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TERMINAS atsiradęs Renesanso laikais, kilęs iš prancūzų 
kalbos antique < lot. antiquus – senovinis. Apima senovės 
graikų ir romėnų kultūras.

ANTIKA 
XIII a. pr. Kr.–V m. po Kr.

BŪDINGESNI POSAKIAI. Ad astra  – prie žvaigždžių;  
į garbę; aukštyn. Aurea mediocritas – aukso vidurys. (Horaci-
jus) Est modus in rebus – viskam yra saikas. (Horacijus) Bene 
habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, 
kad būtų gera ir kūnui, ir sielai. Carpe diem – džiaukis diena. 
(Horacijus) Dulce et decorum est pro patria mori  – malonu 
ir garbinga mirti dėl tėvynės. (Horacijus) Dum spiro, spe-
ro – kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju. (Ovidijus) Omnium 
rerum homo mensura est  – žmogus yra visų daiktų matas. 
(Protagoras) Nosce te ipsum! – pažink pats save! (Sokratas) 
Emori potius, quam servire  – geriau mirti negu vergauti. 
(Ciceronas) Scio, me nihil scire  – žinau, kad nieko nežinau. 
(Sokratas) Sit mens sana in corpore sano  – tebūnie sveikas 
protas sveikame kūne.

REPREZENTACINĖS SRITYS

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Kosmologizmas. Gamtą su-
daro keturi pagrindiniai elementai: žemė, vanduo, oras ir 
ugnis. Gamtoje veikia dvi skirtingos jėgos – viską jungianti 
meilė ir viską išskirianti neapykanta. Pasaulio ir žmogaus li-
kimas dievų rankose. Humanistinė pasaulėžiūra. Vertinamas 
kūno ir sielos grožis bei sveikata. Idealas – laisvas ir laimin-
gas pilietis, pasinėręs į politinį kultūrinį gyvenimą. Fizinio ir 
protinio darbo padalijimas. Fizinis darbas žmogų artina prie 
gyvulio, neturi vidinio grožio. Žmogus mokomas išlaikyti vi-
dinę ramybę, nuosaikumą ir santūrumą.

SOKRATAS. Žmogus – klausianti būtybė: žinoti yra dorybė. 
Pasaulis sutvarkytas dievų, jame veikia amžini geri įstaty-
mai. Žmogus yra geras, bet silpnas. Žmogaus siela buvusi iš 
pradžių danguje, o vėliau nužengusi į žmogaus kūną. Sąži-
nė ir tiesa brangesnės už gyvybę.

PLATONAS. Už „juslinio pasaulio“ turi būti kitas – amžinasis 
pasaulis. Tik nemateriali, norinti išsivaduoti iš „kūno kalėji-
mo“ siela gali pažvelgti į idėjų pasaulį. Olos alegorija.

ARISTOTELIS. Dvasinis katarsis (dvasinis sukrėtimas, apsiva-
lymas) įvyksta dėl „užuojautos ir kartu baimės“. Poezijos už-
davinys – kalbėti ne apie tai, kas atsitinka, o kas gali atsitikti. 
„Žmogus pagal prigimtį yra politinis gyvūnas“ (zoon politi-
kon). Žmogus laimingas tuomet, kai sujungia tris laimės (gy-
venimų) rūšis: pramogas ir malonumus, laisvą ir atsakingą 
piliečio gyvenimą bei tyrinėtojo, filosofo patirtį.

DEMOKRITAS. „Gražu yra tam tikras saikas. Perteklius ir trū-
kumas man nepatinka.“

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Visatos jėgų su- 
žmoginimas  – antropomorfizmas. Dramatizmas susijęs su 
išoriniu konfliktu, kurio pagrindas  – skirtingos moralinės 
nuostatos. Mitologinis laikas. Amžinas judėjimas ratu. Glau-
dus ryšys su tautosakos tradicija, kultūrinėmis apeigomis. 
Literatūros tematikos pagrindas – mitai. Svarbiausia tema – 
žmogus. Būtis vaizduojama kaip maksimaliai graži, kilni ir 
gerai sutvarkyta pagal įsivaizduojamą grožio, tobulumo ir 
harmonijos idealą. Dėmesys kūniškam, žemiškam, mate-
rialiam grožiui. Kaliokagatijos postulatas – gero ir gražaus 
žmogaus (dvasinio ir fizinio) auklėjimo idealas. Peržengęs 
saiką žmogus baudžiamas likimo. Visuomenės interesai 
vertinami labiau už asmeninius. Žmogaus gyvenimas turi 
tiek prasmės, kiek kartoja dievų įvestas nuostatas, tradiciją. 
Deus ex machina principas.

Didžiausios dorybės: išmintis, drąsa (narsumas), saikas, tei-
singumas. Kitos antikinės dorybės, išryškėjusios literatū-
roje: pasiaukojimas dėl aukštesnio tikslo, humaniškumas, 
žmonių pagarba dievams ir tradicijoms. Vyravusios idėjos – 
humanizmo, laisvės, žmogaus grožio.

Romėnai kartoja ir papildo pasaulio harmonijos ir troškimo 
žmoguje sukurti darną ir grožį idėją.

LITERATŪROS ATSTOVAI. Homeras, Ezopas, Aischilas, Sofoklis, 
Vergilijus, Ovidijus, Horacijus.

STILIAUS BRUOŽAI. Epinis objektyvumas ir daiktiškumas. 
Monumentalumas. Patetika ir harmoninga ramybė.

ARCHITEKTŪRA TEATRAS

SKULPTŪRA LITERATŪRA

FILOSOFIJA 

Platonas

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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VIDURAMŽIAI
V–XV a.

BŪDINGI POSAKIAI. Ad maiorem die gloriam  – didesnei 
Dievo šlovei. (Ignacas Lojola) In necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus caritas – būtinuose reikaluose tebūnie 
vienybė, abejotinuose – laisvė, visuose – meilė. (Augustinas) 
Reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi. (Ci-
ceronas) Mea culpa – mano kaltė. Fiat lux – tebūnie šviesa.

TERMINAS „viduramžiai“ reiškia laikotarpį tarp kitų dviejų 
epochų. Bažnyčia, universitetai, vienuolynai, perėmę iš an-
tikos laisvųjų menų mokymo sistemą, kūrė vidurinių amžių 
kultūrą. Susiformavo įvairios tautos su savo miestais, pili-
mis, liaudies kultūra.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Teocentrizmas: Dievas yra 
aukščiausia ir vienintelė vertybė, skatinanti žmogų visu 
gyvenimu ir veikla siekti nežemiškų tikslų. Viskas paklūs-
ta visuotinei tvarkos idėjai. Pasaulis dvilypis: gėris – blogis, 
tvarka – netvarka, dangus – pragaras. Žmogaus gyvenimas 
slenka prieš akis turint Paskutinio teismo dieną. Tiek fizinis, 
tiek protinis darbas iš Dievo ir abu jie veda pas Dievą. Svar-
besnis laisvalaikis, skirtas religinei refleksijai. Pabrėžiama 
nuodėminga žmogaus prigimtis. Nuoseklus asketizmas  – 
kūniško gyvenimo neigimas.

AURELIJUS AUGUSTINAS.  Žmogaus gyvenimo tikslas  – 
laimė, ji pasiekiama per Dievą. Dievas – aukščiausias gėris, 
dorovės šaltinis ir kriterijus. Žmogus, jo likimas ir išganymas 
Dievo rankose, tačiau niekas neatima atsakomybės 
iš žmogaus: jis laisvas kurti savo gyvenimą. Žmogaus 
galios ribotos, jos priklauso nuo dorybės nuskaidrinto 
proto. Nuodėmė, kai nusisukama nuo gėrio laisva valia,  – 
geidulingumo ir išdidumo pasekmė. Istorija yra Išganymo 
istorija, vienintelė ir negrįžtama.

TOMAS AKVINIETIS.  Žmogus  – sielos ir kūno sąjunga. 
Gyvenimo prasmė – meilė Dievui. Aukščiausias gėris – Die-
vas, blogis – gėrio stoka. Jis kyla iš žmogaus netobulumo. 

REPREZENTACINĖS SRITYS SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Krikščioniška pa-
saulėžiūra. Išorinis konfliktas, jo pagrindas – skirtingos mo-
ralinės nuostatos. Konfliktas sprendžiamas Dievo, dievišku-
mo naudai. Grožis – dieviškosios prigimties. Linijinis laikas, 
turintis pradžią ir pabaigą, duotas Dievo. Žmogaus likimą 
lemia Dievas. Aukštinamas žmogaus asketizmas ir kentėji-
mas. Dvasinio tobulėjimo idėja. Pasaulį reikia ne keisti, to-
bulinti, o vertinti, pažinti. Menas turi iškelti ne daiktiškąją, 
o dvasinę idėją. 

Liaudies kryptis. Kolektyvinė sąmonė. Idealizuoti veikėjai. 
Tarnavimas ir ištikimybė tėvynei, karaliui, Dievui. 

Riterinė literatūra. Antikos kultūros perėmimas. Didžiau-
sia vertybė – garbė, tarnyba ir ištikimybė siuzerenui. Kurtu-
azinės meilės etika, nuotykio motyvas, fantastikos elemen-
tai. Pagarba moteriai kaip asmeniui. Riterio idealas.

