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SONETAI

Ra!yti sonetus Shakespeare’as prad"jo apie 1592–
1593 m., o gal ir anks#iau. Didesn" j$ dalis sukurta, 
matyt, iki 1598 m. Tais metais juos pirm% kart% mini 
am&ininkai. 1599 m. i!"jo poezijos rinkinys „Aistringa-
sis piligrimas“, kuriame buvo i!spausdinti du jo sonetai 
(138 ir 144 pagal 'prast% numeracij%). Pirmasis sonet$ 
leidimas pasirod" 1609 m. Jame gausu korekt(ros klai-
d$ ir dedikacija pasira!yta ne Shakespeare’o, o leid"jo 
inicialais. Tikriausiai Shakespeare’as teksto ne&i(r"jo; 
knyga buvo parengta i! rankra!#i$, ta#iau be autoriaus, 
gal net jam ne&inant.

Yra pagrindo manyti, kad 1609 m. leidimo tvarka 
neatspindi tikslios para!ymo chronologijos. Sonetai 
sud"ti grei#iau pagal adres%. Dauguma sonet$ (1–126) 
skirti draugui; nuo 127 soneto poetas da&niausiai kal-
ba apie savo meil) tamsiaplaukei moteriai. Kai kuri$ 
tyrin"toj$ nuomone, 127–152 sonetai d"l savo temos, 
siu&etini$ savybi$ ir galimo para!ymo laiko tur"t$ b(ti 
dedami pirmiau, buvo si(loma kitokia eil"s tvarka, bet 
pana!(s bandymai neprigijo.

Daug gin#$ tebekelia biografiniai momentai, vie-
naip ar kitaip atsispind"j) sonetuose. Sp"liojama, kas 
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buv)s Shakespeare’o minimas draugas. Vieni teigia, 
kad tai – Williamas Herbertas, grafas Pembrokas. Kita 
hipotez" i!kelia Shakespeare’o glob"j% Henrey Wrio-
thesley, graf% Southampton%; jam Shakespeare’as dedi-
kavo savo poemas „Venera ir Adonis“ (1593) ir „Lukre-
cijos i!niekinimas“ (1594).

Shakespeare’o sonetai n"ra nei paprastas lyrinis 
dienora!tis, nei grynai autobiografinis ciklas. Tai hu-
manisto poema apie meil) ir draugyst). Nors dauguma 
tyrin"toj$ mano, kad 1–126 sonet$ adresatas yra vyri!-
kis ir svarbiausia eil"ra!#i$ tema – draugyst", ta#iau yra 
daug atvej$, kai poeto &od&iai gali b(ti adresuojami tiek 
moteriai, tiek vyrui. Tai priklauso ir nuo angl$ kalbos 
ypatybi$ (b(dvard&iai ir dauguma daiktavard&i$ nekai-
toma gal(n"mis), ir nuo ano meto &odyno; pavyzd&iui, 
&od&iai „love“ ir „lover“ rei!k" ne tik „meil"“ ir „myli-
masis“, bet taip pat „draugyst", bi#iulyst"“ ir „draugas, 
bi#iulis, bendramintis“. Ne ma&iau svarbi yra ir viena 
filosofinio pob(d&io aplinkyb", kad Renesanso laik$ 
humanistai, sekdami vadinam%ja neoplatonizmo mo-
kykla, vyr$ draugyst) laik" auk!tesne jausmo pakopa 
negu vyro meil) moteriai. Ta#iau Shakespeare’as ne-
buvo link)s atmesti k(ni!kos meil"s gro&io, jis visada 
ie!kojo dvasinio ir k(ni!kojo prado harmonijos (20, 53 
sonetai ir kiti). Min"tas daugiaprasmi!kumas duoda 
vert"jui teis) laisviau rinktis vienok' ar kitok' jausmo 
bei minties aspekt%.

