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Sigito Gedos 20 prisipažinimų arba poeto 
kaukės– asmenybės atspindys
20 PRISIPAŽINIMŲ

Pagalvojau, kad aš viską patyriau.
Buvau apsimetęs kūdikiu, mažu vaiku.
Mažu berniuku ir maža mergaite.
Mažu vaikišku dievu – Niekuo.
Buvau apsimetęs paukščiu.
Paukščio akimis žiūrėjau į Lietuvą, į jos jūrų kraterius.
Buvau apsimetęs kunigu, kentauru, Strazdu, Jėzum
Kristum, didžiausiu Lietuvos poetu, visais žmonėmis ir paukščiais.
Charonu, demiurgu, žaidžiančiu kriauklėmis Baltijoj.
Miruoliu, glamonėjančiu Didonę jūrų gelmėj su banginiais.
Girtu Vijonu arba Bilhana, prievartaujančiu nepilnametę karaliaus
dukrą.
Kasandra, pranašaujančia žūtį.
Pikasu, skaldančiu kaulus.
Išprotėjusiu Helderlynu, trokštančiu vien tylos.
Li Bo su apsnigtom vėliavom senovės Kinijoj.
Varnele, balta, skinančia dilgėles.
Visais pavidalais, kuriais, mano dieve, liepei.
Dabar norėčiau būti savim.
Žiauriu, tamsiu, negailestingu.
Bejėgiu, sergančiu, tauriu.
Mirštančiu ir atgimstančiu. Tam, kad gyvenčiau.

Eilėraščiai iš knygos „MAMUTŲ TĖVYNĖ“ http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/mamutute.htm
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Istorinis laikas 

• 1968-1972 – išeina J. Vaičiūnaitės, M. Martinaičio, V. Šimkaus, J. Strielkūno, S. Gedos, T. 
Venclovos knygos. Lyrika savo modernumu ima priešintis ideologinei priespaudai. 
Glaudžiamasi prie savo kalbos, istorijos, tautosakos, gamtos. Atsiranda ,,Ezopo kalba“, 
kalbama užuominomis, nutylėjimais, metaforomis,  kuriamas asociatyvus kalbėjimas.  V. 
Šimkus išleidžia  poezijos knygą ,,Geležis ir sidabras“, J. Bernotas kviečia ,,paglostyti žolę“, 
Kukutis tampa mitiniu personažu, tautos dvasios reiškėju, o Vaičiūnaitės miestas, moters 
likimas ima kalbėti apie tolimą, bet svarbią valstybei istoriją. 

• Pradedama leisti „Lietuvos Bažnyčios kronika“.

• Susidegina 1972 R. Kalanta. Kaip atsakas  išorinėms represijoms stiprėja dvasinė laisvė, 
drąsa kurti kitaip.

• VPI (Vilniaus pedagoginiame institute) užsienio literatūros paskaitas skaito I. Veisaitė, D. 
Judelevičius, 19 a. literatūrą dėsto A. Vaitiekūnienė, teksto analizės seminarus veda V. 
Zaborskaitė, A. Zalatorius.  Būsimi mokytojai  gauna gerus teksto analizės pagrindus.

• Išeivijos literatūra daro meninę įtaką.  H. Nagio „Mėlynas sniegas“( 1960), pasak S.  
Gedos, „prilygo šv. Evangelijos atsiradimui<...>teikė jėgų gyventi ir kurti“.
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Kūrybos pradžia

Biografija. Sigitas Geda – iš kaimo kilęs poetas. Jis gimė Pateruose, Lazdijų rajone. Anot jo paties, „labai mažoje trobelytėje ant Teiraus ežero 

kranto“. ..S. Geda lietuvių literatūros padangėje iškilo XX a. 7-ąjį deš., debiutuodamas eilėraščių rinkiniu „Pėdos“ (1966) ir poema „Strazdas“ 

(1967). Išskirtinis lyrikos bruožas – tautosakinės ir avangardinės stilistikos dermė. Kartais lyrikos žmogus kalba keliais balsais, slepiasi už 

veikėjo, pasakoja. Tuometei visuomenei toks poeto kuriamas pasaulis atrodė itin originalus, netgi keistas. Dažnai buvo sakoma, kad tokia lyrika 

sudėtinga, nesuprantama.

Poezijos šaltiniai. Tokio universalaus mąstymo ištakų, anot poeto, yra visur, todėl naudojami įvairūs kultūriniai kontekstai (tautosaka, Biblija,

senoji lietuvių literatūra, mitologija), iš kurių jį būtų galima atkurti. Jis pasitelkia įvairius kultūrų kontekstus:

• pasaulio mitus,

• tautosaką,

• senąją lietuvių literatūrą,

• Rytų poeziją,

• Bibliją,

• Viduramžių muziką ir meną.2022-12-13



Kūrybos kontekstas

,,Kartais pagalvoju, kad į mano knygą sudėti eilėraščiai atsirado dėl to, 
kad tais ir tais metais mačiau, kaip sprogsta karklai mano gimtinėje, 
Dzūkijoj, prie Teiraus ar Snaigyno ežero. Kad mačiau čia pirmą balsvą, 
geltoną pavasario peteliškę, kuri man pasirodė  besanti didelė, jog savo 
sparnu gali užkloti visą Lietuvą“ (S. Geda).

S. Gedai (Esė ,,Laiškai iš laukų trobelės“ (,,Gairės“1992) troba, namai 
dar yra  pasaulio centras. M. Martinaičio esė ,,Namai“,  eilėraštis 
,,Nežinomo dailininko paveikslas“ patvirtina, kad ir visai kartai.

,,Kiekvieno mūsų tėviškė sagos dydžio, bet joje plaka pasauliška širdis“ 
(S. Geda) randame čią citatą V. Daujotytės, E. Bukelienės vadovėlyje 
,,Lietuvių literatūra 12 klasei“, 1997).
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,,Poezija iš tikrųjų yra ryšių ieškojimas ir ryšių 
matymas ar jutimas.“ (E. Bukelienė)

,,Eilėraščių rašymas  visuomet man buvo ryšio su platesniu pasauliu, 
dangumi ir žeme ieškojimas, bandymas susikalbėti pirmiausia, žinoma,  
su kitais – gyvais ir mirusiais žmonėmis,  civilizacijomis ir kultūromis“, -
sako poetas.“ (S. Geda)

„Jo žodis, atitrūkęs nuo praktinių šnekamosios kalbos, paklūsta 
poetinės kalbos dėsniams. <...> Trys pagrindiniai S. Gedos lyrikos 
kosminiai elementai – žemė, vanduo, ugnis– virsta apibendrintais 
dvasinės būsenos simboliais.“<...> Iš tikrųjų žodis poetiniame tekste 
vartojamas  ir tiesiogine ir perkeltine prasme.“(K. Nastopka)

2022-12-13



Literatūra – kalbos, vaizdų, idėjų menas

L i e t u v a  yra lizdas, iš kurio galiu žiūrėti į / pasaulį. Lizdeika taip sėdėjo, pabėgęs, lizde iš / actekų. 