Religinė literatūra. Sudvejinto pasaulio modelis, scholas-
tiniai ginčai. Dievo baimė, asketizmas. Piligrimų gyvenimo 
aprašymai. Charakteriai – idėjų ruporai. 

Miestelėnų literatūra. Griežtai laikomasi visuomenės 
sluoksnių hierarchijos. Žmogaus dorovė yra ne jo savitu-
mas, o atvirkščiai – maksimalus įsiliejimas į Dievo sutvarky-
tą pasaulį. Satyrinė didaktinė dvasia.

Didžiausios krikščioniškos dorybės: kantrumas, atlaidumas, 
užuojauta. Tikėjimas, meilė ir viltis.

STILIAUS BRUOŽAI. Alegorinis vaizdų pobūdis, fantastiš-
kumas. Didingumas. Hiperbolizacija. Vaizdingumo primity-
vumas. Satyriškumas, didaktiškumas.

ARCHITEKTŪRA. Paryžiaus katedra, Perkūno namai Kau-
ne, Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčių ansamblis Vilniuje.

LITERATŪRA. „Rolando giesmė“, „Tristanas ir Izolda“, 
Dantės „Dieviškoji komedija“, Lietuvos metraščiai.

    ROMANINĖ ARCHITEKTŪRA GOTIKINĖ ARCHITEKTŪRA

BIZANTIŠKOJI MOZAIKA XIII A. VITRAŽAI

KRIKŠČIONYBĖ

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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RENESANSAS
XIV–XVI a.

LITERATŪROS ATSTOVAI. Dantė Aligjeris (Renesanso pranašas), F. Petrarka, 
Dž. Bokačas, M. Servantesas, F. Rablė, V. Šekspyras. 

TERMINAS. Kilęs iš prancūzų kalbos žodžio renaissan-
ce – atgimimas, siejamas su atsinaujinimu, suklestėjimu 
(dai li ninko Džordžo Vazario pirmąsyk pavartotas 
terminas). Dėl pasaulėžiūros, pagal kurią žmogus di-
džiausia vertybė, Renesansas dar vadinamas humaniz-
mo epocha. 

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Atsisakoma scholastikos. 
Humanistinė filosofija teigia tikėjimą žmogaus galia, jo 
teisę į žemiškąjį džiaugsmą, gerbia jo prigimtį. Dievas 
sukūrė pasaulį tam, kad žmogus jį pažintų. Žmogaus 
protas  – Dievo proto atspindys. Pažinimo pradžia  – 
abejonė. Deklaruojamas asmeninis žmogaus ryšys su 
Dievu. Gamta – Dievo kūrinija, vadinasi, joje yra Dievas 
(panteizmas). Pasaulis suvokiamas kaip darni, harmo-
ninga visuma. Išaukštinamas žmogus kūrėjas, teigiama 
jo laisvė ir teisė priimti sprendimus remiantis protu ir 
sąžine. Menas turi tarnauti pašaukimui, o ne pataikau-
ti minios ar mecenato skoniui. Vertinamas asmenybės 
individualumas, universalumas – homo universalis. Ne-
pripažįstami autoritetai. Teigiama, kad iš prigimties visi 
žmonės lygūs, kilnumas įgaunamas, o ne paveldimas. 
Istorija ir tiesa suvokiamos kaip neatskiriamos verty-
bės. Susiformuoja istorinės savimonės daigai: skiriamas 
dėmesys vietos kalbai. Darbas – žmonių gyvenimo pa-
grindas, džiaugsmo šaltinis. Turtas – priemonė pasiekti 
aukštą kultūrą, turto kaupimas smerkiamas. Iškeliamas 
žmogus kūrėjas, teigiama jo laisvė ir teisė priimti spren-
dimus pagal savo protą ir sąžinę.

MARTYNAS LIUTERIS.  Pramogos ir linksminimasis ne-
skaičiuojant laiko  – nuodėmė. Darbas, bet ne malda 
tampa žmogaus gyvenimo centru. „Kiekvienas žmo-
gus vertas tiesiogiai bendrauti su Dievu.“

NIKOLAS MAKIAVELIS. Valstybė – absoliuti vertybė. Po-
litika ir moralė – sunkiai suderinami dalykai.

REPREZENTACINĖS SRITYS

BŪDINGI POSAKIAI. Pažink save ir dieviškąją 
giminę žmogaus pavidalu. (Fičinas) Temporis filia 
veritas – tiesa yra laiko duktė. (Aulas Gelijus) Cuius 
regio, eius religio  – kieno kraštas, to ir religija. 
(1555 m. nustatytas principas tarp protestantų ir 
Karolio V.) Eik savo keliu ir tegu žmonės sako, ką 
nori. (Dantė Aligjeris) Laisvė, Sančai, yra vienas 
brangiausių gėrių, kuriais dangus apdovanojo 
žmogų. (M.  Servantesas Don Kichoto lūpomis) 
Laikas – pinigai.

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Krikščio-
niška išmintis derinama su antikos. Humanisti-
nės mokyklos pagrindinės mokymo disciplinos 
susijusios su kalba, didelis dėmesys skiriamas 
poetikai, retorikai. Pasaulio meninio atkūrimo 
principas – vaizduoti tai, kas tikroviška, ir tai, ką 
įmanoma įsivaizduoti. Centre universalus, neri-
botų galimybių žmogus, lydimas nuolatinio žinių 
troškimo. Stiprėjantis vidinis dramatizmas. Žmo-
gus  – gamtos laike, įtvirtinamas ciklinis laikas. 
Agresyvus santykis su daiktiškąja realybe. Poe-
tizuojama laisvė. Meilė įgyja žemiškos pilnatvės, 
aistros, kūno grožio. Vyrauja papročių ir elgesio 
laisvumas. Juokas ir kančia vertinami ne kaip mo-
ralinė, o kaip estetinė kategorija. Susiformuoja 
visuomenei bei valstybei pasiaukojančio hero-
jaus idealas. 

STILIAUS BRUOŽAI. Buitinių ir fantastinių pra-
dų derinimas, mitologinių ir biblinių siužetų, fol-
kloro tradicijų naudojimas, meninės harmonijos 
siekimas. Nykstanti riba tarp tragiškumo ir ko-
miškumo. Filosofiniai ir psichologiniai elementai. 
Lyrinis jausmingumas.

Mikalojus Kopernikas

DAILĖ SKULPTŪRA

ARCHITEKTŪRA

LITERATŪRA

TEATRAS

MOKSLAS REFORMACIJA / KONTRREFORMACIJA

Martyno Liuterio Biblija

Leonardas da Vinčis Mikelandželo Dovydas

VILJAMAS
ŠEKSPYRAS

SONETAI

Vilniaus universitetas Šekspyro laikų teatras

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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BAROKAS
XVI a. pab. – XVIII a. vid., Lietuvoje XVIII a. II pusė

TERMINAS. Žodis „barokas“ kilęs iš portugalų 
kalbos žodžių junginio perola barroco ir reiškia ne-
taisyklingos formos perlą (paprastai perlai būna 
idealiai apvalūs). Barokas pradėjo formuotis Itali-
joje XV a. pabaigoje.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Renesanso optimiz-
mas senka. Determinizmas. Materialistinė ir idea-
listinė filosofija reiškiasi kartu (dualizmas), priešta-
ringumas. Pasaulis – analogijų begalybė. Atsiveria 
beribis, nepažinus ir baugus pasaulis, žmogaus 
egzistencijos trapumas ir problemiškumas, mirtis 
ir moralinė bei fizinė kančia priešinama amžina-
jam gyvenimui. Tikrovė sprūsta iš žmogaus rankų, 
iš jo valios. Vaizduotė, išradingas protas iš supan-
čių daiktų ir reiškinių chaoso gali sukurti didingą 
paveikslą, tačiau esmė vis tiek liks neatskleista, 
nes Dievas didis. Iracionalumas. Tikima likimu. Iš-
keliamas stoicizmas – dora, susivaldymas, dvasinė 
pusiausvyra, tvirtumas, ištvermingumas ištikus 
nelaimei. Sąsajos su mistikais. Besąlygiškas pa-
klusnumas bažnytinei vyresnybei. 

REPREZENTACINĖS SRITYS ESTETIKOS PRINCIPAI. Antitezė Renesanso 
aiškumui, racionalumui, harmonijai. Literatūros 
šaltinis – Biblija, antika. Įtampa tarp nesutaikomų 
priešybių: šalia džiaugsmingos humanistinės 
pasaulėžiūros kitas kraštutinumas  – pasaulio 
neigimas, religinis užsisklendimas. Vidinis konf-
liktas, jo esmė  – egoistinė žmogaus prigimtis ir 
Dievo valia, hedonizmas ir asketizmas. Konfliktas 
susijęs su aistromis, jausmais, kuriuos sunku su-
valdyti. Požiūris į laiką dvilypis: žemiškas gyveni-
mas, paženklintas laikinumu, grožio netvarumu, 
ir amžinasis Dievo laikas. Dievo ieškojimas ir di-
alogas su Dievu. Žmogaus gyvenimas nulemtas 
Aukščiausiojo valios, jo malonės. Religinis susi-
kaupimas, antgamtiškumas šalia tikrovės vaizdų. 
Gili filosofinė būties potekstė. Išmintis siejama su 
mirties apmąstymais. Žmogus dažnai kamuoja-
mas nežinios, baimės, nevilties. Jo susitaikymą su 
likimu, bejėgiškumą lydi nuostaba dėl pasaulio 
paslaptingumo ir begalybės. Būdinga puikybė ir 
tuštybė. Žmogaus menkumo vaizdai. Ryškus tea-
trališkumas. Gyvenimas suvokiamas kaip sapnas, 
teatras. 

