
mo suverenia tauta“17. 

Tiek vieno, tiek kito dramaturgo teks-
te matome, kad vaizduojama kolonizuo-
ta erdvė ir laisvės joje žmogui yra likę 
labai nedaug. Klimáčeko pjesėje pagrin-
dinis personažas Michalas lipa ant dau-
giabučio namo stogo, kad pasijustų ma-
žiau suvaržytas. Tai kaip savigyna ieš-
kant bent kokios alternatyvos nelaisvei: 
šeimos butas yra sekamas, pokalbių 
klausomasi. Namų aplinka, kuri turėtų 
saugoti, varžo žmogų: atskleidžiama, 
kaip sovietinė sistema deformuoja šei-
mos gyvenimą. Beje, saugumo agentai 
pasiekia ir stogą – nebelieka visiškai jo-
kios laisvės. Panašiai atsitinka ir su pje-
sės „Bunkeris“ erdve: niekur nėra saugu, 
galiausiai sunaikinamas ir bunkeris – bu-
vusi paskutinė partizano Kurmio ir ry-
šininkės Liepos laisvės galimybė. Kaip 
Klimáčeko pjesėje stogas, taip ir šiame 
Landsbergio kūrinyje bunkeris yra žmo-
gaus gyvenimui netinkama erdvė: rodo-
mi pasirinkimo kraštutinumai. 

sovietinė Patirtis
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Taigi abu dramaturgai aiškiai liudija 
žmogaus nesaugumą sovietų kontroliuo-
jamoje erdvėje, sistemos prievartą, vis 
mažėjančias laisvės galimybes. Erdvinės 
nuorodos tampa apibendrinančiomis 
metaforomis, koks yra buvęs sovietme-
čio patyrimas: tai žmogaus, įvaryto į 
kampą ir nežinančio, kur jam dėtis, jau-
sena. Iš dabarties perspektyvos žvelgda-
mi į ano meto gyvenimą, mes galime 
matyti to laiko žmonių tragizmą, pastan-
gas susikurti savo laisvės pasaulį, kuria-
me jaustųsi bent kiek savimi. 

Abiejose pjesėse kalbama apie so-
vietinį periodą. Landsbergis vaizduoja 
pokarį, brutalius stalinizmo metus, kada 
Lietuvoje vyko intensyvus partizaninis 
karas ir saugumas siekė užverbuotus 
žmones infiltruoti į partizanų gretas, kad 
šie taptų išdavikais. Dramaturgas paro-
do, jog sovietų galioje žmogų šantažuoti, 
ištremti, nužudyti. Ypač akcentuojama 
sunki rašytojų padėtis: jie kontroliuojami, 
verčiami kurti pagal sovietų ideologines 
gaires. Liudijama tai, ką pabrėžia ir post-
kolonializmo teoretikai: „Literatūrinė 
veikla kolonijoje yra tiesiogiai kontroliuo-
jama imperinės valdančios klasės, kuri 
vienintelė gali aprobuoti priimtinas for-
mas, leisti darbus publikuoti ir platinti.“18 
Literatūros kontrolės faktas šioje dramo-
je tampa sovietų kolonializmą pagrin-
džiančiu įrodymu. Ypač tai ryškiai at-
skleidžiama scenoje „Rašytojų sąjungos 
posėdis“, kuri parodo visišką priklausy-
mą nuo ideologijos. Pjesėje beveik doku-
mentiškai liudijama, kaip užsipuolamas 
garsus lietuvių rašytojas Vincas Myko-
laitis-Putinas reikalaujant iš jo tarybinės 
retorikos: „Jis yra pašauktas formuoti 
tarybinio žmogaus sąmonę, kovoti už 
komunistinę ateitį pirmose idelologinio 
fronto linijose!“19 Atskleidžiama, kad to-

kį pat spaudimą patiria ir šioje pjesėje 
vaizduojamas poetas Kostas, kuris ga-
liausiai pasiduoda šantažui – naiviai tiki, 
kad turės galimybę kurti. 

Klimáčekas savo pjese nukelia į vė-
lesnius sovietmečio metus: „Pjesės veiks-
mas vyksta 1984 metais satelitinėje so-
vietų bloko valstybėje, vadinamoje Če-
koslovakija.“20 Minima konkreti 1984 m. 
data, įvardijamas konkretus įvykis – vie-
no iš Sovietų Sąjungos vadovų – Jurijaus 
Andropovo – laidotuvės, kurios trans-
liuojamos per televiziją. Tai jau sovieti-
nės sistemos saulėlydis, laikas prieš „pe-
restroiką“ ir laisvės metus. Vis dėlto ir 
šis paskutinysis sovietmečio dešimtmetis 
rodomas kaip intensyvaus persekiojimo, 
šantažavimo laikas. 