(S. Geda ,,Etimologija“)

Balsai, kuriuos norėčiau įrašyti:

Saulės balsas ir motinos balsas,

Žvaigždžių balsas, mėnulio...

(S. Geda ,,Balsai“)

Kuo lietuvių tauta unikali?

Poetas Sigitas Geda: Mūsų geografinė padėtis, gamta, istorija, kalba yra sukūrusi mus tokius, kokie mes esame dabar. Aš 
džiaugiuosi, kad esu lietuvis. Mus užaugino senoji baltų mitologija. Tik per mitologiją poezija grįžo į savas tradicijas. Visi 
geriausi pasaulio poetai yra mitologiški. Jeigu jie nesiremia tautos mitologija, jie remiasi graikų, romėnų kultūra arba savo 
vaikystės įspūdžiais.

Laki vaizduotė leido būti iš karto keliose laiko atkarpose, keliuose pasauliuose: gamtos ir kultūros, jausti  pasaulio 
metamorfozes, kūrimosi procesą ir jį pavaizduoti viena metafora: pvz., ,,Žole apaugo mano akys“ metafora ,,suglaudžia į viena
nepaprastai greitą žolės augimą ir žmogaus žiūrėjimą“,- rašoma V. Daujotytės ir E. Bukelienės vadovėlyje  Lietuvių literatūra 12 
klasei, 1997.
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Iš interviu su Sigitu Geda

Kas, Jūsų manymu, yra poezija? Be to, kad ją galima vadinti ir profesija?

- Mano draugas tai formuluoja taip: poezija yra menas kalba pasakyti tai, kas 
yra anapus kalbos.

- O kas yra anapus kalbos?

- Metafizika. Tai, kas neįmatoma, kas yra už informacinės kalbos, už 
kasdienės kalbos, už laikraščių kalbos. Žmonės dabar neskaito poezijos todėl, 
kad jos nesupranta, kad nemoka skaityti. Laikraščių skaitymas – tai bėgimas 
akimis į priekį ir į priekį. O skaitant poeziją reikia grįžti ir grįžti atgal. [...] 

(2005-06-10 kamanė.lt)
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S. Gedos eilėraščio „Žiogas ryto šviesoj“ analizė: moderniosios 
poezijos samprata, Sigito Gedos kūrybos bruožai eilėraštyje

• Kelios temos, motyvai susijungia į vieną visumą? 

• Kas yra poezija?  Kokiais įvaizdžiais ji apibūdinama? Suformuluokite

• išplėstinį poezijos sąvokos aiškinimą.

• Kas vadinama poezijos fokusu?

• Kam prilyginamas poetas? Kuo jis skiriasi nuo kitų žmonių ir

• net paties Dievo kūrėjo?

• Kokios yra poetinės kalbos galimybės?

• Kas įvyksta/atsitinka eilėraštyje?

• Kur glūdi poezijos paslaptis, jos dieviškumas?

• Kaip suprasti pavadinimą ir pabaigos dvi paskutines eilutes.

• Kokius S. Gedos poezijos bruožus galima suformuluoti remiantis eilėraščiu?
Sigitas Geda, MAMUTŲ TĖVYNĖ, 1985 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/mamutute.htm#ziogas
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Pavadinimo nuorodos

KILNIOJI APGAVYSTĖ

Kai sprogsta riešutai, kai pūsta pernykščiai
lapai, paąžuolės šviesios!

Kilnioji apgavystė – ta poezija!
Visus jus apgavau ir pats save esu apgavęs,
nemanykit,

bet tiktai gero, gero jums linkėdamas... Tas
labą dieną, zuikiams tas pavasaris!

Išties nėra čia jokio grožio, jokio idealo,
jokių metaforų, nė vieno rausvo įvaizdžio,

Viskas – viena juoda, juodai pilkšva apgaulė,
kaip lapai po sniegu, kaip sraigių išnaros,
kaip žolės po drebulėm...

Baltom drobulėm, sniegu, vingiorykštėm –
apjuostas,

po kryžium, plastmase ir buteliais ir
šunmėšliais, kubezdaliais, prezervatyvais,
aukštakrosnėm ir elektrostulpiais guliu, –

BE JOKIO GROŽIO, JOKIO IDEALO.

1996.III.24 Geda, Sigitas. Jotvingių mišios: Eilėraščiai. – Vilnius: 
Andrena, 1997.

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/jotving.htm#apgavyste

1. Kas yra eilėraščio žmogus? Ką jis vadina kilniąja apgavyste? 

2. Aptarkite eilėraščio situaciją (laikas, vieta, lyrinio „aš“ pasirodymo 
forma).

3. Kas yra objektas, kuriam atliekama išpažintis? Kokios „nuodėmės“ 
išpažįstamos?

4. Kuo skiriasi poezija nuo tikrovės?  Kuo skiriasi eilėraščio žmogus 
poetas nuo poeto Gedos?

5. Apgaulės motyvas– svarbiausias motyvas, kuriantis prasmę. 
Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

6. Kaip susieti pavadinimą su eilėraščio tema, problema,  pagrindine  
mintimi? 

Geda savo kūryboje rodosi ir kaip veikėjas, bet tai 
nėra tas pats Sigitas Geda. Tai kaukė, vaidmuo.

2022-12-13
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Žuvies ir paukščio vaizdiniai Gedos poezijoje

- Kodėl Jums gražus varnėnas arba žuvis?

- Paukščiai ir žuvys man patys mieliausi dalykai, nes su jais aš užaugau. Jie nepaprasti. Žuvys gyvena 
vandenyje, tai visai kita stichija, ypatinga. Jei kalbi apie žuvis, tai kalbi apie gyvūnus, kurie yra 
anapus. Žmogus mirdamas turi pereiti per vandenį, perplaukti Letos upę ar būti apipraustas. Taigi 
žuvis – savaime švarus padaras. O paukštis yra tarpininkas tarp žemės ir dangaus, jis gyvena keliose 
stichijose. Ir kai jis nusileidžia ant žemės ar ant šakos, tu gali jį stebėti.  

- Mėgstate stebėti?