STILIAUS BRUOŽAI. Dekoratyvus žodžio puoš-
numas (netikėtos prasmės, mįslingos metaforos), 
kūrinio formos sudėtingumas, įmantrus priešybių 
derinimas. Mintys reiškiamos alegorijomis  – gy-
vūnų, mitinių būtybių figūromis arba simboliais. 
Paradoksas, kontrastai, priešybių junginiai. Reto-
riškumas.

ATSTOVAI 

Literatūra: P.  Kalderonas, Dž.  Marinas, L.  de Gongora; Lietuvoje: K.  Sirvydas, 
M. Olševskis, M. K. Sarbievijus. Architektūra: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje, 
Pažaislio vienuolynas, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia. Dailė: Rembrantas, 
P. P. Rubensas, A. Deikas. Muzika: J. S. Bachas, G. F. Hendelis, A. Vivaldis.

BŪDINGI POSAKIAI. Memento mori  – atmink, 
kad mirsi. Carpe diem  – skink dieną, naudokis 
proga, negaišk laiko. Gyvenimas  – tai teatras. 
Deus sive natura – Dievas arba gamta. (Baruchas 
Spinoza) Žmogus tėra nendrė, silpniausia gam-
toje. Tačiau tai mąstanti nendrė... (Blezas Paska-
lis) Vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių 
tuštybė, ir viskas tuštybė. O mes, kurie skrajūne 
mintim dangų pasiekiam, deja, šešėlį ir sapną po 
savęs tepaliksim. (Danielius Naborovskis) Kuo di-
desnis esi, tuo su visais nuolankiau elkis. (Kons-
tantinas Sirvydas)

Johanas Sebastianas Bachas

ARCHITEKTŪRA DAILĖ

BALETAS, OPERA MUZIKA 

RembrantasŠv. Jonų bažnyčia Vilniuje Piteris Paulius Rubensas

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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APŠVIETA (XVIII a.) 
RACIONALUSIS LAIKOTARPIS – XVIII a. I pusė,  
SENTIMENTALIZMAS – XVIII a. II pusė 

TERMINAS. Apšvietos amžius dar vadinamas sveiko pro-
to, švietimo amžiumi, nes išaukštino savarankišką žmogaus 
protą, mokslo pažangą. Pasireiškė kaip kova prieš feodalinę 
santvarką ir viduramžių pasaulėžiūrą. 

Terminas „sentimentalizmas“ kilęs iš Lorenco Sterno roma-
no „Sentimentali kelionė po Prancūziją ir Italiją“ ir siejamas 
su prancūzų kilmės žodžiu sentimentalisme < sentiment  – 

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Gilus tikėjimas protu, kuris 
padeda ne tik pažinti pasaulį, bet ir jį pertvarkyti. Tikima 
pažanga. Žmogui nedera aklai paklusti autoritetams ir 
tradicijai. Neigiamai vertinama viskas, kas protu nepaaiš-
kinama. Deizmas: Dievas pripažįstamas, bet kritikuojama 
Bažnyčia ir religija, nes mulkina liaudį (Volteras). Plito ir 
ateizmas: Dievo nėra, Bažnyčia – pažangos kliūtis. Žmogus 
suvokė galįs kurti istoriją. Prigimtinė žmonių lygybės idėja. 
Kiekvienas gali tapti savo likimo kalviu. 

Sentimentalizmas prieštarauja racionalizmui, dievinama 
gamta, kuri gina natūralios prigimties ir jausmų teises. Grį-
žimo atgal į gamtą teorija (Ž. Ž. Ruso). Žmogus iš prigim-
ties yra geras, blogis visuomenėje, nes ji iškreipia žmonių 
santykius. Ateitis priklauso laisvoms respublikoms. Lais-
vė  – prigimtinė žmogaus būsena. Liaudžiai reikia suteikti 
ne tik asmenines, bet ir politines laisves. Žmogus turi būti 
vertinamas ne pagal kilmę ir turtą, o pagal gabumus, mo-
ralumą ir nuopelnus visuomenei.

ESTETIKOS PRINCIPAI. Dominuoja išorinis konfliktas tarp 
atskiro žmogaus ir visuomenės. Kovojama su religiniais prie-
tarais, luominėmis tradicijomis, sugedusiais papročiais. Dė-
mesio centre  – visuomenės ir šeimos išorinis gyvenimas. 
Žmogus priklauso nuo visuomeninių ir buitinių sąlygų. Li-
teratūros tikslas  – auklėti žmones, suteikti jiems išminties, 
padėti praktiniais patarimais, tinkamais pavyzdžiais. Viena 
svarbiausių temų – darbo tema. Grįžtama prie antikos laikais 
siektinais laikytų pilietinių idealų ir dorybių: teisingumas, iš-
mintis, nuosaikumas, drąsa. Žmogus vienpusiškas, psicholo-
giškai nesudėtingas, iliustruojantis tam tikras idėjas. Kuriama 
pagal taisykles. 

SENTIMENTALIZMAS. Dominuoja išorinis konfliktas. Žmo-
gus laimi prieš morališkai sugedusią civilizuotą aplinką. Dė-
mesys individualiam žmogaus laikui, intymiems jausmams, 
buvimui gamtoje. Iškeliamos žemesniojo luomo gražiosios 
savybės: natūralumas, jautrumas, gerumas, sąžiningumas. 
Aukštinamas liūdesys. Kalbama apie laisvę, bet nežinoma, 
kaip ją pasiekti. Personažai statiški, pasyvūs. Iškeliamos krikš-
čioniškos vertybės: jautrumas kito kančiai, kilnumas. Domi-
masi tautosaka.

„AUDROS IR VERŽIMOSI“ SĄJŪDIS. Nerimstantis, maištingas 
genijus. Veikli, drąsi, ieškanti, bet drauge vieniša asmenybė. 
Deklaruojama kūrėjo laisvė. Genijaus pavyzdys – Šekspyras.

STILIAUS BRUOŽAI. Didaktizmas, schematiškumas, racio-
nalumas, publicistiškumas. Atsisakyta įmantrumo, puošnu-
mo, paslaptingumo. Dominuoja aiškumas, paprastumas. 
Ryški autoriaus pozicija. Charakterių statiškumas.

Sentimentalizmui būdingas jausmingumas ir sentimentalu-
mas. Idiliškas gamtos ir žmonių santykių vaizdavimas. Svar-
bus peizažas. Subjektyvus pasakotojas. Psichologinės pro-
zos užuomazgos. Mirties motyvas. Folkloro imitavimas.

LITERATŪROS ATSTOVAI.  Volteras, D. Didro, D. Defo, Dž. Sviftas,  
J. V. Gėtė, F. Šileris. Lietuvoje: atskiri bruožai K. Donelaičio, D. Poškos, 
S. Daukanto, S. Stanevičiaus, M. Valančiaus kūryboje.

Sentimentalizmo – Ž. Ž. Ruso, S. Ričardsonas, L. Sternas. Atskiri bruožai 
D. Poškos, A. Strazdo, S. Daukanto kūryboje. Sentimentalizmui artimi  
„Audros ir veržimosi“ sambūrio rašytojų J. V. Gėtės ir F. Šilerio kūriniai.

BŪDINGI POSAKIAI. Po mūsų nors ir tvanas. (Markizė de 
Pompadur) Jei Dievo nebūtų, reikėtų jį sugalvoti. Jei Dievo 
nėra mumyse, jo nėra niekur. Tikėti Dievo neįmanoma, ne-
tikėti – absurdiška. Sutriuškinkite niekšę [krikščionybę]! (Vol-
teras) Laisvė, lygybė, brolybė. Žinojimas – jėga. (F. Beikonas) 
Kraštui nenaudingas žmogus niekada nepasieks dangaus ir 
amžinosios laimės. (M. P. Karpavičius)

Žmogus yra gimęs laisvas! Atgal į gamtą. Gyventi yra  ne kvė-
puoti, o veikti. Ne tas ilgiausiai gyveno, kuris turi daugiausiai 
metų, o tas, kuris labiausiai gyvenimą jautė. Dirbk taip, kad 
galėtum mėgautis. (Ž. Ž. Ruso) Du dalykai mano sielą pripil-
do vis didesnio susižavėjimo ir pagarbos – žvaigždėtas dan-
gus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. (I. Kanto citata ant 
kapo) Laisvė, lygybė, brolybė.
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REPREZENTACINĖS SRITYS

Volteras Imanuelis Kantas        

FILOSOFIJA LITERATŪRA

DANIELIS DEFO

ROBINZONAS 
KRUZAS

ŽANAS ŽAKAS RUSO

SAMPROTAVIMAI  

APIE MOKSLUS 
IR MENUS

Dail. Antuanas 
Žanas Gro

Jakobas Filipas 
Hakertas

DAILĖ

ENCIKLOPEDININKAI

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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ROMANTIZMAS 
(XVIII a. pab. – XIX a. vid.)