* angl$ literat(r% sonetas at"jo i! Italijos. Jo itali!ka 
(„petrarki!ka“) forma – du ketureiliai, sudarantys ok-
tav%, ir du trieiliai, sudarantys sekstet%. Poetas Henry 
Howardas, Surrey grafas, 'teisino nauj% soneto form% 



ir trij$ ketureili$ ir baigiamojo dvieilio. Shakespeare’as 
pasirinko !i%, angli!k%j%, form%, kuri d"l to da&nai vadi-
nama „!ekspyri!k%ja“ arba „elzieti!k%ja“.

* lietuvi$ kalb% Shakespeare’o sonetai prad"ti versti 
1924–1930 m., tada pasirod" keletas m"g"ji!k$ bandy-
m$ periodikoje. Nuo 1945 m. sonet$ vertimus skelb" 
Aleksys Churginas. Visi jie i!leisti Shakespeare’o „Ra!-
t$“ VI tome (V., 1965) ir atskira knyga su dailininko 
Stasio Krasausko cinko gravi(romis (V., 1967). I!eivi-
joje sonetus vert" Alfonsas Tyruolis-+e!plaukis (,ika-
ga, 1964).
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1

I! gero med&io laukiam at&alos,
Kad ji prat)st$ mir!tant' jo gro&'.
Nuo rudenio !alnos nuvyto ro&",
Bet greit kita jos vietoj suliepsnos.

O tu susi&av"j)s savimi,
Eikvoji tu!#iomis brangiausi% lob',
Lyg meil"s prie!as tu jos turt% grobi
Ir savyje vien sau j"g$ semi.

Tu !io pasaulio &iedas i!didus,
Pavasario skelb"jas trumpaam&is,
Kaip tu !yk!tuolis, visk% pasiglem&)s,
Patsai save skriaudi, skriaudi kitus.

Nene!k ' grab% dovanos retos,
Kuri% gavai i! motinos gamtos!
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2

Kai rauk!l"se tau bus jaunyst" dingus
Ir penkiasde!imt r(!kan$ &iem$
Prisl"gs pe#ius tau, – kam bus 'domu
-i(r"t ' gro&io skarmalus niekingus?

Ir jei tave paklausiu: – Kaip manai,
Kur tavo &avesio liku#iai !iandie?
– U&gesusi$ aki$ gelm"j paskend), –
Su kart"liu man tarsi tu li(dnai.

Ar ne smagiau tau b(t$ atsakyti:
„Pa&velk, !tai mano at&ala jauna,
Geriausia &ilo plauko puo!mena,
Gyva jaunyst"s mano dalelyt"“.

Atv"s su metais kraujas tavyje,
Bet jis gyvybe pasivers nauja.
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3

Tu savo bruo&us veidrody matai.
Jei pakartoti j$ nebus tau lemta,
Nuskriausi savo gro&' nekaltai,
Paniekindamas moter' ir gamt%.

Kuri gra&uol" nenor"s, kad tu
Jos dirv% jaun% trok!tum i!purenti?
Nejaugi sutinki b(ti sau karstu
Ir negeidi prailgint savo gent'?

Tu motinai – jos at!vaitas esi,
Kruopel" jos jaunyst"s aromato.
Tad lai senatv" b(na tau !viesi
Ir pro vaikyst"s langus saul) mato.

Bet jei vienatv" tau mielesn" bus,
I!dils paveikslas tavo 'stabus.
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4

O, veltkleidy &avingas, i! aruodo
Slapt$ gerybi$ savo ne!vaistyk!
K% tau, laisvam, gamta laisvoji duoda,
Tai duoda ji skolon tik vien%syk.

+yk!tuoli mielas, kam tau brangenyb"s,
Kurias tur"tum perduoti kitam?
Kaip atkakliai laikais tu 'sikib)s
* lob' neapr"piam%, bet kam?

Patsai save tu mulkini be galo,
Pats sau parduodi ir patsai perki.
O k% pad"t gal"si tu ant stalo,
Kada ateis mirties diena sunki?