- Daug laiko praleidžiu namuose, su knygomis. Žiūriu pro langą. Kai gyvenau Lazdynuose, po mano 
langu buvo beržas, o tame berže yra inkilas. Dabar, kai aš sėdžiu namie Antakalnyje, pro langą matau 
upę ir topolius, ir varnas, ir balandžius. Jeigu taip pasižiūrėsi pirmą, antrą sykį, tai nieko nereiškia. O 
paskui pamažu susikaupia patirtis, kuri susijusi su tave supančiais daiktais. Taip ir su tuo beržu ir 
varnėnais. Prisirišau prie jų, jie man tapo brangūs, o jei brangūs, tai ir gražūs. Ir su žuvim tas pats. Kai 
buvau kokių penkerių metų, motina eidavo skalbti prie ežero, ir aš tas žuvis mačiau. Nežinojau, kaip 
jos vadinasi, bet žiūrėdavau, kaip juda, kokie pelekai, kokie meldynai, kokia spalva, kaip viskas 
keičiasi nuo saulės apšvietimo. Nieko gražesnio aš neturėjau. Ir dabar patys gražiausi mano sapnai –
iš vaikystės.

(2005-06-10 kamanė.lt)
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S. Geda
AKYS

Mano akys dažnai būna skolintos
iš žvėries
arba paukščio,

Nes kasdieniškos akys netinka,
kad galėtum
ką nors pasakyti.

Visos eilės skiriamos žmogui,
tačiau viskas
tartum netyčia,

Į save tarsi apgręžtam žiūrint.

1991.III.18

Geda, Sigitas. Skrynelė dvasioms pagauti: 
Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.

1. Nuo ko pradėti eilėraščio analizę?  Nuo 
sintaksės? leksikos? pasikartojančio  
akių motyvo? kompozicijos? Kiek 
sakinių sudaro eilėraštį?

2. Kuo ypatingas eilėraščio žmogaus-
poeto žvilgsnis į pasaulį? 

3. Kaip paaiškinti išplėstinės būdo 
aplinkybės prasmę? 

4. Kaip interpretuoti akių vaizdinį? „Mano 
akys“, „kasdieniškos akys“, „žmogaus 
akys“. Ką sujungia šis vaizdinys?

5. Susiekite interpretaciją su knygos 
pavadinimu ir parašymo data.
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Eilėraščio sandara  – prasmės sukūrimas 
(galimas eilėraščio analizės planas)

• Konkreti eilėraštyje esanti situacija (išorinio pasaulio kontūrai ar jų 
nebuvimas, laikas, erdvė, spalvos, veikiančios figūros).

• ,,Aš“ pasirodymo formos (atviras, besislepiantis po kauke, gamtos ir 
kultūros paralelės, nuotaika, emocinio atsivėrimo būdai).

• Eilėraščio kompozicija (išorinių pasaulio elementų kaita, nuotaikų ir 
minčių slinktis, ,,aš“ pavidalų kaita, eilėraščio formos kaita).

• Kultūros kontekstai, esantys eilėraštyje (realybė, pasaka, Biblija, 
mitologija, istorija).

• Eilėraščio kalba (skambėjimas, melodija, žodžio prasmė, sakinys ).



Rimvydas Šilbajoris
SIGITAS GEDA: IŠ TOLIAU IR IŠ ARČIAU
„Savotiška Gedos kūrybinė vaizduotė reiškiasi dviejose plotmėse: 
kalbos vartosenoj ir metaforų, poetinių vaizdų sudaryme. Tai dvi pusės 
to paties poezijos audinio, ir jos abi Gedos poezijoje iš pirmo žvilgsnio 
atrodo lyg ir nepatrauklios, užgaunančios „išauklėtam skoniui“ įprastas 
grožio normas ir apskritai visų priimtų vaizdų logikos, žodžių sąryšio 
supratimą.“ 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Rimvydas_%C5%A0ilbaj
oris._Sigitas_Geda.LH6900A.pdf
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Dviejų eilėraščių palyginimas(„O pasakose 
nieks nesumeluota“, pasak poeto)
Lokės pasaka

Gyveno kartą batas.
Ėjo keliu, sutiko kitą.
– Eikim sykiu!
Ėjo ėjo, sutiko Kojinę.
– Eikim sykiu!
Ėjo ėjo, sutiko Pilvą, Krūtinę, Galvą ir Plaukus...
– Eikim sykiu!
Paskui Batas sako:
– Tu, Kojine, lipk ant Kojos!
Užlipo.
Sako:
– Tu, Pilve, lipk ant Kojos!
Užlipo.
Sako:
– Tu, Krūtine, Galva, Plaukai, lipkit ant Pilvo!
Užlipo.
O Kaklo tai nėr!
Toks išėjo Žmogus...

Geda, Sigitas. Valkataujantis katinas: Eilėraščiai vaikams. –
Vilnius: LRS leidykla, 1998.

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/valkatau.htm#poezija

LOKĖS PASAKA

Gyveno kartą Batas. Ėjo keliu, sutiko kitą Batą.
– Eikim sykiu!
Sutiko Kojinę.
– Eikim sykiu!
Sutiko Koją.
– Eikim sykiu!
Sutiko kitą Koją.
– Eikim sykiu!
Sutiko Pilvą.
– Eikim sykiu!
Paskui tas Batas sako:
– Tu Kojine, lįsk ant Kojos, tu, Koja, lipk ant
Pilvo, tu, Pilve, lipk ant Krūtinės, tu, Krūtine,
lipk ant Kaklo, tu, Kakle, lipk ant Galvos, tu,
Plauke... Susimaišiau, galit sau vaikščiot po
vieną!

1992

Geda, Sigitas. Jotvingių mišios: Eilėraščiai. – Vilnius: Andrena, 
1997.

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/jotving.htm#pasaka
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Kūrybinės dirbtuvės

Poezijoje yra daug žaidimo, improvizacijos ir savotiškos provokacijos. 
Metaforos jo lyrikoje tampa savarankiškais veikėjais. Spalvų, žodžių 
žaismė kuria naujas prasmes. Jo poezijoje daug vaizduotės žaismo, 
gamtos stichijų žaismo, gaivališkų jėgų (instinktų) šėlsmo, daug erotikos 
(pomirtinė knyga ,,Siuita Virginijai“). 

• Ar gali būti eilėraščio interpretacija vienoda?

• Ar gali būti eilėraščio interpretacija teisinga?

• Ar gali būti  interpretacija netikėta?

• Ar galima įvertinti interpretaciją objektyviai?

• A visiems eilėaščiams tinka vienodas perskaitymo būdas?
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Spalvų semantika (lentelė sudaryta remiantis dailininko 
užrašais, Zita Nauckūnaitė. Apie spalvos semantiką 
poezijoje, 1996)  
Sigitas Geda

***
Tamsią naktį atsimerkia
Sieloj tūkstantis pasaulių;
Žalias žydi,
Žydras verkia,
O, raudonas – siaučia, siaučia.

Tarsi vaiko nupaišyti
Du medeliai, du juodi.
Jodami ant arklio šyvo, 
Rėkia broliai suodini.

Paklusnus kažkokiam garsui,
Kartais dar giliau einu,
Ten – žaliai geltonam – gandras
Laiko galvą po sparnu.

