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klasika 
Muzika, kinematografija, literatūra ar 
dailė – žodis klasika viskam suteikia 
ilgaamžiškumo ir amžinumo. Tai, ką  
laikas įrodė esant tvaru ir vertinga, tai, 
ko jokios istorijos tėkmės srovės  
nesugebėjo pajudinti. 

Visi žmonijos pasiekimai, kiekvienas 
stulbinantis atradimas mums žinomas 
tik todėl, kad žmogus sugebėjo sustoti,  
atsikvėpti ir pažvelgti atgal – į už jo 
likusią istoriją, kurią dabar ir vadiname 
klasika.

Pažvelkime atgal –  
į tai, kas buvo senovėje, 
bet tebėra dabartis –  
į amžinąją klasiką

http://www.klasikai.lt


hinc itur ad astra 
Jei ne nuolatinis graikų noras būti laisviems, nes jie tikėjo, kad tik 
laisvas žmogus geba mąstyti ir kurti, jei ne romėnų gebėjimas 
organizuoti ir planuoti, jei ne du tūkstančiai metų Europos istorijos, 
įkvėptos Platono, Aristotelio, Cicerono ir kitų klasikos genijų raštų, 
šiandiena neabejotinai būtų visiškai kitokia.

Todėl ir Vilniaus universiteto šūkis kviečia kartu siekti geriausių 
rezultatų, kylant į žvaigždes. Tai daugiau nei 400 metų tradiciją 
menantys žodžiai, raginantys kiekvieną pirmiausia atsigręžti  
į savo istoriją, į Vakarų kultūros ištakas, nes tik tuomet galime 
suprasti, kas vyksta šiandien ir kas bus rytoj. Klasikinės  
studijos – tai kertinis akmuo, nuo kurio atsispirti į žvaigždes  
tampa daug paprasčiau. 

Klasikų  
asociacija

https://www.facebook.com/klasikai/


Aistė  
Šuliokaitė
Stilistė 

O kas sakė, kad bus lengva? 2007-aisiais įstojusi į klasikinės filo-
logijos gretas kone kasdien girdėjau kandžius draugų klausimus 
„tai baigusi važiuosi į Lotyniją?“ Visi šį klausimą kuo puikiausiai 
atsiminė, kai 2012-aisiais persikrausčiau į Braziliją. Štai jums ir 
Lotynija! 

Lotynų kalbos pagrindai pravertė ir netgi labai – nuvažiavusi 
temokėjau padėkoti (visų akimis buvau itin mandagi), o žmonių 
negebėjimas kalbėti jokia kita užsienio kalba privertė prabilti 
portugališkai. Klasikinis išsilavinimas kartkartėmis užsimiršus 
leido pasidžiaugti esant išsilavinusiu žmogumi (nors mes visi 
gerai žinom, kad nieko nežinom) bei išmokė pastebėti detales. O 
tai praverčia kiekvieną dieną – dabar mano gyvenimas glaudžiai 
susijęs su mada, vizualika bei estetika.

Magistro studijas baigiau Stokholmo universiteto Mados fakul-
tete (nuo klasikos iki mados tik vienas žingsnis, tiesa?). Iškart po 
studijų sulaukiau pasiūlymo dirbti didžiausiame Švedijos mados 
žurnale „Elle“.

Klasika
rauna
stogą
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klasikinė filologija

Nuolat besikeičiančiame technologijų pasaulyje kiekvieno mūsų 
kasdienybę sukrečia vis nauji iššūkiai, kuriuos suvokti darosi vis 
sudėtingiau be deramo pasirengimo. Tačiau klasikinės studijos  
suteikia atspirties tašką ir pagrindą jungti visus modernaus, 
kintančio pasaulio fragmentus į darnią visumą, pagrįstą idėjomis, 
išsakytomis dar prieš kelis tūkstantmečius. Laisvė, tiesa, gėris, 
meilė ir grožis – tai per amžius kiekvieno žmogaus galvoje  
gvildentos idėjos, visomis spalvomis prasiskleidžiančios prieš  
kiekvieną, bent pirštu prisilietusį prie tikrosios klasikos, o klasiki-
nės filologijos studijos Vilniaus universitete leidžia net ketverius 
metus kasdien mėgautis vis naujais atradimais.