Skirtingai nei Landsbergio dramoje, 
nėra vaizduojama žudynių, – tai jau ne 
brutalūs stalinizmo laikai, vis dėlto žmo-
gus yra veikiamas saugumo kontrolės, 
kuri ypač stipriai varžo menininkus. Pa-
grindiniam personažui Michalui nelei-
džiama kurti filmų, jis yra nugrūstas 
dirbti į archyvą, tokia pat lemtis yra iš-
tikusi ir senosios kartos rašytoją disiden-
tą, Michalo uošvį, kuris turi slapstyti 
savo rankraščius pas draugus, jam už-
drausta publikuoti tekstus, bijomasi, kad 
šie gali būti išgabenti svetur. Taigi ir ši-
toje pjesėje pabrėžiama kolonizatorių 
galia. „Mes būsime čia ilgiau nei jūs. 
Ilgiau nei jūsų vaikai. Ilgiau nei jų vai-
kai“21, – taip pabrėžia saugumietis šan-
tažuojamam Michalui, kuris 1965 m. 
pasirašė bendradarbiavimo su saugumu 
sutartį. Tuo patiki ir pats Michalas, kuris 
į žmonos Alenos repliką „Per šimtą me-
tų viskas bus kitaip ir jie publikuos tėčio 
knygas“ atsako: „Niekas čia nepasikeis. 
Komunistai yra čia amžiams!“22 
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Tiek vienas, tiek kitas dramaturgas 
akcentuoja galios struktūrų kontrolę: sis-
tema verčia prisitaikyti žmogų nepaisant 
jo vidinių nuostatų. Kolonijinis diskursas 
parodomas kaip vienintelis galimas vie-
šas diskursas, kurį pirmiausia palaiko 
sistemai aklai tarnaujantys žmonės: sau-
gumietis iš pjesės „Komunizmas“, par-
torgė iš pjesės „Bunkeris“. Abu drama-
turgai atskleidžia, kad šiam kolonijiniam 
diskursui paklūsta ne tik sistemos tar-
nautojai, bet ir jų parankiniai, saugumui 
ištikimi žmonės, kurie sugeba chamele-
oniškai prisitaikyti prie aplinkos: toks 
yra Klimačeko kaimyno personažas ir 
Landsbergio vaizduojamas rašytojo 
draugas. Taigi sistema yra prasismelku-
si į artimiausią pagrindinių veikėjų 
aplinką, veikia tiesiogiai per galios struk-
tūras ir netiesiogiai per ištikimus tarpi-
ninkus. Šie personažai visiškai atitinka 
tuos žmonių tipus, apie kuriuos rašė 
Nobelio premijos laureatas Miloszas 
knygoje Pavergtas protas. „Po ilgesnių 
pratybų taip susigyvenama su vaidme-
niu, kad sunku ir atskirti, kas sava, o kas 
prisiimta, ir sutuoktiniai lovoje kalbasi 
mitingo lozungais.“23 

Abiejose dramose parodoma, kad bet 
koks pasipriešinimo balsas yra aktyviai 
slopinamas. Ne visi žmonės yra galutinai 
pavergti sistemos, tapę vien paklusniais 
jos užduočių vykdytojais, tačiau kaip tik 
jie neturi jokios galimybės saviraiškai. 
Antikolonijinis diskursas tampa nuos-
prendžiu sau pačiam būti sunaikintam 
fiziškai ar dvasiškai: partizanas Kurmis 
ir ryšininkė Liepa yra nužudomi, disi-
dentas rašytojas netenka galimybės lais-
vai skelbti savo kūrinių. Atviras pasiprie-

šinimas reiškia drąsų apsisprendimą, 
kurio pasekmės žinomos iš anksto. Tai 
maišto žmonės, kurie egzistenciškai yra 
už laisvę ir nepripažįsta jokių kompro-
misų. Klimáčeko dramos personažas 
rašytojas disidentas pjesėje nepasako nė 
žodžio, tačiau jaučiamas jo buvimas ir 
tvirta pozicija: neatsitiktinai saugumas 
jam duoda slapyvardį „Akmuo“. 

