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Ar literatūra vis dar tokia pati, kokia buvo

anksčiau?



Stebėjimas / klausymasis / pokalbis

(atidus skaitymas, semiotika, struktūralizmas) + kūrybinis rašymas



• pakeisti mokymo programą 
(politinis, aktualus turinys vietoj 
klasikinių pavyzdžių) ("Maras", 
"Silva Rerum", "1984").

• būti provokuojantys ir 
tiesioginiai (ar tai gerai, ar 
blogai, "gobelenas ar 
skuduras").

• spektakliai / projektai

Kaip sukelti smalsumą?



• asmeninė patirtis

• kūrybinės užduotys (pvz., 
drama, stilistika, 
vizualizacija, novelės 
rašymas, monologai, 
fiksuoto žodyno 
vartojimas, visos knygos 
santrauka 143 ženklais).

• kultūrinės patirties 
žurnalas







Kultūrinės patirties žurnalas

• bent du dienoraščio įrašai (kritiniai arba kūrybiniai, 

neįskaitant privalomo skaitymo namuose).

• trumpos apžvalgos, esė

• dalyvavimas alternatyvioje jaunųjų skaitytojų žiuri 

"Laligaba„

Ką reikėtų įvertinti:

• techniniai įgūdžiai

• argumentacija

• stiliaus ir skonio unikalumas

• ar yra kūrybinė koncepcija.

Laligaba - https://www.laligaba.lv/index.php/lv/



Žodžių rinkinio apibrėžimas kūrybiniame tekste

female name, male name, suns (animal 
with difficult spelling), birztala (place), 
zibens, mēness, rudens (several words 
with difficult spelling describing time, 
weather), liktenis (fate), mēļš, pelēks
(colors), četrpadsmit, 1000 (numerals), 
lūzt, mirt (verbs), ne tikai bet arī, tikko
(any other difficult words requiring 
knowledge of spelling)

nustato struktūros elementus (portretas, dialogas, scenos

aprašymas ir kt.)

žanro identifikavimo elementai



Tipiški šiuolaikinės latvių poezijos elementai?

• šiuolaikinės estetikos įvairovė, klasikinė forma dažniausiai naudojama 

tik ironiškose ar stilistiškai fiksuotose situacijose (folkloro ar tam tikros 

semantikos imitacijos)

• miesto poezijos įvairovė - pastoralinė intonacija maišoma su stipria 

ironija ar susvetimėjimu, tačiau gamtos vaizdai yra ir kitokie. 

• atsiribojimas nuo klaidingo kasdienio optimizmo, skepticizmo.

• antikinio ir (arba) klasikinio pasaulio kultūrinė įtaka, egzistencializmas, 

postmodernizmas, intensyvus kultūrinių ženklų naudojimas.

• tipiški romantiniai įvaizdžiai, kuriuos keičia netikėtas, paradoksalus 

poetinis kontekstas, ironija, dramatiška ir susvetimėjusi raiška, stoiškas 

skepticizmas ir emocinė laisvė.

• vizualinių elementų naudojimas 

• daktaro laipsnį turintys poetai



Keletas faktų iš latvių poezijos istorijos

Pirmoji išleista meninės reikšmės poezijos knyga - 1856 m. 

Jurio Alunano "Dziesmiņas", nacionalinio romantizmo poetika. 

Atrodo, kad tam tikra romantizmo forma niekada nesibaigė. 

Praėjęs šimtmetis - latvių poezijos aukso amžius (pirmieji 

dešimtmečiai - modernizmo iškilimas, didelis stilistinis 

įvairiapusiškumas)

Dėl istorinių, kultūrinių ir politinių aplinkybių kai kurių 

literatūrinių judėjimų ir krypčių laikas Latvijos literatūroje skiriasi 

nuo Vakaruose vykstančių judėjimų ir krypčių laiko.



Keletas faktų iš latvių poezijos istorijos

Sovietmetis - cenzūra gali būti veiksminga poezijai, net jei ji žlugdo 

poetus; didžiulė poezijos paklausa ir ribotos leidybos galimybės 9-ajame 

dešimtmetyje.

Literatūros pyktis ir socialinis įsitraukimas į Latvijos kultūrą privertė 

poetinį maištą - individualios metafizinės ir kūrybinės laisvės paieškas.

Tipiškas poeto misijos vaizdinys skaitytojo sąmonėje įsitvirtino 

sovietmečiu - iš poeto buvo tikimasi, kad jis bus nacionalinis tribūnas, 

istorikas, užsiims politika, etika ir net ekologija, stipriai gerbs tautosaką ir 

kalbą. Taip auditorija prarado nuoširdų ryšį su poetu, kai jis neteko 

numanomo eilėraščio turinio. 

Publika negerbia meno dėl meno, nes poezija jų sąmonėje turi fiksuotą 

ritmą, eilėdarą, formą ir net turinį ir (siaubas!) net praktinį poezijos 

pritaikymą.



Kokios būdingos pastarojo dešimtmečio poezijos

tendencijos?

Žymus aktyvių poetų klasikų, tokių kaip Rokpelnis, Skujenieks, 

Zandere, dalyvavimas

Dominuoja prozos poezija arba liroepinė forma, poezija tampa vis 

epiškesnė (ilgesnė, aprašomoji) - Gaile, Manfelde, Vērdiņš, Auziņa, 

Viguls, Ostups

Socialinės problematikos vaizdavimas, įprasto, kasdienio gyvenimo, 

trapaus ir socialiai paveikto žmogaus kaip lyrinio "aš" vaizdavimas 

poezijoje - Manfelde, Gaile, Auziņa, Ogriņš, Vērdiņš, Rudzīte

Miestietiškas mentalitetas poezijoje - Ogriņš, Gaile, Manfelde, Viguls, 

Rokpelnis, Langa, E.Aivars, R.Briedis, M.Pujāts, Balode

Apokaliptinė intonacija - Draguns, Langa, Ogriņš



Būdingi pastarojo dešimtmečio poezijos

bruožai?

Metafizinis požiūris - Rokpelnis, Manfelde, Sirmā, Bērziņš, Langa

Hedonistinis, jausmingas ir net erotinis turinys ir (arba) stiprus moters 

įvaizdis - Gaile, Auziņa, Bērziņa, Vērdiņš

Ironiška poezija ar parodijos, daugybė kultūrinių simbolių ir ženklų -

R. Briedis, Skujeniekas, Rokpelnis, Vērdiņš, Lukaševičs, Pujāts

Eksperimentai su poetine forma ar meninės išraiškos priemonėmis -

E.Aivars, Bērziņš, Raups, Lukaševičs

Sugrįžimas prie lyrinio balso poezijoje - Zandere, Salējs, Sirmā, 

Vādonis



Ačiū!


