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Barokas – terminas pradėtas vartoti XVIII amžiuje. Jo kilmė
neaiški. Kartais jis siejamas su portugalų kalbos žodžiu
barroco, kuris reiškia „netaisyklingos formos perlas“.
Kitu atveju ieškoma šio žodžio sąsajų su loginio mąstymo
figūra – silogizmu, kuri neturi vieno iš savo loginių
komponentų (paprastai silogizmą sudaro dvi prielaidos ir
išvada).
Taigi abiem atvejais „barokas“ nusako tai, kas yra
„netaisyklinga“, „keista“, „įmantru“, „neįprasta“.
Moksle šį terminą įteisino šveicarų mokslininkas Heinrichas
Velflinas (Wölfflin, 1864–1945) veikale Renesansas ir
barokas (Renaissance und Barock, 1926).
/Eugenija Ulčinaitė

Europos kultūros istorijoje Baroku apibūdinamas
laikotarpis, trukęs nuo XVII a. pradžios iki XVIII a.
vidurio.
Lietuvoje jis irgi apima maždaug pusantro šimto
metų kultūros tarpsnį. Jo pabaiga sietina su tam
tikrais reikšmingais XVIII a. vidurio įvykiais,
liudijusiais ankstesnių kultūros ir valstybės
gyvenimo formų apmirimą ir naujųjų atsiradimą.

/Sigitas Narbutas

Baroko literatūrai būdinga didelė žanrų
įvairovė. Greta epo, tragedijos, komedijos
išpopuliarėjo smulkieji literatūros žanrai:
• epigrama,
• emblema,
• akrostichas,
• anagrama,
• apoftegma,
• logogrifas,
• kankrinas,
• epicedijas,
• trenas,
• elogijas.

• EPIGRAMA (sen. gr. ἐπίγραμμα „užrašas“) – trumpas, sąmojingas, kartais satyrinio
pobūdžio eiliuotas kūrinys. Atsirado senovės Graikijoje iš eiliuotų įrašų
antkapiuose, pastatuose, induose. Epigramos būna ne ilgesnės kaip 8–10 eilučių,
paprastai dvinarės: pirmose 6–8 eilutėse nusakoma situacija, iškeliamos
prielaidos, sukuriama emocinė įtampa, o paskutinėse eilutėse tarsi duodamas
atsakymas, pasiekiama „iškrova“, intonacija krinta.
Epigrama laikyta visų mažųjų
literatūros formų pagrindu,
žanru, reikalavusiu iš kūrėjo
paties aukščiausio meistriškumo,
talento brandos ir išmonės.
Epigramai būdingos trys
pagrindinės savybės:
• šmaikštumas (argutia),
• glaustumas (brevitas),
• malonus skambesys
(suavitas).
Epigramos pabaiga turi būti
netikėta (non exspectata)
ar visai priešinga tai, kurios
laukiama (exspectationi plane
contraria), Ji turi nustebinti bei
sužadinti klausytojo ar skaitytojo
jausmus akuminu, netikėtu
vertinimu, sąmoju, naujumu.

Vario ir sidabro, ir geležies, ir
aukso [turintys] paprasti
žmonės
Ėjo į Etnos aikštę smarkiai
ginčydamiesi.
Ginčas buvo – iš kokio metalo,
Vulkanai, gali
Įgudusia ranka Valavičiaus
Strėles pagaminti.
Laimėjo bylą geležis, Vulkanui
esant teisėju,
Ir buvo padarytos geležinės
Strėlės drąsiam vyrui.
Tada kalvis darbų
bendrininkams tarė: Tebus
geležinės
Strėlės: pats Valavičius
man auksinis bus.
/ Sarbviejus

Nuo seno vyksta ginčas
atkaklus:
Kaip atsirado Žemėje žmogus?
Pasakė Dievas: „Mano
autorystė.“
Pašoko velnias: „Klysti, seni,
klysti“.
Įsiterpė į pokalbį beždžionės:
„Mes autoriai, nėra čia
abejonės“.
Išminčiai galvas ilgą laiką
laužė,
Ne vienas žuvo kilpoje, ant
laužo,
Ne vienas ugnyje iš skausmo
raitės,
O „Žmogų“ juk sutvėrė
Mieželaitis.
/ G.Kanovičius