Vis dėlto tiek vienam, tiek kitam dra-
maturgui yra svarbiausia atskleisti cha-
rakterius tų, kurie svyruoja tarp prisitai-
kymo ir pasipriešinimo, yra kartu ir at-
sidavę sistemai, ir jai nepritariantys. Šie 
personažai perteikia paties laiko sudė-
tingumą, procesus, kurie vyko sistemos 
viduje. Teoretikas Ashcroftas, aptarda-
mas vidinius procesus kolonizuotoje 
kultūroje, pažymi: „Kolonizuotos kultū-
ros dažnai buvo tokios lanksčios ir ge-
bančios persitvarkyti, kad keisdavo net 
pačios imperinės kultūros pobūdį.“24 
Būtent Klimáčeko Michalas ir Landsber-
gio Kostas atskleidžia kolonijinio ir an-
tikolonijinio diskursų sandūras žmogaus 
sąmonėje, – rodomas hibridizacijos 
(hybridity) procesas, kuris išreiškia tarpi-
nę būseną, nepasirinkimą kažkurios vie-
nos iš dviejų priešingų pozicijų. Toks 
personažas yra ypač stipriai atakuojamas 
kolonijinės valdžios siekiant jį patraukti 
į savo pusę: jaučiamas pavojus, kad sis-
temos kolaborantas gali tapti išdaviku. 

Miłoszas, rašydamas apie savo paties 
patirtį okupuotoje Lenkijoje, šitaip api-
būdina skilusios sąmonės žmonių tipą: 
„Galima prisiversti ir „persilaužti“, o 
paskui gyventi toliau, rašyti ir tapyti 
kaip reikalauja, tačiau gilumoje tebėra 
išlikę seni moraliniai ir estetiniai reika-

diskursŲ PrieŠPrieŠa ir sĄveika
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lavimai, dėl to žmogus susidvejina.“25 
Tokią asmenybę eseistas vadina šizofre-
niška. Klimáčeko pjesėje ši šizofreniška 
būtis įvardijama kaip kolonializmo pa-
sekmė greta gausių vėžinių susirgimų. 
Tai išsakoma tokiais pagrindinės veikėjos 
Alenos, Michalo žmonos, žodžiais: „Ar 
tu bent įsivaizduoji, kiek daug nelaimin-
gų žmonių yra šioje šalyje? Kiek psichiat-

rinių atvejų? Jie bijo publikuoti šią sta-
tistiką, nes ji netinka gražiam statomo 
komunizmo paveikslui. (Rodydama į savo 
kūną) Čia, viduje, yra jungtukas. Iš esmės 
dvi galimybės. Vėžys ar šizofrenija.“26 
Landsbergio pjesėje „Bunkeris“ matome 
kaip tik tokį šizofrenišką pagrindinį per-
sonažą: Kostas yra „gydomas“ psichiat-
rijos klinikoje. 

menininko FiGŪra sovietmeČiu

Abu dramaturgai kūrinių paantraš-
tėse nurodo, kad jų vaizduojamas pasau-
lis susijęs su konkrečių žmonių gyveni-
mo istorijomis: Landsbergis remiasi gar-
saus vaikų rašytojo Kosto Kubilinsko ir 
poeto Algirdo Skinkio gyvenimo faktais, 
Klimáčekas – garsaus slovakų filmų re-
žisieriaus Juraj Kukura istorija. „Aš ra-
šiau šią pjesę remdamasis jo istorija“27, – 
pabrėžiama teksto pradžioje. 

Vis dėlto abiem autoriams ne tiek 
svarbu dokumentiškai paliudyti konkre-
čią biografiją, kiek jie bando įsigilinti į 
menininko asmenybę, kuriai teko gyven-
ti ir kurti sovietmečiu. „Iš esmės žodžiu 
„postkolonializmas“ nėra siekiama ap-
rašyti, kokios pagrindinės patirties for-
mos, bet kokios yra kalbėjimo apie pa-
tirtį formos“28, – pabrėžia postkolonia-
lizmo teoretikas Ashcroftas. Reikšmingas 
pats kalbėjimas apie sovietmečio patirtis, 
o ne konkretūs žmonės ir su jais susiję 
įvykiai: Landsbergis savo personažą va-
dina rašytoju, suteikdamas jam fikcinę 
Kosto Skinkio tapatybę, o Klimáčekas 
pagrindinį veikėją tiesiog įvardina „jis“, 
personažo aprašyme pridėdamas tik Mi-
chalo vardą. Vieno ir kito dramaturgo 
tekstai tampa bandymu iš dabarties 
perspektyvos pamatyti to laiko žmogų, 

jo baimes, vidinį netikrumą, suicidines 
nuotaikas ir pan. 