Aš visus matyti troškau.
Nepajėgsiu aš, deja,
Sužinoti, kaip atrodau
Seno arklio akyje.

Geda, Sigitas. Pėdos: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/pedos.htm
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Skyrybos ženklo semantika

GRAMATIKA LIUDIJA SLINKTĮ

- lietuvių poetams

Kablelis dažnai reikalingas pristabdymui,
po veiksmažodžių, kuomet pasaulis
stingsta arba pats trokšti, kad
šiek tiek daiktavardėtų,

Rastųsi daiktas ar vardas.

Brūkšnys turi paliudyti staigų krypsnį,
brūkšnys turi ryšio su žaibo
lūžtve, su kryžium, su svastikos
ugninėm pertvarom,

Taškas dedamas netolies, netolies jau
apokalipsės, kuomet Viešpats
traukias į vieną Simbolį,
tašką,

Daug ženklų vartot nepatartina,
garsai visi reikalingi,
bet tatai jau – tapyba
ar muzika,

Skyrybos ženkluose slepias visi kontrapunktai,
žodžius reikia mėtyt kaip rutulius,
priedo dar taip, kad nesidaužytų
tarpusavy,

Tik šitaip, tiktai taip, broliai,
mes apjuosime savo visatą!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Briliantiniais Dievo diržais.

1991.IV.18 Geda, Sigitas. Skrynelė dvasioms pagauti: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998. http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/skrynele.htm#mergaitei
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Eilėraščių kontekstas–vieta ir laikas kuria 
prasmę
S. GEDA

TESTAMENTAS MAŽAI MERGAITEI

- apie tai, kas beveik nereikšminga -

Aš žinau, tujen laukei, kada aš prabilsiu
apie gyvulių bandas, ištrempusias
žemuogių mišką.

Tu tiktai iškentėk,
ir mažas raudonskruostis vabalėlis
atskleis tau visą
tragiką,
grožį,
didybę.

Tu tiktai iškentėk,
ir visom užribio kalbomis
tau prabils
mėlyna dilgėlė.

1991. IV. 7

Geda, Sigitas. Skrynelė dvasioms pagauti: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/skrynele.htm.
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Leidėjas: Trys 
žvaigždutės
Išleidimo metai: 2006

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/skrynele.htm


Poezijos  apibrėžimas pagal D. Kajoką

Todėl yra poezija – atgaiva  protui.

Yra poezija – balzamas sielai.

Yra poezija – puota jausmams, netgi juslėms.

Ir yra tiesiog Poezija.” 
(D. Kajokas, Lapės gaudymas, ,,Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla” , Vilnius, 2013, 

73 psl. )

Žiedo ir žydėjimo paslaptis patirta ,,26 rudens ir vasaros giesmėse“. Poetą valdo 
ypatingas grožio pojūtis.

Net vabalėliai, žemuogės,  dilgėlės, žiogas dalyvauja didžiojoje amžino  ir gražaus 
gyvenimo misterijoje.
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S. Gedos vieta programoje

4 klasė. Poezija: (eilėraščiai, poemėlės, eiliuotos pasakos): S. Geda,
„Baltoji varnelė. A. Mamontovas - Baltoji varnelė

https://www.youtube.com/watch?v=VeU9KC_43yk

https://www.pakartot.lt/album/dainos-vaikams-ir-ne-vaikams-pagal-sigito-gedos-ei

5 klasė. Lietuvių literatūrinės pasakos pasirinktinai: K. Boruta, „Jurgio Paketurio klajonės“, 
„Dangus griūva“; I. Ežerinytė, „Šunojaus diena“; S. Geda, „Karalaitė ant svarstyklių“;

6 klasė. Įvairių laikotarpių lietuvių poezija vaikams: V. Bako, V. Braziūno, D. Čepauskaitės,L. 
Degėsio, J. Degutytės, J. Erlicko, S. Gedos, D. Gintalo, V. Kukulo, S. Nėries, V. Palčinskaitės,S. 
Poškaus, R. Skučaitės, J. Vaičiūnaitės ar kitų autorių pasirinkti eilėraščiai.

7 klasė. Liaudies dainos stilizacija lietuvių poezijoje ir dainomis virtusios eilės: K. Bradūno, 
J. Jasponytės, Maironio, M. Martinaičio, A. Strazdo, P. Širvio, A. Vienažindžio ar kitų autorių 
pasirinkti eilėraščiai. Dainuojamoji poezija pasirinktinai.

8 klasė. Avangardo meno ir literatūros kūriniai: K. Binkis, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio
„100 pavasarių“; S. Geda, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio „Pėdos“.
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Poezija vaikams – 6 klasė

Įvairių laikotarpių lietuvių poezija vaikams: V. Bako, V. Braziūno, D. 
Čepauskaitės, L. Degėsio, J. Degutytės, J. Erlicko, S. Gedos, D. Gintalo, V. 
Kukulo, S. Nėries, V. Palčinskaitės,S. Poškaus, R. Skučaitės, J. 
Vaičiūnaitės ar kitų autorių pasirinkti eilėraščiai.

Vytautas Kernagis

Baltojo Nieko Dainelė

https://www.youtube.com/watch?v=CJ6R1guMQlc
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Poema ,,Strazdas“ – 7 klasė

Antanas Strazdas-pasaulietinės poezijos pradininkas, 1814 m. išleido pirmą 
eilėraščių rinkinė ,,Giesmės svietiškos ir šventos“. A. Strazdas sujungė tautosakos 
lyriškumą, jos įvaizdžius  ir rašytinės lenkų literatūros tradiciją. Paukštis tapo jo 
poezijos įvaizdžiu, laisvo žmogaus metafora, Dievo vietininku, skelbiančiu gyvenimo 
džiaugsmą, paguodą žmogui ir geresnio gyvenimo viltį teikiančiu pranašu. S. Geda 
pasirinko A. Strazdo (kunigą A. Drazdauską) savo poemos  Strazdas“, pasirodžiusios 
1967 metais, herojumi. S. Geda, Strazdas

Suartėjimas http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/strazdas.htm

1. Kaip tekste pateikiamas strazdo ir Drazdausko ryšys?

2. Kas bendra tarp paukščio ir poeto?

3. Kokios galios įgyja  poetas ir jo poetinis žodis?
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Poema „Strazdas“ – Žmogaus paukščio 
metafora
„Metaforiniai poemos įvaizdžių atšvaitai kreipia į „kentaurišką“ žmogaus-paukščio 
metaforą, atėjusią iš programinio A. Strazdo eilėraščio.<...>  Autorius jaučia praeitį 
dabartyje, pasakoja apie ją ne kaip pašalinis stebėtojas, o kaip suinteresuotas 
liudytojas. Užtat Strazdo intonacijose girdėti poemos autoriaus balsas, greta 
vaizduojamo personažo matyti lyrinis „aš“: „Guli –/ Nieko nebemato – / Strazdo 
giesmės, / Giesmės mano“. Praeities vertybės duoda matą vertinti
nūdienai.“ (K. Nastopka) 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/K%C4%99stutis_Nastopka._Pakeliui_
su_Sigitu_Geda.LH6900A.pdf