TERMINAS. XVIII  a. antroje pusėje anglų kalbos žodis  
romantic reiškė tai, kas neįprasta, paslaptinga, fantastiška. 
Vėliau šio būdvardžio reikšmė išsiplėtė ir prancūzų roman-
tique, be ankstesnių prasmių, įgijo naujų: tai, kas vaizdin-
ga, gotiška. Romantizmas atsirado Vokietijoje kaip reakcija 
į vienašališką proto garbinimą Apšvietos amžiuje. Impul- 
sų teikė preromantinis „Audros ir veržimosi“ sąjūdis. Tai 
dažniausiai jaunų žmonių judėjimas. Labai reikšmingas 
Lietuvoje.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Subjektyvizmas ir religinė 
mistika. Gamtos jausmas. Laisvė. Asmenybės kultas, aukš-
tinami meno genijai. Pabrėžiama meno reikšmė žmogaus 
pažinimui, įkvėpimas, improvizacija. Meno kilmė  – žmo-
gaus kančia. Menas ištrina ribą tarp sapno ir realybės. Iš-
ryškėja dvi romantizmo kryptys: 1) universalioji (domimasi 
gamta, pasaulio siela ir menininko genijumi); 2) nacionali-
nė (domimasi tautos istorija, kalba ir jos dvasine kultūra). 
Įtvirtinama tautinė savimonė. Modernių tautų formavimosi 
laikotarpis.

FRYDRICHAS VILHELMAS ŠELINGAS. Pasaulio dvasia ne tik 
gamtoje, bet ir žmogaus sąmonėje. Gamta ir žmogaus są-
monė – tapatūs dalykai. „Menas yra laisvės sūnus ir pagei-
dauja, kad dėsnius jam diktuotų dvasių būtinybė, o ne sty-
giaus lemiamos materijos reikmės.“ („Antrasis laiškas“)

JOHANAS GOTFRYDAS HERDERIS.  Istoriją ir gamtą jungia 
į vieną galingą procesą, kuriame bandoma pajusti Dievo 
veikimą. Kiekviena tauta turi savitumų, arba „tautos sielą“. 
„Tauta taip pat yra gamtos augmuo, kaip ir šeima, tik turinti 
daugybę šakų.“

GEORGAS VILHELMAS HĖGELIS.  Žmogaus pažinimas 
dialektinis, todėl negali būti amžinų tiesų. Vienintelis 
atramos taškas – istorija. Jos kontekstas nulemia sprendimų 
teisingumą ar klaidingumą. Protas pasireiškia per kalbą, 
kurią gauname iš motinos.

REPREZENTACINĖS SRITYS ESTETIKOS PRINCIPAI. Ne materialusis pasaulis yra tikras, 
o kitas  – amžinasis ir begalinis sielos pasaulis. Ilgimasi vi-
duramžių arba tolimųjų Rytų kultūrų, jų mistikos: ieškoma 
universalių dvasinių vertybių. Trokštamas pasaulis (idealas) 
priešinamas su dabarties realybe. Išorinis ir vidinis konflik-
tas. Dėmesys psichologiniam veikėjų dramatizmui. Gėrio ir 
blogio kova pasaulyje ir žmoguje. Pažinimas siejamas ne 
su protu, o su jausmu. „Mėlynųjų tolių ilgesys“, pasaulio 
skausmo atjautimas, maištas prieš visuomenę ir savojo „aš“ 
iškėlimas, audringų išgyvenimų troškimas. Žmogus išskirti-
nis, iškilęs virš aplinkybių, vienišas, maištaujantis individu-
alistas, linkęs aukotis, bet žmonių atstumtas, linkęs į sva-
jingumą, melancholiją, ironišką būties traktavimą. Gamtos 
ilgesys ir gamtos mistika. Paslaptingi miškai ir laukinė civili-
zacijos nepaliesta gamta. Priešinimasis kūrybos taisyklėms, 
vertinama intuicija, vaizduotė. Jaučiamas potraukis nakčiai, 
prieblandai, seniems griuvėsiams ir tam, kas antgamtiška. 

Lietuvoje maištaujama prieš tautos priespaudą, sprendžia-
ma problema – kaip išlikti tauta be valstybės? Atsigręžta į 
liaudies kūrybą, gimtąją kalbą, tautos istoriją. Pasaka  – li-
teratūrinis idealas, kuris teikė galimybę žaisti su vaizduote. 
Aukštinami menininkai, ypač poetai, dėl ypatingo gebėji-
mo išreikšti savo vidinį gyvenimą, atverti savąsias „vidines 
gelmes“. Tai romantinio genijaus kulto pagrindas.

STILIAUS BRUOŽAI. Emocinis kūrinio nuspalvinimas, po-
etiškumas, tautosakos tradicijų panaudojimas. Subjekty-
vus pasakotojas. Kompozicijos laisvė. Mirties poetizavimas. 
Aukštasis stilius.

ATSTOVAI

Literatūra: H. Novalis, Dž. Baironas, V. Hugo, V. Skotas, A. Puškinas, 
M. Lermontovas, A. Mickevičius, Ž. Sand, E. Po; Lietuvoje: S. Daukantas, 
A. Baranauskas, Maironis. Atskiri stilistiniai bruožai V. Krėvės, K. Borutos 
kūryboje. 
Muzika: L. van Bethovenas, F. Šubertas, N. Paganinis,Dž. Rosinis, R. Šuma-
nas, R. Štrausas, R. Vagneris, E. Mendelsonas, M. K. Čiurlionis, P. Čaikovskis. 
Dailė: E. Delakrua.

BŪDINGI POSAKIAI: „pasaulio siela“, „pasaulio dvasia“ 
(kalbant apie visa apimančią gamtą). Ibi bene, ubi patria  – 
ten gerai, kur tėvynė (ubi bene, ibi patria parafrazė). Aš taip 
myliu žemę! (Novalis) Laisvas žmogus laisvoje tautoje!

Kanutas Ruseckas

Francas Šubertas Frydrichas V. J. Šelingas

Angliškas parkas

LITERATŪRA

DAILĖ

MUZIKA FILOSOFIJA

VIKTORAS HUGO

PARYŽIAUS
KATEDRA

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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REALIZMAS
(XIX a. vid. – XX a.)

TERMINAS kilęs iš lotyniško žodžio realis (daiktiškasis, ti-
kras, suprantamas, matomas, apčiuopiamas). Nors tikrojo 
realizmo pradžia XIX a., jo elementai ryškėja jau nuo an- 
tikos.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Pozityvizmas: iškeliamas 
mokslas, praktinė veikla kaip vienintelė patikimo pažinimo 
galimybė ir kritiškai vertinama religija (ateizmas). Žmogaus 
ir visuomenės gyvenimas suvokiamas kaip evoliucija. Ka-
dangi Dievo nebėra, Gėris ir Blogis siejami su žmonių tar-
pusavio santykiais. Žmogus turi teisę į laimę. Altruizmas. 
Žmogus priklauso nuo aplinkos.

HERBERTAS SPENSERIS.  Remdamasis Č.  Darvino gamtos 
mokslų atradimais, suformavo visuotinę evoliucijos teoriją.

KARLAS MARKSAS. Pretenzijos pakeisti pasaulį. Mąstyseną 
ir istoriją lemia materialinės visuomenės sąlygos, ekono-
minės jėgos. Istorija – klasių kovos istorija, kurios tikslas – 
beklasė visuomenė. Internacionalizmas („darbo žmonės 
neturi tėvynės“). Kas teisinga ar neteisinga, sprendžia val-
dančioji klasė. Darbas labai svarbus, bet darbas išnaudoji-
mo sąlygomis nužmogina žmogų.

OGIUSTAS KONTAS.  Mokslininko uždavinys  – rasti raidos 
dėsnį, kuris padėtų prognozuoti ateitį. Istorijos pagrindas – 
žmonija, individas nuo jos priklausomas ir jai atsiduodantis. 
Moralės pagrindas – altruizmas.

REPREZENTACINĖS SRITYS     SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Atkuriamas 
tikroviškas gyvenimas – teisingas, be iškraipymų ir 
puošmenų. Konfliktai labai įvairūs (socialiniai, psi-
chologiniai, moraliniai, buitiniai ir kt.). Aštrios soci-
alinės problemos. Vidinio ir išorinio konflikto ryšys, 
vieno perėjimas į kitą. Dėmesys dabarčiai ir atei-
čiai. Laikomasi chronologijos. Priežasties ir pase-
kmės ryšys. Centre – charakteris, kurį lemia aplin-
kybės, todėl išorės ir aplinkos aprašymai išsamūs ir 
teikia daug žinių. Vaizduojamos tipiškos situacijos 
ir tipiški veikėjai su būdingais instinktais ir aistro-
mis. Veikėjai iš įvairių socialinių sluoksnių. Stiprus 
psichologizmas: žmogaus siela tarsi po mikrosko-
pu. Dramatizmas. Dinamiški veikėjai. Humanistinis 
patosas.

Lietuvoje realizmas pradžioje reiškėsi didaktinėje li-
teratūroje, vėliau siejamas su pozityvizmo praktika 
(„Varpas“). Aktualiausia tapo kultūrinio „darbo prie 
visuomenės pagrindų“ idėja. Viskas, kas valdo gam-
tą ir žmogų, turi priežastį.

PSICHOLOGINIS REALIZMAS. Dėmesys ne aplinkai, 
o žmogui. Centre – etinė refleksija, vidiniai žmogaus 
išgyvenimai, dvasinis „praregėjimas“, gimstantis 
iš sukrečiančio įvykio. Išorinio pasaulio tiek, kiek 
reikia įvykiui nusakyti. Sąžinės, sąmonės procesų, 
meilės jausmų, dorovės temų vaizdavimas. 