Tai ne studijos, tai –  
asmeninis tobulėjimas

Klasikinė filologija nėra tipinė studijų programa. Čia kiekvie-
nas studentas gali atrasti tai, kas jam įdomiausia. Nuo istorijos, 
literatūros, poezijos, kalbų mokymosi iki mitologijos ir meno bei 
kultūros. Kiekviena paskaita yra vis kitokia, nagrinėjanti vis kitus 
autorius, kitus kūrinius ir skirtingus Antikos istorijos laikotarpius, 
tad netgi technologijų amžiaus žmogus čia atras jį dominančių 
aspektų. 



Dovilė  
Keršienė
Lotynų kalbos dėstytoja ir epistolografijos tyrinėtoja

Klasika – tai kokybės ženklas. Klasikinės filologijos studijos ir tyri-
mai yra nuolatinė kelionė į pažinimą – savęs ir pasaulio. Nelengva, 
kupina iššūkių, bet įdomi kelionė. Klasikines studijas baigiau jau 
senokai – 1994 m., bet jos davė kai ką amžino – puikius pagrindus 
ir galimybę pamatyti plačiau – užlipti „ant kalniuko“ ir atpažinti 
pamatinius savos ir europinės kultūros stulpus ir ryšius.

Taip jau susiklostė, kad mano žvilgsnis nukrypo į LDK raštijos ir 
kultūros studijas bei tyrimus. Čia be lotynų kalbos – nė žingsnio. 
Be Antikos literatūros – taip pat. Taigi atsivėrė dar vienos durys į 
dar vieną erdvę, iki šiol neišsemtą ir vis pildomą, laukiančią naujų 
protų ir širdžių. 

Paklausite, kaip klasikinės studijos padeda kasdieniame gyve-
nime? Klasikinės studijos suformuoja kritinį ir loginį mąstymą, 
mokėjimą konstruoti tekstą, čia ir dabar pasakyti giriamąjį žodį 
musei ar vynuogių kekei, pacituoti esamoms aplinkybėms tinkamą 
sentenciją ar citatą iš didžiųjų Antikos autorių, pamatyti detalę 
visumoje ir visumą detalėje. Pagaliau lotynų kalba padeda perskai-
tyti savo diagnozę pas gydytoją.

Klasikinės studijos – tai kelionė laiku, kuriai nereikia laiko mašinos. 
Atsiverti, pvz., „Elementa Latina“ ir keliauji, nejučia esi įtraukiamas į 
seniai nebegyvenančių žmonių pasaulį. 
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klasikinės filologijos  
katedra ir dėstytojai

Klasikinės filologijos katedros dėstytojai kasdien stengiasi sudo-
minti kiekvieną atėjusį į paskaitas savo tyrimų sritimis ir dėstomu 
dalyku. Todėl dažnai siūlo netradicinius mokymosi būdus, praktinį 
paskaitose gaunamų žinių pritaikymą. Profesionalumas  
leidžia su kiekvienu studentu bendrauti betarpiškai, nuolat  
patariant, konsultuojant netgi ne dalykų temomis. 

Būtent todėl Klasikinės filologijos katedra yra turbūt universaliau-
sia visame Universitete: čia ir lotynų bei graikų kalbos ekspertai, 
istorijos ir filosofijos mylėtojai, LDK tekstų tyrėjai ir profesionalūs 
vertėjai.  Kiekvienas dėstytojas yra tikras savo srities žinovas, 
atliekantis mokslinius tyrimus, skaitantis pranešimus ir dalyvau-
jantys mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje.

Dėstytojai kartu su studentais paskaitose ir po jų nuolat aptaria 
naujausius tyrimus, dalyvauja įvairiose veiklose, kurios padeda 
pažinti Antiką iš arčiau bei įvairiose veiklose už Universiteto ribų: 
„Klasikų klubo“ paskaitose, Klasikų asociacijos suvažiavimuose, su 
studentais veda paskaitas mokiniams Klasikų akademijoje.