• EMBLEMA suliejo poeziją ir vaizduojamąjį meną. Baroko epocha mėgino jungti
skirtingas meno sritis. Šio laikotarpio literatūroje išplito emblemos žanras

Emblemos žanro pradininku laikomas
italų humanistas, poetas ir teisininkas
Andrea Alciatas, išleidęs medžio
raižiniais iliustruotą epigramų rinkinį,
pavadintą
Emblematum
liber
(Augsburgas,1531).
Kanoninę
emblemą
sudaro
trys
dalys:
sentencinio pobūdžio sakinys (lema),
grafinis atvaizdas ir epigraminis
eilėraštis. Emblemos lema buvo
traktuojama kaip atvaizdo ir teksto
kompozicijos prasmės raktas; būtent
tokiais prasminiais ryšiais susaistytos
emblemos plito XVII-XVIII a. dailėje:
architektūroje ir jos interjero dekore,
teatro scenoje ir teatralizuotų iškilmių,
procesijų apipavidalinime, sakralinių
ir pasaulietinių dirbinių dekore ir daug
kur kitur.

Gervės emblema,
simbolizuojanti naujojo
Vilniaus vyskupo Benedikto
Vainos budrumą. Graviūra iš
pirmojo medžio raižiniais
iliustruoto emblemų rinkinio
Stanislovo ir Jono Kiškų
panegirikoje In auspicatum.
/(Vilnius, 1600). VUB

• AKROSTICHAS - (gr. akros - kraštutinis + stichos- eilutė) - eiliuoto kūrinio eilučių
pirmosios raidės, kurios, skaitant iš viršaus į apačią, sudaro žodį ar posakį,
dažnai - rašytojo ar poeto vardą ir pavardę.
Baroko laikotarpiu akrostichai
būdavo kaip įmanoma labiau
išryškinami, su pasididžiavimu
nurodomi kūrinių antraštėse. Buvo
gaivinamos įmantresnės antikos
poetų
sugalvotos
akrostichų
formos ir kuriamos naujos, dar
sudėtingesnės: norimi žodžiai
įrašomi ne tik pirmosiomis, bet ir
paskutinėmis
ar
vidurinėmis
eilučių raidėmis arba/ ir kryžmai,
ne tik iš viršaus į apačią, bet ir
apačios aukštyn, tekstai su
akrostichais
galėdavo
įgyti
sudėtingus
geometrinius
pavidalus. Tačiau šiuo laikotarpiu
tokiu prašmatniu būdu jau nebe
kuklūs poetai pasirašydavo, o
būdavo įamžinami didikų ar
valdovų vardai bei titulai, religinio
turinio knygose – Jėzaus, Marijos,
šventųjų vardai.

AKROSTICHAS, Nušviečiantis šviesiausiojo valdovo ir
pono p. Kristupo Radvilos, Biržų ir Dubingių
[kunigaikščio] ir Vilniaus vaivados, šlovę:
Kiek tiktai esti kraštų šalia gimtosios tėvynės,
Reto neaplankei: Italijos žemėj buvojai
Ir tuose kraštuose, kur Iberas teka turtingas,
Savo narsa bebaime kur galai garsėjo karingi,
Troškai tuos pamatyt, kurie audringojo Marso
Užpuolimus patyrė dažnai. Dabar jau gimtinėj
Peržiūri savo valdas, turtus, lankai artimuosius.
Atramos jie, kuriomis tėvynė remiasi nuolat,
Siekia jų žygių šlovė žvaigždynus, herojams prilygsta.
Rasti tokių nepavyks tau jokiuos kraštuose tolimiausiuos.
Apsižvalgyk, jie šalia, gali jais žavėtis ir remtis,
Drąsiai jie kaujas kare, taikoje išmintingi ir kilnūs,
Vis prisiminki ir tuos, kurie iš Radvilų kilę,
Ištikimi jie karaliams, sunkumuose – ištvermingiausi,
Linkę padėti kitiems, kautynėse – narsūs vadovai.
Argi nėra pavyzdys įžymusis Kristupas šitas,
Savo šlove prilygstąs tėvų ir protėvių šlovei,
Narsą širdy nešiojąs ir ją pavojuos parodęs?