STILIAUS BRUOŽAI. Vaizdų objektyvumas ir realistinis, 
socialinis konkretumas. Neutralus, nešališkas, visažinis pa-
sakotojas. Pasakojama trečiuoju asmeniu. Dėmesys aplin-
kos ir žmogaus aprašymui. Ryškus dialogas, buitinis kalbė-
jimo stilius. 

PSICHOLOGINIS REALIZMAS: vidinis monologas, menamoji 
kalba, subjektyvus pasakotojas, nevengiantis išsakyti savo 
nuomonę, jausmus. Minimalistinės psichologinės ir  fiziolo-
ginės detalės. Potekstės erdvė.

BŪDINGI POSAKIAI. „Visų šalių proletarai, vieny-
kitės!“ Laikas – protinį darbą dirbančiųjų kapitalas. 
Meilė  – vienintelis jausmas, nežinantis praeities ir 
ateities. (O.  de Balzakas) Žmogus yra paslaptis. Ją 
reikia įspėti, ir jeigu ją narpliosi visą gyvenimą, tai 
nesakyk, kad veltui praleidai laiką; aš spėju tą paslaptį, 
nes noriu būti žmogumi. (F. Dostojevskis)

ATSTOVAI
Literatūra: O. de Balzakas, Stendalis, G. Floberas, Č. Dikensas, M. Tvenas, 
L. Tolstojus, F. Dostojevskis, A. Čechovas. Lietuvoje: V. Kudirka, Žemaitė, 
J. Biliūnas, V. Mykolaitis-Putinas (proza), V. Krėvė, I. Simonaitytė. 
Dailė: F. Mijė, O. Domjė, G. Kurbė, I. Repinas. Lietuvoje: P. Rimša,  
J. Zikaras, J. Mikėnas. 
Teatras: K. Stanislavskis.

ONORĖ DE BALZAKAS

TĖVAS
GORIJO

DAILĖ FOTOGRAFIJA

LITERATŪRATEATRAS SKULPTŪRA

Žanas Fransua Mijė 

Konstantinas Stanislavskis

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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NEOROMANTIZMAS 
(XIX a. pab. – XX a. pr.)

TERMINAS. Pirmoji graikiška sudurtinių žodžių dalis 
neo... rodo sąsają su naujumu, naujo atsiradimu. 

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Metafizika. Meno autono-
miškumas. Lietuvoje – tautiškumas derinamas su katali-
kiškumu.

FRYDRICHAS NYČĖ. Menininkas – dievas, kūryba – religi-
ja, pasaulio egzistavimas gali būti pateisinamas tik kaip 
estetinis fenomenas. Tik menas gali suteikti žmogui jo 
trokštamą metafizinę paguodą. Racionalus pažinimas 
ribotas ir negali atspindėti visavertės žmogaus egzisten-
cijos.

BENEDETAS  KROČĖ. Kūrėjo laisvė. Intuicija padeda pa-
žinti pasaulį ir svarbi kuriant meną.

Lietuvoje neoromantizmo pagrindą formavo „Pjūvis“, 
„Granitas“, „Naujoji Romuva“. Vėl iškeliama idealistinė 
mąstysena, tik jau be moralinės askezės ir dangiškojo 
spindesio. Akcentuojama kūrėjo asmenybė, jos saviraiš-
kos laisvė, meno, t. y. sukurto pasaulio, autonomija. 

REPREZENTACINĖS SRITYS
SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Stengiamasi su-
derinti romantizmo, liaudies kūrybos, simbolizmo tra-
diciją su moderniais, avangardiškais lyrikos reiškiniais. 
Skaudžiai išgyvenama dviejų pasaulių – tikrovės ir ide-
alo  – nesantarvė, siekiama išsiveržti iš kasdienybės, iš-
gyventi nepakartojamų akimirkų, suvokti savo būties 
svarbą. Ji – dramatiškų išgyvenimų šaltinis. Išgyvenimų 
turinį sudaro sudėtingų jausmų drama, būties spėlionė, 
akimirkos patyrimas ir apmąstymas. Ypač elegiškai ap-
mąstoma laiko tėkmė. Tačiau laikas, kitaip nei simbolis-
tų, siejamas su konkretaus žmogaus gyvenimu. Svarbus 
asmeniškas pasaulio pamatymas. Konfliktai vertinami 
krikščioniškos moralės požiūriu. Istorinis koloritas iš-
blukęs, nepaisoma istorinio konkretumo, akcentuojami 
tautiškumo momentai. Realybė perkuriama, suromanti-
nama, paverčiama pasaka arba svajone. Menas siejamas 
su Dievu, per kurį žmogus patiria tiesą ir gėrį. Dievas yra 
žmogaus gyvenimo atrama. Nebelieka visuomeninių 
idealų, kurie skatintų maištauti. Dominuoja asmeninio 
gyvenimo temos, stiprūs išgyvenimai gamtoje, ji poe-
tizuojama. Perimama katastrofizmo nuojauta. Vienišu-
mas. Žmogus svajotojas, dramatiškas, jautrus, trapus, 
linkęs į melancholiją, švelnumą. Psichologizmas. Folklo-
ras, iš dalies rytietiški motyvai – meninės vaizduotės šal-
tiniai. Melodinio, muzikinio prado akcentavimas. 

STILIAUS BRUOŽAI. Tyli, intymi pasakojimo tonaci-
ja, lyrizmas, dramatizmas. Polinkis į tautosakos tradiciją 
(pasaka, rauda, daina, baladė, liaudiški frazeologizmai). 
Gamtos ir žmogaus gyvenimo bendrumas. Išpažintinis 
eilėraštis. Dominuoja iki galo neišsakytos mintys, trumpi 
nebaigti sakiniai. Asociatyvumas. Poetiškumas. Civiliza-
cijos saulėlydžio motyvai.

ATSTOVAI

Literatūra: E.  Rostanas, R.  Kiplingas, bruožai A.  Achmatovos, O.  Milašiaus kūryboje. 
Lietuvoje: J.  A.  Herbačiauskas, S.  Kymantaitė-Čiurlionienė, Vydūnas, V.  Krėvė, J.  Tu-
mas-Vaižgantas, Šatrijos Ragana; B. Brazdžionis, J. Aistis, A. Miškinis, K. Boruta, S. Nėris. 
Architektūra: neogotika – Rokiškio, Palangos bažnyčios, Šv. Onos bažnyčios varpinė 
(Vilniuje). 
Dailė: M. K. Čiurlionis, K. Stabrauskas, S. Bohušas-Sestšencevičius, A. Varnas, P. Rimša, 
J. Šileika, A. Galdikas. 
Muzika: M. K. Čiurlionis, V. Bartulis, M. Urbaitis, A. Martinaitis.

BŪDINGI POSAKIAI. Džiaukis ir dainuok su visu pasau-
liu, kentėk ir liūdėk vienas. Meilė ir kančia gaivina sielą 
taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas 
tuščias ir beprasmis. (S. Nėris) Dvasios didybei, minties 
jėgai ir kūrybingumui nebelieka vietos. Mūsų laikus už-
valdė jėga, kuri vadinama būtinybe. (Vydūnas)

Mikalojus  
Konstantinas  
Čiurlionis

DAILĖ

RADJARDAS
KIPLINGAS

DŽIUNGLĖS

Rokiškio bažnyčia 

Kazimieras Stabrauskas Petras Rimša

SKULPTŪRA

MUZIKA ARCHITEKTŪRA LITERATŪRA

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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EKSPRESIONIZMAS 
(XX a. pirmieji dešimtmečiai)

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Opozicija realizmui 
ir impresionizmui. Nesąmoningų būsenų akcentavimas. 
Atskleidė tamsiąją civilizacijos pusę – žmogaus baimę, vi-
dinį suskilimą, vienatvę, susvetimėjusią visuomenę. Vidinė 
žmogaus įtampa. Konfliktiškumas. Pasauliui trūksta harmo-
nijos: idealai neatitinka tikrovės, materialumas užgožia dva-
singumą. Individualizmas. Dėmesys dabarties laikui, kritiš-
kas požiūris į istoriją. Atsisakoma gyventi pagal tradicijas. 
Pasaulio erdvės išplatėja. Iškyla industrinio miesto vaizdas. 
Menas – kūrėjo idėjų ir emocijų išraiška. Jis turi skelbti ab-
soliučias, universalias tiesas, vaizduodamas ir žadindamas 
įvairias pasąmonės būsenas, vizijas, antra vertus, jis turi 
būti etiškai ir visuomeniškai prasmingas. Atmetamas smul-
kmeniškas priežastingumas. Tikrovė ne kopijuojama, bet 
subjektyviai perkuriama, suvokiama iš žiniasklaidos prie-
monių. Vengiama etnografiškumo, kasdienio buitiškumo. 
Pabrėžiamas spontaniškumas, stiprūs jausmai: įtūžis, nevil-
tis, džiaugsmas. Nudvasinta gamta. Pasaulis kaip komiškas, 
absurdiškas teatras, rūsti komedija. Demaskuojama etika, 
pridengta miesčioniško padorumo kaukėmis. Cirko, bale-
to, arlekinų, marionečių motyvai. Veikėjai nuasmeninami. 
Žmogus, apimtas egoistinių troškimų, vaikosi šlovės, len-
gvo gyvenimo. Dažnai abejingas amžinosioms dvasinėms 
vertybėms, tvirtiems principams. Kataklizmų pasaulėjauta. 
Maištaujama prieš visuomenės dvasinę degradaciją. Dras-
tiškomis formomis, sukeistomis proporcijomis siekiama su-
judinti snūduriuojančią sąmonę. Groteskas, skirtingos stilis-
tikos (tragizmo ir komizmo, patoso ir banalumo) deriniai.