Katedros 
kontaktai

http://http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/klasikines-filologijos-katedra


Nijolė  
Juchnevičienė
Graikų kalbos ir istorijos dėstytoja,  
Klasikų asociacijos pirmininkė

Kad stogą „nurautų“, pirmiausia būtina jį turėti. T. y., gebėti mąstyti 
kitaip nei dauguma ir turėti drąsos tai pripažinti. Vieniems klasika 
– radikalus iššūkis, kitiems – kultūrinis kodas, be kurio negalime 
„perskaityti“ dabartinės Vakarų civilizacijos. Tik įvertinus jų sąveiką 
su Antika dabartiniai kultūros reiškiniai tarsi elementariosios 
dalelės Higso lauke įgyja masę.

Kažkada labai seniai, praėjusiame amžiuje, kai Lietuva dar 
priklausė imperijai, kuri jau nebeegzistuoja, klasikiniai tekstai 
mane „pakabino“ tuo, kad juose be cenzūros (t. y. visiškai kitaip, 
nei tuomet buvo įprasta) buvo svarstoma apie pasaulio dievišką 
darną, apie laisvę ir įstatymo galią, apie geriausią valstybių san-
tvarką, apie estetinį ir etinį idealą kaip žmogaus siekiamybę. Nieko 
stebėtino, kad dauguma tų tekstų arba buvo neversti į lietuvių 
kalbą, arba tendencingai pateikiami ir „teisingai“ komentuojami. 
Todėl galimybę mokytis lotynų kalbos mokykloje priėmiau kaip 
nekvestionuojamą pasirinkimą. Tada atradau nepasenusią senąją 
Graikiją: nepakartojamą senąją graikų kalbą, Graikijos literatūrą, 
istoriją, meną. Keistoji ir nepakartojama senovės Graikija man iki 
šiol „rauna stogą“, ir tuo esu labai patenkinta.
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Lina  
Girdvainytė
Oksfordo universiteto doktorantė

Atsimenu, gavau laišką „sveikiname įstojus į klasikinę filologiją“ ir 
puoliau „gūglinti“, kas čia per daiktas. Tiesa, anuomet informacijos 
apie studijas buvo gerokai mažiau nei dabar, tad paniką greitai 
pakeitė mintys perstoti į kažką praktiškesnio, arčiau prie žemės ir 
toliau nuo Olimpo dievų. Laimei, pirma nusprendžiau pabandyti. 
O studijos pasitaikė kaip „Pringles“ – kartą paragavusi, nebegalė-
jau sustoti.

Nuo per vakarą išmokto graikų kalbos alfabeto iki mintinai eiliuo-
jamų Homero eilių praeina vos pusmetis, o dar po metų paimi į 
rankas Platoną ir žiū, jau visai laisvai „skaitosi“. Tačiau būtent tuo 
klasika ir žavinga, kad kiekvienas joje gali atrasti kažką tokio, kas 
„užkabina“. Dėl to, pabaigusi bakalaurą, magistrantūros studijas 
tęsiau Leideno universitete Olandijoje, o šiuo metu Oksfordo 
universitete rašau doktorantūros disertaciją apie Romos piliety-
bės bei teisės sklaidą Achajos ir Makedonijos provincijose. Mano 
nagrinėjami klausimai – dviguba pilietybė, etniškumas, teritoriniai 
ginčai ir pan. – ne ką mažiau svarbūs šių dienų kontekste. 

Nors klasikinės studijos Vakarų Europoje daug populiaresnės nei 
Lietuvoje, ir klausiančių „kuo būsi pabaigęs“ gerokai mažiau, vis 
dar abejojantiems galiu drąsiai atsakyti – klasikinio išsilavinimo 
nekeisčiau į nieką. 

Klasika
rauna
stogą
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GRAIKŲ  
KALBA

Nuo alfa iki omega – 
kiekviena graikų abėcėlės 
raidė slepia vis naują 
prasmę, o jas dedant vieną 
prie kitos, gimsta turbūt 
gražiausi Europoje žodžiai. 
Graikų kalba sukurti Vakarų 
kultūros literatūros pamin-
klai – visos mūsų civiliza-
cijos filosofinės ir estetinės 
ištakos, tad ketveri metai 
graikų kalbos studijų yra 
lengviausias kelias atrasti 
daugiau nei dviejų  
tūkstantmečių senumo 
paslaptis.

