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Įž a nga

Šiame straipsnyje bus kalbama apie vadinamąją Ezo-
po kalbą lietuviškuoju jos supratimu: tai ne antikinio 
autoriaus Ezopo kūryba, bet tam tikra kultūrinio pa-
sipriešinimo ir raiškos, komunikacijos būdo sampra-

ta, kuri paprastai pirmiausia taikoma sovietinio lai-
kotarpio literatūrinei kūrybai (poezijai, dramaturgijai 
ir kt.), bet kuri, reikia pastebėti, iš tiesų yra vienas iš 
požiūro taškų į sovietmečio lietuvių kultūrą apskritai. 
norint tuo įsitikinti, galima prisiminti kad ir nemen-
kų atgarsių sulaukusią prezidento algirdo Brazausko 
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Straipsnyje aptariama ir nagrinėjama lietuviškoji Ezopo kalbos samprata. Remiantis ankstesniais apibrėžimais 
ir samprotavimais, keliamas klausimas apie ezopinės savimonės santykį su tekstinės raiškos plotme. Teigiama, 
jog ezopinis suvokimas numato išankstinę prasminę intenciją, kuri susijusi ne su imanentiniu teksto turiniu, 
o su pirmesne visuomenine stovėsena. Taip tekstas tampa tapatybės diskurso pasakymų formulavimo ir 
atpažinimo vieta. Į tai atsižvelgiant, prieinama išvada, jog tradicinę Ezopo kalbos sampratą perteikiančios 
ištaros ir apibendrinimai patys laikytini Ezopo kalbos dalimi. Kartu parodoma, jog Ezopo kalbai kaip 
reiškiniui priskirtinas tiek ezopiškumas, tiek cenzūriškumas. Remiantis tokiu Ezopo kalbos sampratos 
performulavimu ir laikantis bendrosios teksto semiotikos perspektyvos, daroma išvada, jog Ezopo kalboje 
teksto turinio plotmė nušalinama ir pakeičiama papildomu tekstinės esaties lauko artikuliavimu, kuris 
grindžiamas visuomeninės stereotipijos apytaka. Šios išvados tikrinamos mėginant aprašyti dokumentuotą 
literatūrinės cenzūros taikymo atvejį ir vieną iš Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladžių „Kukučio žodžiai“.
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tokiu būdu modifikuojamo tapatybės diskurso – ar 
tai atsitiktinis dalykas, ar neišvengiamybė, o galbūt ir 
sąvokų perteklius, jei turėsime omenyje, kad tekstinės 
esaties plotmė apskritai, atrodo, ir yra tas matmuo, 
kuriame nustatoma, „kas yra kas“, apie ką apskritai – 
stereotipiškai – gali būti kalbama, ir taip toliau. galbūt 
visus šiuos klausimus praskleisti galėtų tolesni tyrimai 
ir apmąstymai.
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SU M M a RY

aesopian language is traditionally considered as a 
textually-mediated transmission of ‘secret’ yet essentially 
unambiguous messages of the so-called “silent resistance” 
via the means of allusion, suggestion and similar means. 
When such a conception is used to explain and interpret 
literature and other kinds of works, the question of the 
status of textual production and consumption naturally 
comes up. From a semiotic point of view, an attentive 
consideration of the aesopian self-conception reveals that 
aesopian communication always implies an expression 
and recognition of a public stance, and thus makes the text 
an arena for the formulation of identity utterances. This, 
in turn, leads us to consider traditional “interpretations” 
of aesopian texts as simple continuations of the aesopian 
language paradigm, as an expansion of the discourse that 
this paradigm represents. accordingly, in terms of textual 
meaning there are no grounds for an a priori distinction 
between the aesopian and the censorial – they are both 
mutually interacting dimensions.

In taking these inferences as a foundation to freshly 
consider the processes of aesopian signification from the 
perspective of general textual semiotics, it can be shown 
that in aesopian language the textual plane of content 
is actually removed and neutralised to make way for a 
circulation of public stereotypes, which in turn is enabled 
via a secondary articulation of what is here called the field 
of textual presence. This is further elaborated via analyses 
of a particular censorship related situation and one of the 
series of widely acknowledged aesopian poems by the 
Lithuanian author Marcelijus Martinaitis.