Lai tavo gro&is atei#iai i!lieka,
Kol &em" jo nepavert" ' niek%.



-i(r"k, pirm$j$ !al#i$ genama,
-alioji vasara nuo m(s$ b"ga...

Henry’io Ospovato iliustracija.
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Bemiegis laikas pama&u
Ir rodo mums diding% savo men%.
Bet tai, kas akiai miela ir gra&u,
+iame pasaulyje neilgai gyvena.

-i(r"k, pirm$j$ !al#i$ genama,
-alioji vasara nuo m(s$ b"ga...
Jau atslenka tolyn g(di &iema
Ir beria mums ' veid% !ai&$ snieg%.

Tiktai kvapni$ &ied$ laki dvasia,
Ma&oj stiklin"j cel"j u&daryta,
Tau primena kas vakar%, kas ryt%,
Kaip tu d&iaugeisi saule laukuose.

Prarado g"l"s gro&' trumpalaik',
Bet siel% jo nevystan#i% i!laik".
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Kol tavo valdose &iemys kraupus
Grubia ranka g"li$ dar nei!skyn",
Skub"k surinkti vasaros kvapus
* vien% brang$ ind% kri!tolin'.
.
Kaip tas, kuris su indeliu kartu
V"liau de!imteriop% peln% gauna,
Taip de!imtsyk laimingas b(si tu,
Jeigu tur"si 'p"din' jaun%.
.
D"king$ savo aini$ veiduose
Tu de!imt syki$ b(si atkartotas
Ir, i! mirties nelaisv"s i!vaduotas,
J% pasitiksi !irdimi dr%sia,
.
Nes tavo atvaizdas ne&us vis viena
Net ir tada, kai b(si po vel"na!
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Antai, pa&velki: rytuose au!ra
Liepsnot% galv% i!kilmingai kelia,
Ir tu ' j% &i(ri akim giedra
Ir spinduling% laimini jos keli%.
.
O kai, pilna jaunatvi!kos ugnies,
*kopia saul" ' vir!(n) skliaut$,
Auksinei jos didybei tu lenkies
Ir jai linki, kad vis auk!#iau keliaut$.
.
Ta#iau, kada, pavargus danguje,
Li(dnai pakaln"n rieda ji pro (k%,
Visi, kur neseniai &av"jos ja,
Dabar ' kit% pus) veid% suka.
.
Kai atsisveikinsi su jaunatve,
Lai b(na kam pa&velgti ' tave!
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Tu – muzika. D"l ko gi nusimin)s
Akord$ tyro skambesio klausais?
D"l ko, sakyk, tu trok!ti vien kankyn"s
Ir taip &aviesi li(desio garsais?
.
Kas tavo !ird' gedulu aptraukia?
Gal primin" harmonija !velni
Tavos vienatv"s tu!tum% nejauki%,
Kurioj be draugo mielo gyveni?
.
Girdi tu, kaip ranka stygas u&gavo, 
Kaip gieda jos po to ilgai ilgai,
Lyg vien% bendr% dain% u&dainavo
Ir motina, ir t"vas, ir vaikai.
.
Byloja tau garsai darnaus koncerto,
Kad merd"ti vienatv"je neverta!
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Turb(t bijai tu a!ar$ na!l"s,
Kad tau gyvent vienatv"j ne'griso.
Bet jei mirtis tav)s nepagail"s,
Tai gedulas apgl"bs pasaul' vis%!
.
Bedalei na!lei bent vaik$ veiduos
Brangus jos vyras pasilieka,
O tu prastumsi am&i$ be naudos,
Ir atminimui nepaliksi nieko!
.
Turtus be saiko !vaisto veltkleidys,
Bet jie nenyksta, o tik viet% maino.
Ta#iau tasai, kas gro&' pra&udys,
Nebeprikels jo niekad jokia kaina.
.
Matyt, visai tu neturi !irdies,
Jei su savim lyg budelis elgies!