Landsbergis jau pačia pirmąja scena 
atskleidžia, kad jo personažas Kostas yra 
pakrikusios sąmonės. „Jau aš – ne aš“29, – 
tai viena iš poeto eilėraščių eilučių, per-
teikiančių vidinę destrukciją. Tolimesnės 
scenos gali atrodyti kaip sąžinės inspi-
ruoti vaizdiniai, primenantys išdavystės 
istoriją ir reiškiantys kančią, panieką 
pačiam sau. Dramaturgas nėra linkęs nei 
pasmerkti, nei išteisinti: tiesiog parodo-
ma, kokia sudėtinga buvusi menininkų, 
kuriuos stengtasi paversti ideologijos 
tarnais, situacija. Vaizduojama, jog talen-
tingas autorius įsivelia į politines intrigas 
tarsi prieš savo valią: vien tik dėl gali-
mybės kurti renkasi išdavystę. Kita ver-
tus, atskleidžiama, jog po išdavystės 
svajotoji kūrybos laisvė nepasiekiama, 
tėra tik saviapgaulė, jog galima „užsitar-
nauti“ privilegijuotą padėtį. 

Rašytojo Kosto siekis atsidėti vien 
tiktai kūrybai parodomas kaip apskritai 
neįmanomas totalitarinėje valstybėje: li-
teratūra paversta ideologijos tarnaite. 
Poetas trokšta kurti, būti pripažintu au-
toriumi, tačiau iš jo atimama kūrybos 
laisvė, galimybė publikuotis. Kita vertus, 
savo įrankiu rašytoją stengiasi paversti 
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ne tik sovietų ideologai, bet ir partizanai, 
kuriems reikia įkvepiančių kovai dainų. 
Literatūra tampa priklausoma nuo idė-
jinio konteksto ir todėl tiesmuka, lėkšta. 

Dramos pabaiga parodo, jog talentas 
neišsitenka tokioje priešpriešų aplinkoje, 
ima niekinti pats save, savo būtį vadina 
šuniška. Rašytojas yra ant beprotybės 
ribos, destrukcija tokia stipri, jog nebe-
lieka vidinio integralumo: tuos pačius 
žmones vadina ir draugais, ir kartu nie-
kinamai – buržuaziniais nacionalistais. 
Toks besiblaškantis kūrėjas galiausiai yra 
sunaikinamas tų, kuriems pasitarnavo 
išduodamas partizanus: gydytojas, atpa-
žintas kaip kagėbistas, suleidžia mirtiną 
vaistų dozę. 

Klimáčeko pjesėje „Komunizmas“ 
Michalas iš pirmo žvilgsnio atrodo pu-
siausvyros žmogus, tačiau iš veiksmo 
eigos paaiškėja, kad jis dukart bandė 
nusižudyti – taigi patyrė kraštutines psi-
chines būsenas. Tariama išorinė ramybė 
ir vidinis nestabilumas: tokia Michalo, 
saugumo bendradarbio, įpareigoto sekti 
savo uošvį rašytoją disidentą, tikrovė.

Sutikimas bendradarbiauti su saugu-
mu šioje pjesėje siejamas su noru pagel-
bėti artimiesiems: sunkiai sirgo Michalo 
tėvas, ir jam būtų galėję padėti tik užsie-
niniai vaistai. Psichologo Abrahamo 
Maslow žmogaus motyvacijos teorijoje 
šeima užima svarbią vietą šalia savigar-
bos ir saviraiškos, tad parodoma, jog 
sovietai gebėjo manipuliuoti žmogaus 
psichika, atrasdami tą pagrindą, kuris 
jiems yra parankiausias. Beje, nepaisant 
sūnaus pastangų, tėvas miršta – pagalba, 
kurios tikėtasi, jam nebuvo suteikta. 
Kaip ir Landsbergio pjesėje, taip ir šioje 
atskleidžiamos manipuliacijos, kurios 

paverčia žmogų ideologijos įrankiu ir 
pastūmėja save niekinti.

Išskirtina Klimáčeko pjesėje yra tai, 
kad pagrindinis personažas jautriai rea-
guoja į savo šalies įvykius, ir tai jau sti-
priau už savisaugos instinktą, norą išgel-
bėti karjerą: 1968 m. Michalas viešai pri-
pažino savo šalies okupaciją ir dėl to ne-
teko direktoriaus pareigų, tapo filmų ar-
chyvo darbuotoju. O Landsbergio pagrin-
diniam personažui šeima, bendruomenė, 
šalis lieka antrame plane – svarbiausias 
yra siekti saviraiškos bet kokia kaina.

