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Czy literatura jest nadal taka sama jak dawniej?



Obserwacja/słuchanie/rozmowa
(uważne czytanie, semiotyka, strukturalizm) + twórcze pisanie



• zmienić program nauczania 
(treści polityczne, aktualne 
zamiast klasycznych przykładów) 
(„Dżuma”, „Silva Rerum”, 
„1984”)

• być prowokacyjnym i 
bezpośrednim (czy to dobre/złe, 
„gobelin czy szmata”)

• spektakle/projekty

Jak wyzwalać ciekawość ?



• doświadczenie osobiste

• zadania twórcze (m.in. 
drama, stylizacja, 
wizualizacja, pisanie 
noweli, monologi, 
używanie ustalonego 
słownictwa, streszczenie 
całej książki na Twitterze w 
143 znakach)

• dziennik doświadczania 
kultury







Dziennik doświadczeń kulturalnych

• co najmniej dwa wpisy do dziennika (krytyczne lub 
twórcze, nie licząc obowiązkowej lektury domowej)
• krótkie recenzje, eseje
• udział w alternatywnym jury młodych czytelników 
"Laligaba„

Co należy ocenić:
• umiejętności techniczne
• argumentacja
• niepowtarzalność stylu i smaku
• czy istnieje koncepcja twórcza

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



Ustalenie słownictwa dla tekstu kreatywnego

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)

ustala elementy struktury (portret, dialog, opis scenografii itp.)

elementy identyfikacji gatunku



Co jest dość typowe dla współczesnej poezji łotewskiej?

• odmiana nowoczesnej estetyki, klasyczna forma używana przeważnie 

tylko w sytuacjach ironicznych lub stylistycznie utrwalonych (imitacje 

folkloru lub pewna semantyka)

• odmiana poezji miejskiej - intonacja pastoralna miesza się z silną ironią 

lub alienacją, a mimo to obecna jest imaginacja natury 

• dystans wobec fałszywego codziennego optymizmu, tryb sceptyczny

• wpływy kultury świata antycznego/klasycznego, egzystencjalizmu, 

postmodernizmu, intensywne wykorzystanie znaków kulturowych

• typowo romantyczne obrazy zmienione poprzez nieoczekiwany, 

paradoksalny kontekst poetycki, ironię, dramatyczną i wyalienowaną 

ekspresję, stoicki sceptycyzm i emocjonalną wolność

• wykorzystanie elementów wizualnych 

• poeci z tytułem doktora



Kilka tez o historii poezji łotewskiej

Pierwsza wydana książka poetycka o znaczeniu artystycznym -

Juris Alunāns "Dziesmiņas" ("Pieśni") 1856, poetyka 

narodowego romantyzmu. 

Wydaje się, że jakaś forma romantyzmu nigdy się nie 

skończyła. 

Ostatni wiek - złoty wiek poezji łotewskiej (pierwsze dekady -

powstanie modernizmu, ogromna wszechstronność 

stylistyczna)

Ze względu na okoliczności historyczne, kulturowe i polityczne, 

linie czasowe kilku ruchów literackich i trendów w literaturze 

łotewskiej różnią się od tych na Zachodzie. 



Kilka tez o historii poezji

Epoka sowiecka - cenzura może być skuteczna dla poezji, nawet jeśli 

jest niszcząca dla poetów; ogromny popyt na poezję a ograniczone 

możliwości wydawnicze w latach 90.

Gniew i społeczne zaangażowanie literatury w kulturze łotewskiej 

wymusiły poetycką rewoltę - poszukiwanie indywidualnej wolności 

metafizycznej i twórczej.

Typowy obraz misji poety w umyśle czytelnika został utrwalony              

w czasach sowieckich - od poety oczekiwano bycia trybunem 

narodowym, historykiem, zajmowania się polityką, etyką, a nawet 

ekologią, silnego szacunku dla folkloru i języka. W ten sposób 

publiczność straciła serdeczną więź z poetą, gdy ten stracił domyślną 

treść wiersza. 

Sztuka dla sztuki nie jest szanowana przez publiczność, ponieważ 

poezja w jej umyśle ma ustalony rytm, wers, formę, a nawet treść            

i (o zgrozo!) nawet praktyczne zastosowanie poezji.



Jakie są typowe tendencje dla poezji ostatniej 

dekady?

Znacząca obecność żywych klasyków, takich jak Rokpelnis, 

Skujenieks, Zandere

Dominuje poezja prozatorska lub forma liroepicka, poezja staje się 

coraz bardziej epicka (dłuższa, bardziej opisowa) - Gaile, Manfelde, 

Vērdiņš, Auziņa, Viguls, Ostups

Przedstawienie kwestii społecznych, ukazanie zwykłego, 

codziennego życia, delikatnej i podlegającej wpływom społecznym 

istoty ludzkiej jako jaźni lirycznej w poezji - Manfelde, Gaile, Auziņa, 

Ogriņš, Vērdiņš, Rudzīte

mentalność miejska w poezji - Ogriņš, Gaile, Manfelde, Viguls, 

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

Apokaliptyczna intonacja - Draguns, Langa, Ogriņš



Co jest typowe dla poezji ostatniej dekady?

Metafizyczny punkt widzenia - Rokpelnis, Manfelde, Sirmā, Bērziņš, 

Langa

Hedonistyczne, sensualne, a nawet erotyczne treści i/lub silna 

reprezentacja kobieca - Gaile, Auziņa, Bērziņa, Vērdiņš

Poezja ironiczna lub parodie, ogromna liczba symboli i znaków 

kulturowych - R.Briedis, Skujenieks, Rokpelnis, Vērdiņš, Lukaševičs, 

Pujāts

Eksperymenty z formą poetycką lub środkami wyrazu artystycznego -

E.Aivars, Bērziņš, Raups, Lukaševičs

Powrót do głosu lirycznego w poezji - Zandere, Salējs, Sirmā, 

Vādonis



Dziękuję!