„Iš Antano Strazdo buvo daromas liaudies rašytojas, artimas paprastam žmogui, jo 
kunigystės keliai ir klystkeliai labai tiko ateistinei propagandai ir juos buvo galima 
akcentuoti. Bet nekonvencinis gyvenimas tiko ir Gedos būdui, jame jis atpažino 
daug bendro, atrado istorinę figūrą, per kurią galėtų kalbėti  apie save ir savo laiką, 
o kartu ir kurti apibendrintą mitą.“ (Rimantas Kmita, Ugnies giesmės“, 2022:53 psl.)
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Dainuojamoji poezija –7 klasė

Liaudies dainos stilizacija lietuvių poezijoje ir dainomis
virtusios eilės

1. Kodėl Strazdo paukščio įvaizdį S. Geda pakeičia kentauro įvaizdžiu? 

2. Su kuo ir kaip, jūsų manymu,  sietinas kentauro įvaizdis Gedos poemoje 
,,Strazdas“?  Kuri reikšmė artimiausia poemos kentauro vaizdiniui?

Kentauras – gr. mitinė būtybė, iki juosmens žmogus, nuo juosmens – arklys;

Dvejopos žmogaus prigimties simbolis.

Dvi filosofinių idėjų metaforos (gėrio ir blogio kova).

Vytautas Kernagis, Sigitas Geda - Strazdas

https://www.youtube.com/watch?v=A8mYE_atbzo
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Apie poezijos kentauriškumą. (Donaldas
Kajokas,Lietaus migla Lu kalne, V. 2002)

Esė analizė

1. Kas bendra tarp poezijos ir kentauro?

2. Kuo panašus Dekalogo ir poezijos poveikis?

3. Kodėl poezijos poveikis laikomas stipresniu ir paveikesniu būdu 
pasiekti žmogų, paveikti jį? Kokiu pavyzdžiu autorius pagrindžia savo 
požiūrį? Gal galima rasti ir daugiau kultūrinių/ literatūrinių 
pavyzdžių?

4. Ką manote apie autoriaus požiūrį, kad poezija yra geresnės gairės 
mūsų dvasiniame kelyje nei  Dekalogas? Argumentuokite.



Avangardo meno ir literatūros kūriniai-8 klasė

S. Geda, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio „Pėdos“. S. Geda, pasirinkti eilėraščiai iš 
rinkinio „Pėdos“.

Lietuvos atsiradimas, Buvau į Lietuvą išėjęs.

Galimi analizės aspektai:

• pasaulio spalvų simbolika,

• pasaulio atsiradimas/ sukūrimo mitas,

• pasaulio darnos idėja, kylanti iš chaotiškumo.

• pirmasis ir paskutinis rinkinio eilėraštis. Jų sąsajos. 
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Eilėraščių analizės klausimai ir užduotys 
skaitmeniniuose ištekliuose 11-12 klasei

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Sigitas_Geda._Eil%C4%97ra%C5%A1
%C4%8Diai.LH6900.pdf

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12/lietuviu-literatura/modernioji-xx-a-antrosios-
puses-literatura/sigitas-geda/1657

1. Lietuvos atsiradimas

2. Arkliai siūbuoja žalią horizontą

3. Buvau į Lietuvą išėjęs

4. Iš „Strazdo“ Žemės arimas

5. Jotvingių žemė

6. Maironio mirtis,devyni sonetai ir epitafija (1,2,9 sonetas)

7. Giesmė apie pasaulio medį

https://rasytojai.lt/rasytojai/geda-sigitas/
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I-IV gimnazijos klasė – Geda vertėjas,  esė
kūrėjas, poetas
I klasė. Įvairių laikotarpių lietuvių ir verstinė poezija. F. Vijono (F. Villon), Fransua Vijonas
Testamentas (vertė Sigitas Geda) 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LD00/Fransua_Vijonas._Eil%C4%97ra%C5%A1%C4%8Diai.L
D5700.pdf Š. Bodlero(Ch. Baudelaire) (Gulbė, Kelionė, vertė S. Geda) verstinės poezijos autorių 
pasirinkti kūriniai.

Esė (žanro ypatumai, analizės ir interpretacijos pagrindai) Aistis, Martinaitis, Parulskis.... ar kitų 
pasirinktų autorių esė. ,,Siužetą siūlau nušauti“ : esė rinkinys. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.

II klasė. Šekspyras (W. Shakespeare), pasirinkti sonetai. 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LD00/Viljamas_%C5%A0ekspyras._Sonetai.LD5401.pdf
Vertė Sigitas Geda, Jonas Juškaitis, A. Churginas.

III klasė A. Mickevičius, Akermano stepės (vertė V. Mykolaitis-Putinas, S. Geda) pasirinkti eilėraščiai 
ar poema.

IV klasė K. Bradūno, J. Degutytės, S. Gedos, A. Mackaus,
Just. Marcinkevičiaus, M. Martinaičio, N. Miliauskaitės, A. Nykos-Niliūno, Liūnės Sutemos, J. 
Vaičiūnaitės, T. Venclovos ar kitų poetų pasirinkti eilėraščiai. 
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Aidas Marčėnas Sonetas Sigitui Gedai
Johno Coltraine'o maniera –

poete didis, sveiks! ir kas ten žino,

kiek ištarta, o kiek tiktai taries...

kažkokios pelkės, žemumos, ištvinus

neaišku kas, iš įpročio Neries

vardu vadinkim, debesys, iš švino

pašiurpę erdvės, sieloms nejauku

paklydus skradžiai nykiose mašinų

kapinėse, tačiau su šuniuku

šiek tiek šviesiau; jau panašu, kad čia

į amžinybę įteka kančia,

kely drėkinus sodus malonumų

šokt ratais su sokratais ir su krišnom –

juodais varnėnais, švilpiančiais tarp vyšnių

kraujo mėlynumo

2008 06 18

1. Kaip vertinama Sigito Gedos kūryba ir jis kaip poetas?

2. Kokius S. Gedos kūrinius arba kūrybos ženklus atpažįstame 
sonete?

3. Pasižiūrėkime į sonetą kaip į mažytę poeto/žmogaus dramą: 
draminė situacija, 

Džonas Viljamas Koltreinas (John William Coltrane, 1926 m. rugsėjo 
23 d. – 1967 m. liepos 17 d.) – amerikiečių džiazo 
saksofonininkas ir kompozitorius. priežastys,  sprendimo 
būdai.