TERMINAS. Pavadinimas kilęs iš prancūzų kalbos expre- 
ssion – išreiškimas, išraiškingumas, išraiška. Tai avangardis-
tinė Vakarų Europos meno srovė. Ryškiausiai pastebima 
Vokietijoje. Lietuvoje ekspresionizmas neprigijo, atskiru 
judėjimu netapo. Ekspresionistais labiausiai sekė keturvė-
jininkai.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Menas turi išreikšti kūrėjo 
idėjas ir emocijas, jis turi skelbti universalias tiesas įvairio-
mis emocinėmis priemonėmis. Akcentuojama valia, laisvė, 
maištas.

FRYDRICHAS NYČĖ. Moralės reliatyvumas. „Visa, kas iki šiol 
vadinta tiesa, dabar suvokiama kaip pragaištinga, piktava-
liška, labiausiai užmaskuota melo forma.“ „Dievas mirė! Die-
vas nebeprisikels! Ir mes jį nužudėme!“ „Mes ne atrandame, 
o veikiau kuriame vertybes.“

ZIGMUNDAS FROIDAS. Pasąmonės tyrinėjimai ir seksualu-
mo teorija. Žmonės valdomi dviejų pagrindinių instinktų – 
meilės ir mirties, jie iš esmės ir nulemia žmogaus elgesį. 
Seksualumas – lemiamas veiksnys asmenybės struktūroje.

MARTINAS  HEIDEGERIS.  Neautentiška būtis: žmogus yra 
minios dalis. Autentiška būtis, kai žmogus lieka savimi. Kie-
kvienas žmogus turi ieškoti savo santykio su būtimi, mąsty-
damas apie mirtį.

DAILĖ

ATSTOVAI

Literatūra: A.  Strinbergas, J.  R.  Becheris, G.  Benas, G.  Heimas, F.  Volfas, 
G. Traklis, bruožai F. Kafkos kūryboje. 
Lietuvoje: J. Savickis, K. Boruta, bruožai P. Tarulio, K. Binkio kūryboje.
Dailė: A. de Tulūz-Lotrekas, E. Munkas, V. van Gogas, G. Grosas.  
Lietuvoje: P. Augius, V. Petravičius, A. Galdikas, A. Samuolis, A. Gudaitis, 
V. Vizgirda, V. K. Jonynas.
Muzika: G. Maleris.

BŪDINGI POSAKIAI. Dažnai geriau likti su pančiais nei 
būti laisvam. (F. Kafka) Mūsų pasaulis yra tik bloga Dievo 
nuotaika, tik bloga diena. (F. Kafka)

STILIAUS BRUOŽAI. Groteskinė pasaulio vizija, polinkis į 
sąlygines situacijas. Ironija. Siužeto fragmentiškumas ir fra-
gmentiškas sakinys. Stilius pabrėžtinai vyriškas. Familiaru-
mas. Žurnalistinės emblemos (konkrečios pavardės, realūs 
faktai). Hiperbolė. Kalambūrai. Kinematografinis principas.

Edvardas Munkas

JOHANAS ROBERTAS
BECHERIS

ATSISVEIKINIMAS

REPREZENTACINĖS SRITYS

LITERATŪRA TEATRAS MUZIKA 

Gustavas Maleris

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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SIURREALIZMAS 
(XX a. 3–5 dešimtmečiai)

TERMINAS. Prancūzų kalbos žodis surréalisme reiškia „virš 
tikrovės“. Kilo Prancūzijoje. Šios avangardinės srovės pradi-
ninkai siejami su dailininko Dž.  de Kiriko vardu ir 1924  m. 
A. Bretono paskelbtu siurrealizmo manifestu. 

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Intuityvizmas. Iracionalumas. 
Menas turi išlaisvinti menininko pasąmonę, gilintis į vaiz-
duotę, sapnus, aistras, nuojautas, instinktus. Būdamas lais-
vas, išgyvendamas įkvėpimą menininkas atgaivina savo 
sapnų vizijas ir siekia tai, kas yra virš tikrovės, kur išnyksta 
riba tarp tikrovės ir sapno. Protas užgožia vaizduotę. Meni-
ninkas – mediumas tarp savo pasąmonės ir tikrovės.

INTUITYVIZMAS. Intuicija – vienintelė pažinimo priemonė. 
Priešprieša pozityvizmui. Protas ir mąstymas nuvertinami.

ANRI  BERGSONAS.  Socialines ir kitas vertybes kuria išskir-
tiniai žmonės, išrinktieji. Vien intuicija gali atverti realybės 
gelmes.

KARLAS GUSTAVAS JUNGAS. Didelė sapnų ir simbolių svarba 
žmogaus gyvenime. Kiekviename žmoguje du pradai – mo-
teriškasis (anima) ir vyriškasis (animus). Sinchroniškumas  – 
universalus fenomenas, sukeliantis žmogaus nuostabą: 
atsitiktiniai nutikimai, tarpusavyje nesusieti priežasties ir 
pasekmės ryšiu, juos patiriančiajam turi didesnę reikšmę 
nei šiaip atsitiktiniai įvykiai. Sinchroniškumas skiriasi nuo at-
sitiktinumo tuo, kad sutampa du veiksniai: tam tikras išori-
nis veiksnys, kuris nuo žmogaus nepriklauso, atliepia vidinį 
veiksnį. Žmogaus gyvenimas vyksta dviejose realybėse – in-
dividualioje ir kolektyvinėje, anapus laiko. Sinchroniškumo 
dėsnis kartkartėmis suveda šias dvi realybes.

ZIGMUNDAS FROIDAS. Hipnozė kaip gydymo metodas. Psi-
choanalizė – prarastos psichinės pusiausvyros susigrąžini-
mas. Dėmesys pasąmonės sričiai: instinktams, potraukiams. 
Sapnai aiškinami psichologinių procesų požiūriu.

DAILĖ

BŪDINGI POSAKIAI. Tas, kuris negali įsivaizduoti arklio, 
šuoliuojančio pomidoro paviršiumi, yra visiškas idiotas.  
(A. Bretonas) Vienintelis dalykas, kurio pasaulyje nebus per 
daug, yra kraštutinumai. (S. Dali)

ATSTOVAI

Literatūra: A. Bretonas, L. Aragonas (jaunystėje), P. Eliuaras, R. Desnosas. 
Lietuvoje: bruožai A. Škėmos, A. Landsbergio, J. Ivanauskaitės,  
S. Parulskio, M. Martinaičio kūryboje. 
Dailė: S. Dali, M. Ernstas, R. Magritas, I. Tangi.

STILIAUS BRUOŽAI. Atsisakoma įprastinio loginio žodžių 
jungimo. „Automatinio“ rašymo technika. Asociatyvus me-
ninis vaizdas, paradoksalūs sugretinimai, individuali mito-
logizuota simbolika. Nepripažįstama skyrybos ženklų, saki-
nio ribų. Aliuzijos. Fotomontažo, koliažo technika. Grotesko 
kūrimo priemonės, humoras, parodija. Gausiai vartojamos 
metaforos, aliuzijos.

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Norima išlaisvin-
ti žmogų iš logikos, proto, tradicijų pančių, atpalaiduoti 
kūrybą nuo kanonų. Meno tikslas – išspręsti ligi tol buvusias 
prieštaringas realybės ir sapno egzistavimo sąlygas, iškelti 
aukštesnę realybę, nesąmoningumą: pasąmonės impulsus, 
sapnus, vizijas. Pasąmonės lygmeniu laiko problema neeg-
zistuoja. Kritiškas požiūris į kultūrą, socialinės problemos 
atmetamos kaip neaktualios. Kultūra slegia žmogų, jo pri-
gimtį. Kūryba  – visiška kūrėjo laisvė, nepaisoma meno ir 
etikos normų. Neurozė – išsilaisvinimo iš racionalizmo bū-
das. Kliedesys – įkvėpimo šaltinis. Vaizdas kuriamas iš ne-
susijusių detalių koliažo principu. Maištas prieš politinius, 
tautinius, religinius stereotipus bei draudimus. Iškraipomos 
daiktų savybės, absurdiškas vaizduojamųjų objektų sugre-
tinimas. Gąsdinantys siužetai, šokiravimas, atmetant bet 
kokius apribojimus. Spontaniškumas. 