• ANAGRAMA (raidžių sukeitimas vietomis žodyje kitam žodžiui sudaryti,
pvz., „kalnas“ – „klanas“, „opus“ – „supo“)
Anagrama buvo vienas populiariausių žanrų baroko literatūroje.

K. Kojalavičius aptaria pamokslų sakymą nuo advento iki sekminių, medžiagą
pateikdamas liturgine tvarka ir ryškindamas kiekvieno pamokslo specifiką.
Autorius nagrinėja gana daug tokių pačių pamokslų komponavimo būdų,
kuriuos nurodė ir kuriant pasaulietines kalbas, t. y. panaudojant alegorijas,
simbolius, antitezes, silogizmus, etimologijas, palyginimus, klausimus, įvairias
retorines figūras. Pateikia net ir tų pačių pavyzdžių, pvz., vardo Kazimieras
anagraminį aiškinimą. Lotyniškai CASIMIRUS gali būti perskaitytas kaip SUM
AC IRIS (esu vaivorykštė), CASUS MIRI (stebuklo pasireiškimas), MIRUS ISA[A]C
(dieviškasis Izaokas). Kiekvienu atveju galima parašyti visiškai skirtingą,
alegoriniais vaizdiniais, pavyzdžiais ir palyginimais paremtą kalbą.
/„Šešiasdešimt šventosios kalbos sudarymo būdų“ (Modi LX sacrae orationis varie formandae),
pirmą kartą išleistas Antverpene 1668 m.
Eugenija Ulčinaitė. Kazimieras Kojalavičius – retorikos profesorius, pamokslininkas, panegiristas

• APOFTEGMA (graikiškai apophtegma)
– trumpas, taiklus, sąmojingas
posakis, artimas aforizmui,
sentencijai.
Baroko epochoje apoftegmomis
vadinamos 2–4 eilučių eiliuotos
sentencijos.

STANISLOVAS SERAFINAS JAGODINSKIS
(apie 1590–1644) „Žmogiškosios
išminties apoftegmos“ (Apoftegmata
ludzkiej mądrości),t. y. aforistiniai
pasakojimai „apie grašio vertę ir kai
kuriuos grašio klausimus“.

• LOGOGRIFAS - graikų kalboje žodis logo reiškia žodis, kalba, protas,
skaičiavimas, santykis, o žodis griphos – spąstai, mįslė, galvosūkis.
LOGOGRIFAS – mįslė, galvosūkis, kurio esmę sudaro užmintojo žodžio skiemenų,
raidžių perstatymas arba išmetimas, kad išeitų kiti žodžiai. Ši mįslė paremta
šifruotais žodžiais, iš kurių išrinktos raidės arba skiemenys, einantys tam tikra
tvarka, padeda įspėti atsakymą.
ARBA - tai atificiozinės literatūros forma, eilėraštis, kuriame kokio nors asmens
vardas ar daikto pavadinimas, suskaidytas skiemenimis ar raidėmis,
„paslėptas“ tekste pagal tam tikrą raktą.

Pvz.: Amore, more, ore, re servantur amicitiae („Draugystė išsaugoma
meile, elgesiu, žodžiais, darbais“).

• KANKRINAS - lotyniškai cancer – vėžys.
Kankrinas – tai eilės, sakiniai arba žodžiai, kuriuos skaitant iš kairės į dešinę
arba atvirkščiai gaunama ta pati reikšmė.
Tai - artificiozinė literatūra (lot. artificiosus – meistriškas, išmoningai padarytas;
dirbtinis) – tai kategorija, siejanti grupę poetinių formų, pagrįstų žodžių žaismo,
sintaksės ar morfologijos ardymo principu (echo, kankrinas, protėjas ir kt.),

XVII amžiaus retorikos vadovėliuose dažniausiai pateikiamas tas pats kankrino
pavyzdys:

Roma tibi subito motibus ibit amor („Roma, meilė tau ateis netikėtai“).
Deja, lietuviškų kankrinų, atrodo, niekas nekūrė.