https://lt.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
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Gero eilėraščio apibrėžimas 

,,Mažiausiai trys gero eilėraščio klodai: 

1) siužetinis – kai pasakojama istorija, turinti intelektualinį,  emocinį  ar 
linijinį siužetą, kitaip sakant, pirmą, t.y. paviršinį planą; 

2) gelmiškasis – kai po pirmu planu slypi antras ar net trečias: aliuzijos į 
žmonijos idėjas, nuojautas, istorinius  faktus, kalbos apvertimai,  jos 
atmintis, kultūrų sąšaukos, sanglaudos, slankiojančios prasmės, 
archetipiniai ir asmeniniai mitai, patirtys ir  paslaptys, psichologiniai 
niuansai, intuicijos blyksniai etc.;
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Gero eilėraščio paslaptis

3) mantriškasis – kai gali, tarsi koks svetimkūnis, nesuprasti tariamų 
žodžių, bet jausti, jog tavin kažkas vibruoja.

Jeigu tekste dera visi  šie klodai, eilėraštis jau gali virsti Poezija. Bet gali 
ir nevirsti, nes Poezijoje yra dar kažkas, kas primena malonę, lemties 
ar sapno dovaną, mažą stebuklą, o šita jau ne žmogaus 
kompetencijoje, vadinasi, ir mūsų kalba šito neįstengia įvardyti.

Nebent tik taip: ir dar kažkas...”
(D. Kajokas, Lapės gaudymas, ,,Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla” , Vilnius, 2013, 73 psl.)

Sigito Gedos eilėraščiuose visi trys klodai susijungia, nors kartais ji gali gąsdinti savo netikėtumu, neaiškumu.
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Laikas ir žmogus

Tema. Laikas ir žmogus; meno vaidmuo ir jo galia.

,,Laiką jis matuoja didžiulėmis atkarpomis, jausdamas neišardomą  ryšį tarp  to, kas 
buvo ledynų gadynėje ir to, kas vyksta šiandien.“ (V. Kubilius) 

,,Giesmė apie pasaulio medį“ 

Liudvikas Rėza, Petras Repšys, Pasaulio medis sujungia tautą į vieną kultūrą, vieną 
istoriją, vieną bendruomenę, į vieną bendrą valstybės kūrimo  procesą. 

Žmogus iš Lietuvos, tautos Lietuvos, mes–žmonės Lietuvos, mes esam– Lietuvos  
svarbiausia giesmės mintis.

,,S. Geda yra labai stiprios vaizduotės kūrėjas. Perkuriančios, pertvarkančios 
vaizduotės, kuriai atramą suteikia tautosaka, senieji mitai, <...>  istorija, reali ir 
legendinė.“ (E. Bukelienė)

,,Jotvingių mišios“ „Stačios akys medinių dievukų“
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Gamtos ir  kultūros vaizdų jungtys

Tema. Pasaulio vaizdinys ir jo meninė  raiška

• S. Gedos poetinis pasaulėvaizdis kosminis. S. Gedai svarbūs didieji vaizdiniai: žemė, vandenys, kosmosas, 

begalybė.  Žemė, žmogus, visata nėra vienas  nuo kito atskirti, viskas tartum ,,sumaišyta: ,,Vartosi prie žemės 

lygūs   – / žmonės – paukščiai  – gyvuliai.“  Dvi realybės susijungia į vieną, keičiasi, mainosi.  (,,Buvau į Lietuvą 

išėjęs“)

• Poetas iš prigimties įžvelgia netikėtų  sąsajų, atitikmenų ir lyginimo galimybių ten, kur kitas  jų nė  neįtartų 

esant. Šis poetinės kūrybos bruožas ypač ryškus S. Gedos eilėraščiuose. Juose netikėti sugretinimai, 

asociatyvūs ryšiai praplečia pasaulio įsivaizdavimą, nauju netikėtu kampu atskleidžia   būties, gamtos, 

gyvenimo, grožio esmę. (,,Sustojusios atsigerti gervės“)
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Poetas  – kultūros kūrėjas ir  tradicijų tęsėjas

Tema. Žmogaus įsipareigojimas kultūrai 

• Atsakomybė kultūrai  pasireiškia  kūrybos tradicijos tąsa. ,,Eilėraščių 
rašymas  visuomet man buvo ryšio su platesniu pasauliu, dangumi ir 
žeme ieškojimas, bandymas susikalbėti pirmiausia, žinoma,  su kitais –
gyvais ir mirusiais žmonėmis,  civilizacijomis ir kultūromis“, - sako 
poetas (poema ,,Strazdas“, ,,Maironio mirtis“).

• Valstybingumo atkūrimo idėjos skleidimas reiškiasi gręžimusi į 
istorinės Lietuvos laikus. (,,Jotvingių žemė“, ,,Gedimino valstybės 
fragmentas“)

2022-12-13



Gamta S. Gedos poezijoje virsta poetinio pasaulio 
ženklais ir poeto vertybių bei idėjų metaforomis 
JOTVINGIŲ MIŠIOS

ir taip kiekvieną pavasarį
šėmomis dienomis, kai saulė vos prasimuša
pro alksnius, pro juodalksnius,
tokia blausi, nemiegojus...

VARNĖNAS,
mano vienatinis klebonas,
raudona kamža,
bet pats juodas, jau papilnėjęs,

LAIKO MIŠIAS
senovinėj Veisūnų gyvenvietėj,
priešais piliakalnį ir bažnyčią,

SKETRIOJASI, GIEDA,
neša kirmėles savo vaikams,
marmaliuoja ir marma,
grabalioja pernykštį šaltekšnių rožančių,

kažką siūlo ir man –
ar savo neapsakomą Dievą?

Man tai pačios gražiausios pasaulyje mišios.

1995.IX.14

Geda, Sigitas. Jotvingių mišios: Eilėraščiai. – Vilnius: Andrena, 1997.
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Klausimai ir užduotys

1. Koks kontekstas atpažįstamas eilėraštyje? Kokį laiką (istorinį kontekstą) nurodo eilėraščio parašymo data?

2. Išanalizuokite varnėno vaizdinį eilėraštyje ,,Jotvingių mišios“. Atkreipkite dėmesį į pavadinimo nuorodas. Kokį kultūrinį kontekstą

jis nurodo?

3. Metafora grindžiama vaizdų perkėlimu iš vienos srities į kitą, pasitelkiant asociacijas. Kokių vaizdų pagrindu sukuriamas

varnėno-kunigo paveikslas?

4. Kokią žinią jis atneša ir skelbia kiekvieną pavasarį? Atkreipkite dėmesį į grafinį eilėraščio vaizdą. Kaip tą žinią galima suprasti

remiantis eilėraščio erdve ir lyrinio vyksmo laiku?