LOTYNŲ  
KALBA

Kiekvienas Vilniaus uni-
versiteto studentas dar 
visai neseniai, nesvarbu, 
kokią programą studijavo, 
mokėsi ir lotynų kalbos. Ji 
atveria nesuskaičiuojamus 
literatūros lobynus, išmoko 
mąstyti sistemiškai ir sutei-
kia įgūdžių tobulai sudėlioti 
bet kokio žanro tekstą. 
Lotynų kalba daugiau nei 
du tūkstantmečius buvo 
filosofinės minties, kultūros 
ir mokslo kalba, tad italų, 
anglų, prancūzų, ispanų ar 
bet kurios kitos šiuolaikinės 
Europos kalbos mokymasis 
itin palengvėja, jei tik turime 
lotynų kalbos pagrindus. 

studijuojami
dalykai

Programos 
aprašas

http://http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/studiju-programos/1-pakopos-studiju-programos/item/52


ROMOS  
ISTORIJA

Dažnai skaitant istorijos 
šimtmečių santraukas, kyla 
daugybė papildomų klau-
simų. Tik pradėję įdėmiai 
studijuoti Romos istoriją, 
sužinome sudėtingas 
garsiausių pasaulio istorijos 
įvykių priežastis bei pa-
sėkmes. Išsiaiškiname tai, 
kad Julijaus Cezario mirtis 
jau nebegalėjo sustabdyti 
Respublikos žlugimo, su-
prantame, kodėl visi keliai 
iš tikrųjų vedė į Romą ar 
kodėl Kartagina turėjo būti 
sugriauta. Romos istorija 
leidžia suprasti ir paaiš-
kinti bet kurią šiandienos 
politinę ar netgi ekonominę 
realiją. 

GRAIKŲ 
DRAMATURGIJA

Vakarų teatras gimė graikų 
polyje, kai per dievams 
skirtas šventes aktoriai 
visiems žiūrovams primin-
davo dievų ir herojų likimus 
ar pašiepdavo žmonėms 
nepatinkančius politikus. 
Sofoklis, Aischilas, Euripi-
das – tai tik garsiausi tra-
gedijų kūrėjų vardai, kuriuos 
jau įvertino šimtai kartų, 
gyvenusių prieš mus. 

ANTIKOS KULTŪRA 
IR MENAS

Frizas, karnizas, abakas,  
echinas ir t. t. – šios pa- 
skaitos tarsi medicininiu 
skalpeliu išnarsto kiekvieną 
graikų ar romėnų pastatų 
detalę, kiekvieną skulptūrą 
ir vazą. Po šių paskaitų  
pasivaikščiojimas Romos 
forumo liekanose jau  
tampa visiškai kitoks – tai 
nebėra tiesiog seni  
griuvėsiai, bet seną kaip 
visas Vakarų pasaulis  
istoriją pasakojantys  
akmenys, atlaikę istorijos 
tėkmę ir įkvėpę visų  
amžių kūrėjus.



Simonas  
Baliukonis
„Klasikų akademijos“  moksleiviams dalyvis

Mano pažintis su klasika, visų pirma, yra pažintis su fundamen-
taliais dalykais – tai gilinimasis į žmogų, pasaulį, Dievą. Ir visai 
nesvarbu, kad Antikoje vergas, moteris ar net kūdikis nebuvo 
žmogus, kad nebuvo nei kalbos apie monoteistinę religiją, kad 
„Šviesioji Antika“ mums atrodytų visai nešviesi, jei ten nusikeltu-
me vien dėl (ne)paminėtų skirtumų tarp modernaus ir antikinio 
pasaulio. 

Gali skirtis kultūrinis kontekstas, tačiau niekada nesiskirs kla-
sikinės dorybės, net jei jos ir kitaip įgyvendinamos skirtingais 
laikmečiais. Prisiliesdamas prie Antikos, ypač prie antikinės 
filosofijos, jaučiuosi tarsi prisiliesčiau prie šaknų. Nepakartojama, 
kai skaitydamas Platoną ar Aristotelį jautiesi, tarsi tekstas būtų 
rašytas būtent tau. 