REPREZENTACINĖS SRITYS

LITERATŪRA

POLIS ELIUARAS

LYRIKA

Salvadoras Dali

Dail. Salvadoras Dali

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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EGZISTENCIALIZMAS 
(XX a. 4–6 dešimtmečiai)

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Individo eg-
zistencija suvokiama kaip tapsmas, laisvėjimo kelias ir 
kelias autentiškumo link. Žmogus yra nesaugus sveti-
mame, kraupiame pasaulyje: jis jaučiasi negailestingai 
išmestas į pasaulio absurdą, išgyvena baimę. Absurdo 
būvį ir vienišumą skatina pasaulio materialumas, dva-
singumo nykimas, objektyvių vertybių neturėjimas. Ki-
tokia humanizmo samprata – žmonių sugebėjimas iškilti 
virš asmeninių aplinkybių ir veikti visos žmonijos labui. 
Iracionalizmas. Realistinių tradicijų neigimas, dėmesys 
intelektualumui, vaizduotei, ribų tarp meno ir filosofijos 
nykimas. Žmogaus laisvė labiausiai gali realizuotis kūry-
boje, nors ir ši – miražas. Sąmonės trapumo suvokimas. 
Gyvybės netvarumas. Pasaulis nuo žmogaus, jo proto ne-
priklauso. Tik maištavimas gelbsti žmogų nuo absurdo. 
Absurdo menas turi fiksuoti prasmės neturintį pasaulį ir 
išreikšti absurdišką žmogaus patirtį, kuri grąžina žmogų 
į gyvenimą, kupiną džiaugsmo akimirkų. Asmenybės ir 
visuomenės santykių problema. Gyvenimas iškeliamas 
virš trumpalaikiškumo ir mirties. Žmogus yra laisvas, 
jo likimas paties rankose. Šis sprendimas susikurti 
prasmę išryškėja ribinėse situacijose  – kovos, kančios, 
kaltės ir mirties. Dalis egzistencialistų yra ateistai, 
nepripažįstantys transcendentinės būties (A.  Kamiu, 
Ž. P.  Sartras), kiti  – religinės krypties (G.  Marselis,  
N. Berdiajevas), ieškantys išeities iš beviltiškos žmogaus 
būties dieviškoje būtyje.

TERMINAS kilęs iš lotynų kalbos žodžio existentia, kuris reiškia egzistavimą, 
buvimą. Siejamas su absurdu. Tai atsakas į vertybių krizę, patirtą dviejų pasau-
linių karų akivaizdoje.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Atsirado kaip pesimistinė pasaulėžiūra, kelianti 
klausimą: kaip gyventi žmogui, praradusiam iliuzijas istorinių katastrofų aki-
vaizdoje, susvetimėjusiame pasaulyje? Egzistencija – nesuskaldytas subjekto 
ir objekto vientisumas, neprieinamas nei intelektiniam moksliniam, nei spe-
kuliatyviniam mąstymui. Žmogus neturi jokios iš anksto jam duotos prieder-
mės ir tėra toks, koks pats save sukuria. Labiausiai rūpi žmogus ir jo santykis 
su pasauliu, kitu žmogumi ir Dievu. Baimė ir nusivylimas veda į etinį egzista-
vimą,  savojo „aš“ atbudimą. Todėl beprasmės iš anksto nustatytos normos. 
Individo likimas nėra visuomenės ir istorijos nulemtas, todėl jis galįs laisvai 
rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus. Absurdiškumas. Dvi kryptys: krikš-
čioniškasis egzistencializmas (žmogus gali tapti laisvas per Dievą) ir ateistinis 
egzistencializmas.

SORENAS OGIU  KIERKEGORAS (pirmtakas). Mąstyti, kad gyventum, bet ne 
gyventi, kad mąstytum. Svarbu ne kas pasaulis yra, o ką tas pasaulis reiškia 
pačiam žmogui. Egzistencinių klausimų akivaizdoje žmogus jaučiasi vienišas. 
Nurodomos trys raidos pakopos: 1) estetinė (pasineriama į jutimų pasaulį, ais-
tras, siekiama pasitenkinimo, bet bėgant laikui pajuntama beprasmybė, nuo-
bodulys); 2) etinė (rimtis ir nuoseklus pasirinkimas pagal moralinius kriterijus, 
pareigą); 3) religinė (pasirenkamas krikščioniškas tikėjimas).

ŽANAS POLIS SARTRAS. Žmogus – vienintelė būtybė, įsisąmoninanti savo eg-
zistenciją. Prasmę gyvenimui žmogus turi susikurti pats. Be jos žmogus jaučia-
si svetimas, kyla nuobodulys, absurdiškumo jausmas. Moralės srityje pagrin-
dinė vertybė – laisvė. Kadangi žmogus laisvas, jis pats ir atsakingas už savo 
veiksmus. Nesant amžinųjų vertybių, pasirinkimas priklauso tik nuo paties 
žmogaus. Renkantis žmogų lydi baimė, vienišumas, neviltis.

KARLAS  JASPERSAS.  Ribinės situacijos  – kaltės, kovos, kančios ir mirties: jų 
žmogus negali įveikti, gali tik išgyventi. Jose žmogus yra pats savimi, atsisklei-
džia būties trapumas, baigtinumas, nepatvarumas ir gyvenimo beprasmybė. 
Lietuvis JUOZAS GIRNIUS prie ribinių situacijų priskiria ir beprotybės jausmą.

ALBERAS KAMIU. Absurdiškame pasaulyje žmogaus būtis taip pat absurdiška. 
Beprasmės būties simbolis – Sizifo mitas. Iš absurdiškos situacijos žmogų gali 
išvesti tik maištas prieš absurdą. Maištas – sąmoninga laisvo žmogaus veikla, 
neteikianti vilties, nepanaikinanti absurdo. Kita išeitis iš absurdo – savižudybė.

REPREZENTACINĖS SRITYS

BŪDINGI POSAKIAI. Be Dievo gyvenimas būtų be-
prasmis ir apgailėtinas. (B. Paskalis) Мes visada ką nors 
sugalvojame, kad sukurtume įspūdį, jog gyvename. 
Belaukiant Godo. (S. Beketas) Bet kadangi nėra prekybi-
ninkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų, tai drau-
gų žmonės ir neturi. (A. de Sent Egziuperi) Gyvenimas 
yra ne problema, kurią reikia išspręsti, o tikrovė, kurią 
reikia patirti. (S. Kierkegoras)

LITERATŪROS ATSTOVAI. A. Kamiu, Ž. P. Sartras,  
M. de Unamunas, S. de Bovuar, S. Beketas, bruožai 
F. Kafkos, A. de Sent-Egziuperi, H. Hesės kūryboje. 
Lietuvoje: K. Ostrauskas, B. Krivickas, bruožai A. Škėmos, 
V. Mačernio, ankstyvojoje A. Nykos-Niliūno,  
A. Mackaus kūryboje.

STILIAUS BRUOŽAI. Filosofinio, mokslinio stiliaus ele-
mentai. Būdingi svarstymai. Sąlygiškumas. Daugiapras-
miškumas. Tragiškumas. Ramus pasakojimo tonas. Daž-
nai atsisakoma visažinio pasakotojo pozicijos. Formos 
naujumas, eksperimentavimas su kalba. 

FILOSOFIJA

Žanas Polis Sartras

LITERATŪRA

TEATRAS

ŽANAS POLIS SARTRAS

SIZIFO
MITAS

ALBERAS KAMIU

SVETIMAS

Alberas Kamiu

Samjuelis Beketas

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS
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POSTMODERNIZMAS
(XX a. II p. – iki šiol)

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Nesiekiama nau-
jumo, remiamasi praeities kultūromis, vertinama dabartis. 
Nuvainikuojama ir desakralizuojama daugelis „amžinųjų“ 
Vakarų civilizacijos iškeltų idealų, stabų. Dominuoja kelio-
nių, klajonių, meilės, maišto, nusivylimo gyvenimu moty-
vai. Atsisakoma vienos tiesos, vienareikšmio, hierarchizuo-
to požiūrio į klasikinę Vakarų kultūrą, einama prie naujo 
požiūrio, kuris skelbia meno, literatūros pliuralizmą, naujų 
principų įvairovę. Žmogus globaliame pasaulyje bando su-
vokti save. Tampa svarbi kitokių kultūrų, civilizacijų patirtis. 
Dėmesys Rytų filosofijos pagimdytoms vertybėms, rytietiš-
ko mąstymo stiliui. Vyriškąją kultūrą į šešėlį stumia mote-
riškoji: moters pasaulėjauta, jos pasaulio suvokimas, jaus-
mai, vertybės. Atviros erotinės scenos. Užmezgamas naujas 
santykis su istorija, kultūra, civilizacija. Neigiama pažangos 
idėja, nes moderni visuomenė pati save sunaikina. Atsisa-
koma rimtumo. Polinkis į žaidimą, vaidinimą. Dualistinės 
realybės (subjektyvios, objektyvios) sampratos atmetimas, 
visuomenės progreso idėjos atsisakymas.

„Magiškasis realizmas“: grįžtama prie ciklinio laiko, mitinio 
mąstymo – veikėjų, ritualų, siužetų. Vaizduojamas žmogus 
įkūnija tam tikrą idėją, kultūros ženklą. Gyvenimo gaivališ-
kumo ir amžino kartojimosi idėja. 

TERMINAS. Post reiškia „po (ko nors)“. Postmodernizmas – 
kultūros laikotarpis, einantis po modernizmo ir siejamas su 
visuomenės socialinio ir politinio gyvenimo pokyčiais, nu-
kreiptais prieš agresiją, pasaulio pasidalijimą, miesčionišką 
moralę. Sąvoka taikoma ne tik literatūrai, bet ir šiuolaikinio 
žmogaus pasaulėjautai, mentalitetui, kultūrai apibūdinti. 