5. Apibendrinimo užduotis

1. Remdamiesi S. Gedos eilėraščiai parašykite motyvuotą atsakymą į klausimą: Kokia poetinės vaizduotės ir poetinės kalbos  galia? 

2.  Klausydamiesi draugų atsakymų sukurkite išgirstų teiginių planą (žemėlapį)  Pvz., Vaizduotė susieja skirtingos prigimties

reiškinius (varnėną, jotvingius ir kleboną) ir aktyvina skaitytojo asociatyvų mąstymą. 
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S. Geda
SUSTOJUSIOS ATSIGERTI GERVĖS

Gervės mielosios, 

kanale palei sendvarį

šiltą, pilką balandžio dieną, 

sniege, po lietaus, 

minutėlei nutūpusios, 

Švietusios dar senovės Egipto hieroglifuos,

grįžtančios atgal,

be valstybės, 

tautybės, televizijos, 

be pinigų ir prezidentūros, -

Jums priklauso šitas pasaulis

labiau ne man, 

mano ir tavo vaikams,-

jums didybė ir amžinybė!

Miestai praeis, 

dangus ir žemė, 

jūs stovėsite šviesdamos

visuos terciaro1 paveiksluos, 

pačiais seniausiais, pilkiausiais

širdies ir dvasios, 

ilgakojų pusdievių profiliais (1996.)

•

Užduotis. Pratęskite sakinius. Savo teiginius 
pagrįskite vartodami šalutinius prijungiamojo 
sakinio dėmenis ir, kur reikia, įterpdami citatas. 

Lyrinio subjekto mintis sukelia…

Man atrodo, kad eilėraštyje svarbiausiomis 
vertybėmis laikoma...

Manau, kad eilėraščio kompozicija (grafinis 
vaizdas)...

Įdomus kreipinio vartojimas, nes jis turi net kelis 
vienarūšius...

Remiantis gramatiniais laikais galima teigti, kad 
svarbiausia problema...

Iš eilėraščio galima suprasti, kad žmogus savo 
estetinius išgyvenimus ir mintis išreiškia...

Man patiko eilėraščio mintis, kad…

Sunkiausia suprasti, kodėl...
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Stačios akys medinių dievukų I gimnazijos klasė gal 

mumyse gyvena Kažkoks Tolimesnis, tarsi paveldėtas protėvių šauksmas? 
(S. Geda)

Sigitas Geda 
Stačios akys medinių dievukų –
Ar ne mano,
Ne tavo akys?

Kaip arti jūs,
Protėviai mano!

Iš kelinto šimtmečio pėdus
Drasko vėjas nuo stogo?

Pėdos, pėdos,
Pėdos ir pėdos –
Žmonės
Ir jų dievai
Sustojo.

Tokios varnos,
Varnėnai
Juk buvo

Ir penktam, ir dvyliktam amžiuj.
Senis rudžiui sukalė būdą,
Rudžio balsas rudas ir amžinas.

Kaip arti jūs,
Protėviai mano!

Ganė karves
Ir kinkė arklius,
Kiek vaikų
Ir žirnių pasėjo.

Gerkit.
Melskitės.
Melskitės.
Gerkit –
Į mane kaip į žemę suėję.

2022-12-13



Klausimai ir užduotys 

1. Kokia regimoji detalė pažadina bendrumo su protėviais pojūtį? Kas yra lyrinis subjektas?  Kieno vardu jis kalba?

2. Išanalizuokite retorinio klausimo įvardžius ir nuspręskite iš kokio laiko perspektyvos eilėraščio žmogus  žvelgia į pasaulį ir save? 

3.Koks eilėraščio žmogui kilęs klausimas tampa esminiu, paskatinančiu ieškoti praeities ir dabarties sąsajų?

4. Kokiais regimaisiais, girdimaisiais ir jutiminiais gyvenimo ženklais  (detalėmis) patvirtinama bendra eilėraščio žmogaus būtis 
(gyvenimo vertybės, gyvenimo būdas) ir gyvenimo tęstinumas? 

5. ,,Poeto vaizduotė, suvokta kaip pagrindinė kūrybos jėga, pralaužianti regimąjį pasaulio paviršių ir ima kalbėtis su pirmykščių daiktų 
pavidalais, kurie, pasirodo, yra giminingi, priklauso tai pačiai nedalomai būties visumai.“ ( V. Kubilius) Kaip šį teiginį pagrindžia 
eilėraščio leksika? Išrinkite visus bendrašaknius žodžius. 

6. Pasvarstykite, kokią prasmę eilėraštyje įgyja žodžiai ,,pėdas“ ir ,,pėda“.  Išsiaiškinkite jų reikmę žodyne.

7. Kokį pasikeitusį santykį su praeitimi išreiškia eilėraščio pabaigos anaforos ir sakinių struktūra?  Ką reiškia kvietimas melstis ir gerti?

8. Suformuluokite pagrindinę eilėraščio mintį.

9. Kaip menas susieja praeitį ir dabartį? Kas dar susieja praeityje ir dabar gyvenančius? Atsakykite remdamiesi eilėraščio motyvais, 
detalėmis, konteksto užuominomis.

file:///C:/Users/lisau/Downloads/V.%20Lisauskien%C4%97.Tekst%C5%B3%20analiz%C4%97s%20u%C5%BEduotys.pdf
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Tema Žmogus ir tėvynė

• Parašykite pastraipą „Kokiais ženklais Lietuva kalba man Sigito Gedos 
eilėraštyje?“

• Remkitės  analizuotu eilėraščiu ,,Stačios akys...“ arba ,,Jotvingių mišios“ 
ir jų analizės klausimais.

• Savo teiginį argumentuokite pasirinktų trijų skirtingų laiko, gamtos, 
kultūros, kalbos  ženklų, esančių eilėraštyje, analize ir interpretacija. 
• Išvadas siekite su S. Gedos kūrybos bruožais ir jo poezijos 

novatoriškumu lietuvių lyrikoje. Kur tinka, įterpkite literatūros kritikų  
(,,Iš Mindaugo Nastaravičiaus interviu su filosofu Arvydu Šliogeriu apie 
Sigitą Gedą“, Skaitinių 79 psl.) arba paties poeto citatas.  

https://smm.vma.lm.lt/mod/glossary/view.php?id=930
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Ars poetica: S. Geda. Č. Milošas, A. Marčėnas
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Požiūris į kūrybos 
paskirtį: skleisti gėrį, kurti 
grožį ir tokiu būdu gelbėti 
pasaulį nuo banalumo ir 
išnykimo... 
Argumentuokite, 
pildykite, polemizuokite...