Klimáčeko pjesė „Komunizmas“ bai-
giama labai netikėtu fabulos posūkiu: 
sūnus tampa komunistų partijos nariu 
tam, kad apgintų savo šeimą. Tėvo isto-
rija sugestijuoja, jog parsiduodant siste-
mai apsaugoti artimųjų neįmanoma, bet 
sūnus vis tiek kartoja tą pačią taktiką: 
sieks apsimesti tokiu, koks nėra. Sūnaus 
frazė „Išgirdau save sakant...“30 liudija 
vidinį skilimą, susvetimėjimą, – tai yra 
tęsinys to, ką patyrė ankstesnė karta. 

Abu dramaturgai rodo, kad soviet-
metis paliko ryškius atspaudus žmogaus 
sąmonėje. Virstama hibridine asmenybe, 
kuri gyvena dvigubą gyvenimą, netgi 
turi du vardus: vieną duotą tėvų, kitą – 
saugumo (Michalas vadinamas Romeo, 
Kostas – Varnu). Atskleidžiama, kad to-
kia būtis destruktyviai veikia patį asme-
nį – Kostas yra ties pamišimo riba, Mi-
chalas galvoja apie savižudybę. Kli má-
če kas sugestijuoja, kad dvigubas gyve-
nimas turi poveikio ir artimiesiems: 
Michalo sūnaus pasirinkimas toks pat. 
Hibridizacija tampa ne tik atskiro žmo-
gaus, bet ir pačios bendruomenės savy-
be: chameleoniška būtis persiduoda iš 
kartos į kartą.
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Akivaizdu, kad sovietinis režimas Vi-
durio ir Rytų Europoje skyrėsi: Baltijos 
valstybių visiškai neliko Europos žemė-
lapyje. Net ir dabar, praėjus daugiau nei 
25 metams po okupacijos, tenka patirti, 
kad apie Lietuvą, Latviją ir Estiją žinoma 
palyginti mažai, prastai orientuojamasi, 
kur šios valstybės yra geografiškai. Kitaip 
buvo su vadinamosiomis Rytų bloko ša-
limis, kurios nebuvo inkorporuotos į 
SSRS sudėtį: šioms valstybėms buvo leis-
ta bent jau tariama autonomija, kurios 
pažeidžiamumą aiškiai parodė 1956 m. 
ir 1968 m. įvykiai Budapešte ir Prahoje. 
Vis dėlto net ir turint omeny skirtingas 
istorines aplinkybes, galima kalbėti apie 
kataklizmines patirtis, kurias paliko so-
vietinis režimas tiek Baltijos šalyse, tiek 
Vidurio Europoje: tai liudija abi dramos. 

Lietuvių ir slovakų patirtyje šis sovie-
tinio režimo laikas įsirašė kaip stipriai 
paveikęs asmeninius žmonių gyveni-
mus, santykius su artimaisiais, draugais. 
Viena vertus, abu dramos kūriniai kalba 
apie „pavergtus protus“: apgaulę ir sa-
viapgaulę. Kita vertus, dramaturgai pa-
rodo, kad nėra įmanoma to laiko vertin-
ti vien juoda ir balta kategorijomis, – tie 

patys žmonės galėjo būti ir kolaborantai, 
ir pasipriešinimo dalyviai, griovę siste-
mą iš vidaus. 

Abu dramaturgai atskleidžia, koks 
komplikuotas santykis su sovietine tikro-
ve, su totalitarine sistema, kuri palietė ne 
vienos kartos gyvenimus. Šiose tragedi-
jose akivaizdžiai vengiama utopinių epi-
logų: nėra to tikėtino „happy end“, galin-
čio paliudyti išsivadavimą iš priespau-
dos. Slovakų dramaturgo Kli má če ko 
pjesė baigiama sūnaus įstojimu į komu-
nistų partiją. Tai tarsi įspėjimas, jog kolo-
nializmas yra linkęs atsinaujinti, keisti 
formas: galima nuspėti neokolonijinį dis-
kursą, kuris formuos jaunosios kartos 
pažiūras. Landsbergio pjesė užsklendžia-
ma pagrindinio personažo nužudymu, 
kurį organizuoja KGB, o įvykdo gydyto-
jas. Tokiu epilogu parodoma, jog koloni-
jinis diskursas iš esmės transformavo 
žmonių vertybines nuostatas: medikas 
tampa žudiku. Sovietmetis pamatomas 
kaip destruktyvus, formuojantis šizofre-
nišką asmenybę. Pjesė baigiama tuo pačiu 
pradžios akcentu: „jau aš – ne aš“, taigi 
labiausiai akcentuojama tapatybės krizė 
kaip sovietinio kolonializmo pasekmė. 
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