Tas keistas noras prisiliesti prie antikinės išminties naikina nega-
bumo kalboms ir pragmatinio jaudulio dėl ateities baimę. Nors čia 
verta pažymėti, kad, turbūt, nėra klasiko be darbo.

Klasika
rauna
stogą

Turbūt,  
nėra klasiko 

be darbo



ROMĖNŲ  
POEZIJA

Net ir trumpiausias žodis 
sugula į harmoningą tarsi 
pasaulio sąranga poezijos 
metrą. Kiekvienas jų turi 
savą nuotaiką, savą struktū-
rą ir grožį.  Ovidijus, Vergi-
lijus, Marcialis... Nesuskai-
čiuojama daugybė romėnų 
poetų įžengė į pasaulio 
literatūros Olimpą dėl savo 
talento ir meistriškumo. 

ANTIKINĖ 
LITERATŪRA

Aklam dainiui Home-
rui pagiedojus „Iliadą“ ir 
„Odisėją“ užgimė literatūra, 
vis dar įkvepianti nesuskai-
čiuojamą gausybę šiuo-
laikinių knygų ir filmų. Jau 
archetipiniais tapę siužetai, 
kai įsimylėjėliams sukliudo 
netikėtas įvykis ar išsiskyri-
mas, tačiau pabaigoje jie vis 
vien nugali visus iššūkius 
ir susitinka, tik mirtimi 
nutraukiamos draugystės ir 
pasiaukojimo motyvas – tai 
tik keletas istorijų, papasa-
kotų Antikos kūrėjų, tačiau 
jas vis kita forma girdime 
kasdien. 

ANTIKINĖ  
RETORIKA

„O laikai, o papročiai!“, –  
senato posėdyje pasakė 
garsusis romėnų orato-
rius Ciceronas. Tuomet jis 
kreipėsi į sąmokslininką 
Katiliną, planavusį valsty- 
bės perversmą, tačiau 
Cicerono kalbų žodžiai per 
šimtmečius tavo ne tik 
sparnuotais posakiais, bet 
pavyzdžiu, kaip turi atrodyti 
meistriškai sudėta kalba, 
kaip paveikti klausytoją 
paprastais žodžiais, kaip 
džiuginti kalbos grakštumu 
ir vos vienu žodžiu priversti 
jo širdį plakti stipriau. 



ISTORINĖ  
GRAMATIKA

Istorinės gramatikos kursas 
yra visų kalbų pagrindas. 
Išklausius jį kiekviena 
indoeuropiečių kalba iš 
tiesų pradeda skambėti itin 
panašiai. Brolis–brālis– 
brother–Bruder–broer– 
fratre–frater–bratru ir t. t.  
Kiekviena šiuolaikinė 
Europos kalba, kilusi iš 
indoeuropiečių prokalbės, 
dalijasi daugybe gramati-
kos, leksikos ir struktūros 
panašumų. 

ANTIKOS  
FILOSOFINĖ MINTIS

Antikos filosofinė mintis 
aprašė pasaulį, kurį dabar 
regime aplink save. Ar kal-
bėtume apie moderniuo-
sius filosofus, ar apie jau 
klasikais tapusius Heide-
gger, Nietsche, Hegel ir kt., 
visi jie kalbėjo, diskutavo ir 
konfliktavo ne su kuo kitu,  
o Antikos filosofais. Su 
sielos prigimtį apmąsčiusiu 
Platonu, supratusiu, kad 
žino, jog nieko nežino, So-
kratu, metafiziku Aristoteliu 
ar Lukrecijumi, įrodžiusiu, 
kad „niekas iš niekur neat-
siranda“. 



gretutinės  
studijos

Netgi nedrįstantys iškart nerti į gilius klasikinės filologijos  
vandenis ir nusprendusieji rinktis kitą studijų programą,  
vis tik turi galimybę prisiliesti prie klasikos.

Visi fakulteto ir Universiteto studentai gali rinktis įvairius Kla-
sikinės filologijos katedros dėstytojų siūlomus laisvuosius ar 
bendruosius universitetinius dalykus (BUS), taip pat pasirinkti 
lotynų arba senąją graikų kalbą kaip pasirenkamąjį dalyką.