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Vakarų kultūros išgyvenama 
tradicinės moralės, doros krizė, kultūros žlugimas. Nihiliz-
mo banga žmonių sąmonėje. Skepsis ir kriticizmas skirtas 
tokioms kategorijoms kaip Gėris, Vienis, Tiesa, pamatinėms 
sąvokoms Dievas, Valdovas, Žmogus, Protas, Istorija, Valsty-
bė, nes jos negrįžtamai praranda prasmę, nepajėgia parem-
ti kultūros. Vakarietiškoji vartotojiškoji civilizacija supriešino 
žmogų ir gamtą, pasmerkdama pastarąją mirčiai. Poreikis 
perkainoti vertybes. Atmetama tradicinė racionalistinė fi-
losofija, orientuojamasi į Rytų kultūrą, filosofiją, rytietišką 
„poetinį“ mąstymą. Čia matomas dvasinis atsinaujinimas. 
Svarbu ne objektyvios tikrovės pažinimas, o asmeninės 
unikalaus individo būties peripetijos. Panaikinamos ribos, 
skiriančios filosofiją, meną ir gyvenimą.

FRYDRICHAS NYČĖ. Vakarų civilizacija – nenatūralus negy-
vas organizmas, kuriame mąžta gyvybinė energija, suge-
bėjimas kurti reikšmingas vertybes. Europai dar labai toli iki 
Rytuose pasiekto dvasinės kultūros lygmens. Mąstančiam 
ir jaučiančiam savo vertę žmogui šioje nihilizmo epocho-
je lieka vienintelė išeitis – žūtbūtinė kova su prarastuoju ir 
susvetimėjusiu pasauliu, nuolatinis gyvenimo prasmės ieš-
kojimas. Tragiškasis optimizmo patosas. Dvilypis požiūris į 
menininką ir meną: kūrėjas ir demoniškumo turinti esybė, 
reginti save tarsi iš vidaus, kartu ir subjektas, ir objektas – 
poetas, aktorius ir žiūrovas vienu metu. Kita vertus, meni-
ninkas turi pakylėti žmogų nuo kasdienybės, ir tai padaryti 
ironiškai, lengvai, nerūpestingai.

DZENBUDIZMAS.  Žmogus ir jį supantis pasaulis  – vientisa 
bei savaiminė būtis.

Gugenheimo muziejus Bilbao 

LITERATŪROS ATSTOVAI. D. Keruakas, U. Ekas, D. Selindžeris, R. Bredberis,  
Ch. L. Borchesas, S. Beketas, Dž. Bartas, D. Faulzas, G. G. Markesas, M. Kundera,  
G. Grasas; Lietuvoje: J. Kunčinas, A. Marčėnas, M. Ivaškevičius, S. Kondratas, 
R. Gavelis, D. Kajokas, S. Parulskis, J. Erlickas, R. Šerelytė, S. Šaltenis, J. Ivanaus-
kaitė, B. Vilimaitė, G. Patackas, A. Jonynas, E. Ališanka, N. Abrutytė, G. Grajauskas.

BŪDINGI POSAKIAI. Stabų saulėlydis. (F. Nyčė) Mane sle-
gia daugybė „be“: beveidis, beprasmis, bedvasis. (R. Gave-
lis) Vakarų filosofijos pabaiga. Didžiųjų pasakojimų pabai-
ga. Takioji / likvidi visuomenė.

STILIAUS BRUOŽAI. Stilistinis pliuralizmas. Kūrinių dau-
giasluoksniškumas. Intertekstualumas. Siurrealistinė poe-
tika. Nuolatinis citatų žaismas, imitavimas, parodijavimas, 
žaidimas kalba. Ironija. Svarbūs tylos, nekalbėjimo, tuštu-
mos įvaizdžiai. Neišsakymo principas. Groteskas. Pastišas – 
stilistinės kaukės užsidėjimas, literatūrinė mimikrija. Dažni 
krizės, pabaigos, mirties motyvai. Autoriaus autentiškumas 
pasireiškia kalbos žaidybiškumu, ankstesnėje kultūroje vy-
ravusių siužetų kalbinėmis improvizacijomis. Žmogiškojo 
subjektyvizmo reabilitacija, fakto ir fikcijos ribų ištrynimas, 
vaizduotės primatas.

REPREZENTACINĖS SRITYS
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ŽEMININKAI
XX a. II pusė

ATSTOVAI. Poetai K. Bradūnas, J. Kėkštas, A. Nyka-Niliūnas, 
H. Nagys ir V. Mačernis.

ATSTOVAI. A. Mackus, Liūnė Sutema, kartais prie jų priskiriami  
J. Mekas, B. Pūkelevičiūtė, V. Bogutaitė, D. Sadūnaitė, R. Vėžys,  
E. Juodvalkė, Ž. Bilaišytė.

BEŽEMIAI

TERMINAS. Susijęs su 1951 m. JAV išleista naujosios lietu-
vių išeivių poezijos antologija „Žemė“ (redaktorius Kazys 
Bradūnas). Tai trečioji poetų karta, susiformavusi nepriklau-
somoje Lietuvoje. Kartais vadinami ir „lankininkais“ (nuo 
žurnalo „Literatūros lankai“ pavadinimo). Šūkis: „Menas  – 
žmogui.“

SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Dėmesys Vakarų kultūrai. Svarbi 
praradimo tema. Kankinio sąmonės transformacija į kūrėjo žodį. Toli likę 
namai – harmonijos erdvė, atrama, padedanti ištverti dabarties nykumą. 
Egzodas – ne tik namų netekimas, bet ir egzistencinis išbandymas. Netek-
tis transformuojama į būties prasmės ieškojimą. Atmetama nepriklauso-
mybės laikų tautinio atgimimo, objektyvi visuomeniška poezija, žadinusi 
tautą į kovą. Nepriimtina ir subjektyvi asmeniška poezija, kuriai būdin-
gi asmeninio skausmo prasiveržimai, susirūpinimas asmenine laime. (Iš 
baimės dėl savosios gyvybės palikti tėvynę ir kalbėti apie patriotizmą ar 
asmeniškus dalykus yra negarbinga.) Tai filosofinė, idėjinė poezija, atlie-
pianti bendruosius žmogaus rūpesčius. Nebe užsidarymas savyje, o išė-
jimas iš savęs į objektyvią tikrovę. Skausmas dėl paliktos žemės – atvira 
žaizda. Tautiškumas. Minties gilumas, sulydantis ir grožį, ir tiesą. Meilė 
gimtajai žemei. Ji – tautinių jausmų versmė, sąžinės versmė, šventa žmo-
gaus tėviškė. Žmogus jai skiria savo darbą. Svarbu ne jos grožis, o istorija. 
Kūrybos prasmės ieškojimas sutampa su savo paties žmogiškosios pras-
mės ieškojimu. Iškyla rūpinimasis prasme, o ne laime. Laimė randama, o 
prasmė kuriama paties žmogaus. Metafizinė žmogaus likimo problema. 
Pagrindinis klausimas – kokia žmogaus buvimo šiame pasaulyje prasmė? 

STILIAUS BRUOŽAI. Suardytas dainingasis eilėraščio ti-
pas. Žmogaus artumas žemei siejamas su pagoniškos mito-
logijos ir krikščioniškais simboliais.

TERMINAS „bežemiai“ žymi kūrėjų kartos, išaugusios ne gimto-
joje žemėje, debiutavusios ir subrendusios išeivijoje, ypatumą: 
ji buvo per jauna visomis šaknimis įaugti Lietuvoje ir per daug 
peraugusi, kad įaugtų išeivijoje. Ji neteko galimybės gerai pažinti 
savo krašto kultūrą ir papročius, nebuvo idėjiškai vieninga. 

ESTETIKOS PRINCIPAI. Dėmesys Vakarų kultūrai. Keliami pir-
miausia estetiniai, o ne patriotiniai ar visuomeniniai reikalavimai. 
Egzodas – visiška tuštuma, gryna nebūtis. Žeidė jau ne tėvynės 
netektis, o netikėtos tapatybės deformacijos. Įtampa tarp ben-
druomenės puoselėjamų tradicijų, įsipareigojimo saviesiems ir 
jau nesvetimos amerikietiškos realybės. Atramos ieškoma tik sa-
vyje, savo asmeniniame laike. Prisiminimų, kurie kaskart labiau 
blėsta, nusivylimo kalba, nesusikalbėjimo temos. Dažnos Dievo 
(bet jis abstraktus, netekęs tradicinio turinio) ir mirties temos. 
Mirties beprasmiškumas suvokiamas kaip iššūkis, nebeleidžian-
tis besalygiškai pasitikėti Dievu. Esminis pasaulėjautos bruožas – 
abejonė, nepasitikėjimas iš anksto žinomomis tiesomis. Bendru-
mo, solidarumo su kitais žmonėmis jausmas, atsakomybė už kitą 
asmenį. Nevengiama intymaus kreipimosi į kitą žmogų, atvirumo 
akimirkų. Ryškus globos, saugojimo motyvas.

STILIAUS BRUOŽAI. Žemės motyvas. Literatūriškai „neornamen-
tuota“ kalba: antitradicinė, „negraži“, nejautri, šiurkšti. Realistinės 
detalės gretinamos su liaudies stilistika, krikščioniška simbolika. 
Pagoniškos mitologijos elementai. Tačiau visa tai deformuojama. 
Dažni neiginiai.
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