S. Gedos poezijos analizės aspektai

1 tema. Moderniosios poezijos temos ir jų interpretavimas S. Gedos poezijoje
2 tema. Kūrybos bruožai, temos, motyvai  ir jų tęstinumas eilėraščiuose. 
Požiūris į kūrybos paskirtį. (Ars poetika: Česlovas Milošas, Sigitas Geda, Aidas 
Marčėnas)
3 tema  Pasaulio vaizdinys ir jo meninė raiška. Mitinės vaizduotės ir istorinės 
atminties galia. Teiginių pagrindimas.  Pasirinktų eilėraščių analizė .
4 tema.  Žmogaus įsipareigojimas kultūrai. Poetas – kultūros kūrėjas ir 
tradicijų tęsėjas, kaitos požymiai pasirinktuose eilėraščiuose ( Sigitas Geda 
,,Maironio mirtis“, Aidas Marčėnas ,,Sonetas Sigitui Gedai“) 
5 tema. S. Gedos ir H. Radausko (ar kito poeto) kūrybos lyginimas: 
panašumai ir skirtumai. Transformacijos principas. Pasirinktų eilėraščių 
lyginamoji analizė.  
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S. Gedos ir H. Radausko kūrybos lyginimas: panašumai ir skirtumai. 
Transformacijos principas. Lyginamoji analizė. Darbas grupėmis

1. Kūrėjo vaidmens suvokimas. Eilėraščių lyginimas H. Radauskas ,,Dainos gimimas“, ,,Ars poetica“.

2. Atminties tema. M. Martinaičio, Maironio, H. Radausko S. Gedos kūryboje (Panašumas ir skirtumai) Maironis 
,,Trakų pilis“, M. Martinaitis ,,Prisiminimas (Serbenta), H. Radauskas ,,Homero jaunystė“, S. Geda ,,Giesmė apie 
pasaulio medį“.

3. Gamtos ir žmogaus santykis. S. Geda ,,Medžio daina ant šaligatvio“, H. Radauskas

,,Kaštanas pradeda žydėt“, ,,Stebuklas“.

4. Žmogaus santykis su kultūra Maironio, H. Radausko ir S. Gedos poezijoje. Maironis ,,Užtrauksme naują 
giesmę“, H. Radauskas ,,Pasaka“, S. Geda ,,Maironio mirtis“.

5. Meno galios suvokimas ir kultūros tęstinumas H. Radausko ir S. Gedos poezijoje. H. Radauskas ,,Pasaka“, 
,,Apolonas“, S. Geda ,,Kasdienis gyvenimas“, ,,Žmonija – kūdikis“ ir kt.

7. Įsipareigojimas tėvynei Maironio ir S. Gedos lyrikoje. S. Geda ,,Lietuvos atsiradimas“,  Maironis ,,Jau niekas 
tavęs“.

8. Žmogaus egzistencijos apmąstymas. H. Radauskas ,,Vakaras“, S. Geda,, Į suartą žemę bežiūrint“.

9. Kalba (žanro, šaltinio, žodžio kontekstas ir atmintis ) kaip kūrybos šaltinis.( H. Radauskas „Pasaka“, ,,Malda į 
blondinę“,  S. Geda ,,Etimologijos“, ,,Gedimino valstybės fragmentas“ ,,Giesmė apie pasaulio medį“ ir kt.).

10. Spalvų semantika ( H. Radauskas ,,Raudoni medžiai“ ,,Ruduo“, S. Geda ,,Lietuvos atsiradimas“)
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Kūrybinės  ir probleminės sąsajos

• Kieno ir kokią tradiciją tęsia (temos, motyvai, įvaizdžiai, kompozicija, kalba, 
vaizdų prigimtis)? Pasirinkite rašytoją ir jo kūrinius, su kuriais lyginsite.

• Kokias idėjas, požiūrį, vertybes, pasaulio, žmogaus sampratą išreiškia 
poetiniais vaizdais? Kaip šie vaizdai sukuriami (spalvos, kalba, aliuzijos, 
paralelės, priešpriešos, analogijos, palyginimai, metaforos, užuominos, 
kontekstai)? Transformacijos principo taikymas.

• Užduotis: Pasirinkti vieną temą ir du tos pačios temos S. Gedos, H. 
Radausko ar kito poeto eilėraščius ir parodyti, kaip taikant transformacijos 
principą sukuriamas naujas poetinis pasaulis. Aptarti eilėraščių temines, 
problemines ir idėjines sąsajas bei skirtumus.

• Kuo panašus Sigito Gedos ir Salomėjos Nėries, kaip kūrėjų likimas? Kas jį 
komplikavo?
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Tradicijos tęstinumas ir S. Gedos kūrybos 
novatoriškumas
• Kartojimo užduotis.  Prisiminkite,  kokį vaidmenį lietuvių kultūros  istorijoje J. 

Marcinkevičius suteikė Mažvydui,  M. Martinaitis Donelaičiui ir S. Geda  Strazdui 
arba Maironiui. Pabandykite jį apibendrinti 3- 5 sakiniais. 

• N. D.  Perskaityti: Rimvydas Šilbajoris. ,,Sigitas Geda: iš toliau ir iš arčiau“, el. 
chrestomatija. 2414 psl.

• K. Nastopka  Pakeliui su Sigitu Geda

• http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/K%C4%99stutis_Nastopka._Pakeliu
i_su_Sigitu_Geda.LH6900A.pdf

• Anoniminė recenzija „Daigai be šaknų“. 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Anonimin%C4%97_recenzija._Daig
ai_be_%C5%A1akn%C5%B3.LH6900C.pdf
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Išvados

• S. Gedos poezijos novatoriškumas (naujų prasmių sukūrimas / atsiradimas). Jo vaidmuo 
kultūroje.

• S. Gedai rūpi Lietuva. (Žiūr. parašymo laiką ir pavadinimą)

• Gamta yra gyvybės ir gyvenimo tęstinumo liudytoja, nuolatinio atsinaujinimo ir vilties 
šaltinis. 

• Menas suteikia galimybę atkurti ir sukurti tai, ko nėra, bet kas buvo ar kas vėl gali būti.

• Kalba veikia ir savo tiesioginėmis, ir perkeltinėmis reikšmėmis, o spalvos tampa ne 
estetinio pasigėrėjimo, bet dvasinių būsenų atitikmenimis: dominuoja juoda žemės 
spalva, balta – dangaus, mėlyna – vandens,  geltona – šviesos, saulės,  žalia – gamtos, 
raudona – kraujo, aistros,  meilės, ruda – molio ir kartu žemės gelmių spalva.

• Kultūros ženklai, įvaizdžiai žadina atmintį ir sąmoningumą, provokuoja atsakyti į esminį  
egzistencinį klausimą, kodėl esu, iš atsakymo iškyla kiti klausimai: kur, kaip esu?

• Jo poezija jungia tradiciją ir novatoriškumą.
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