Norintys artimiau susipažinti su klasikos pasauliu gali pasirinkti 
vieną iš dviejų gretutinių studijų programų. Tai Lotynų kalbos ir 
LDK raštijos programa, kurioje mokomasi lotynų kalbos, nagri-
nėjami romėnų autorių bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kūrėjų tekstai, arba Senosios graikų kalbos ir Helenistinės 
kultūros programa, skirta mokytis senąją graikų kalbą bei gilinti 
žinias apie senovės graikų pasaulį.

Gretutinės 
studijos

http://www.flf.vu.lt/studijos/studiju-programos/gretutiniu-studiju-programos


Povilas  
Kimutis
Gretutinių Senosios graikų kalbos ir  
helenistinės kultūros studijų absolventas

Aš mokausi senosios graikų kalbos. Štai ir Jūs į mane žiūrite 
kitaip. Tai klasikos efektas. Tai kokybės ženklas. Taip pat studijuoju 
psichologiją. Kodėl? Kaip tai dera? Žiūrint apie kokią psichologiją 
kalbėsime. Apie siaurąją ar tikrąją psichologiją – mokslą, tyrinė-
jantį sielą. 

Ar verta studijuoti klasiką? Tikrai taip. Vargu ar beatsirastų nors 
viena studijų programa, kuri prilygtų klasikinei filologijai. Ir krite-
rijus tam yra ne tik dėstytojų profesionalumas ir per šimtmečius 
nusistovėjusi disciplina, tačiau autentiškumas, nesumeluotumas. 
Visiems kartais tenka vaikščioti į paskaitas, kurios mažiau pras-
mingos nei patarlių, rašomų ant kalendoriaus lapelių, skaitymas. 
Tik ne klasikams. Žinai, kad reikės sunkiai mokytis, bet nereikės 
dar sunkiau sau meluoti, kad tai, ką mokaisi, išvis ko nors verta. 

Aišku, kad gebėtum atskirti pelus nuo grūdų, jau reikia šį tą žinoti, 
nepasiduoti viešosios erdvės banalybėms kaip: ,,Mokytis mirusias 
kalbas nesąmonė!“, – mokytis vadybos nesąmonė. Nes tokio da-
lyko nėra. Kalba prisiliečia prie pačios būties esmės, mūsų sąmo-
ningumo paslapties, o vadyba prisiliečia prie nuolaidų prekybos 
centre. Pačiam rinktis. Klasika rauna stogą nuo prekybos centro ir 
verčia pažvelgti kiek aukščiau nei pomidorų lentyna. 
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Klasikinės filologijos studentai ir dėstytojai neapsiriboja vien 
studijomis. Jie dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 
Klasikų asociacijos veikloje, „Klasikų klubo“ diskusijose, vertimo 
seminaruose ar akademinėse vasaros stovyklose. Kiekviena ši 
veikla suartina visą klasika besidominčių žmonių bendruomenę ir 
padeda mokytis vieniems iš kitų, sužinoti dar daugiau apie neišse-
miamą klasikos pasaulį. 

Įtvirtinti istorines ir kultūrines studijų metu įgytas žinias bei arti-
miau pažinti savo studijų draugus bei kolegas galima pažintinių 
kelionių į antikines vietas metu, statant jau tradicinius „Klasikų  
teatro trupės“ spektaklius pagal antikines tragedijas ar komedijas, 
prisidedant prie respublikinės lotynų kalbos olimpiados ir Antikos 
kultūros konkurso organizavimo. 

Klasikų bendruomenė vienija ne tik studentus ir dėstytojus, bet 
visus, kurie domisi Antikos paveldu, menu, literatūra ar filosofija. 
Norintys plačiau įsitraukti į įvairias veiklas, gali prisijungti prie Kla-
sikų asociacijos veiklų: dalyvauti ar organizuoti debatus, diskusijas, 
paskaitas ir realizuoti įvairius savo talentus: nuo fotografijos iki 
tekstų rašymo. Tai šiuolaikiška, atvira ir skatinanti nuolat tobulėti 
bendruomenė.
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