• EPICEDIJAS (lot. laidotuvių giesmė) – eiliuotas kūrinys artimas epitafijai,
elegijai, trenui, tačiau paprastai didesnės apimties (kartais siekė kelis šimtus
eilučių). Kilo iš graikų chorinės lyrikos, antikoje sudarė dalį laidotuvių apeigų.
Baroko epochoje epicedijas buvo skirtas mirusiam žmogui pašlovinti.
Epicedijas turi specifinę retorinę schemą:
• laudatio - mirusiojo nuopelnų pagyrimas;
• comploratio – gedulas;
• paguoda – paguoda.
Epicedijaus herojus gali būti tik suaugęs, garsus asmuo, turintis konkrečių
nuopelnų, didvyris.
Kristupo Mikolajevičiaus (Christophorus Mikolaievicius) epicedijuje, parašytame
mirus Laurynui Rudaminai Dusetiškiui (Epicedium in obitum D. Laurentii
Rudominae Dusiatski..., 1603), aprašomi 1600–1601 metų Livonijos karo įvykiai,
naudojamos tipiškos epo formulės, sekama Vergilijaus Eneida, kuriamas narsaus
ir tauraus herojaus paveikslas.

Simonas Dachas (1605 – 1659) studijų metais vertėsi privačiomis pamokomis, su
mokinių choru dalyvaudavo laidotuvėse, kuriose buvo atliekami jo paties eiliuoti
kūriniai mirusiajam pagerbti (epicedijos). Ilgainiui S. Dachas netgi pagarsėjo kaip
„mirties dainius“.

• TRENAS (graikų kalboje žodis threnos reiškia – rauda, gedulinga giesmė.
– tai eilėraštis, skirtas mirusiajam apraudoti ir pašlovinti. Tematiškai artimas
elegijai, epitafijai. Dar gali būti daina arba trumpas instrumentinis kūrinys, skirtas
mirusiam apraudoti.
Mirtis XVI–XVII amžiaus trenuose dažniausiai tapatinama su romėnų mitologijos likimo
deivėmis Parkomis (Parcae), kurios verpia likimo siūlą ir savavališkai jį nutraukia. Tačiau
kartais vartojamas ir Mirties – Giltinės su dalgiu rankose įvaizdis – viduramžių religinės
mistikos ženklas. Kai kada šie skirtingų pasaulėžiūrų elementai puikiai dera tame pačiame
kūrinyje, kaip, sakysime, šiame Baltramiejaus Plaukaičio (Bartholomaeus Plaukoc)
eilėraštyje „Mirtis tyko dingsties“ (Occasionem mors observat):
Stovi prie Parkų mirtis, grėsmingą veidą atgręžus,
Koks buvo noras lemties, trokšta žinoti jinai,
Štai Šimanovskio garsaus verpstėj vis sukasi siūlas:
Baisiai trumpas jisai, mato, jog greitai nutrūks.
Net pašoka aukštyn iš džiaugsmo, pajutusi grobį,
Nėr ko delsti, greičiau nori sau jį pasiimt:
„Jeigu Deivės lemties jaunuoliui neleidžia gyventi,
Jeigu skuba suverpt siūlą gyvybės jaunos, –
Ko delsiu ir kodėl nedrįstu ginkluota įžengti
Į jaunuolio namus? Teisę juk tokią turiu“, –
Taip pasakiusi tuoj į liūdnąjį būstą įslinko
Ir lenktąja dalge užbaigė darbą mirtis.
(Rauda mirus Mikalojui Šimanovskiui, 1595)

• ELOGIJA – panegirikos atmaina, dažniausiai eiliuotas kūrinys, skirtas mirusiam
žmogui pašlovinti. Tematiškai artimas trenui, epitafijai.
Baroko epochoje elogijos buvo rašomos proza ir eilėmis, skiriamos taip pat ir
gyviems žmonėms.
Kilusi iš epitafijos ir skirta „kokiam nors asmeniui ar dalykui pašlovinti“ (Elogium
est oratio continens laudem aliquem personae vel rei), ilgainiui elogija įgavo
panegirikos elementų, patoso, išaugo jos apimtis (kartais iki kelių šimtų eilučių).
Išorinis elogijos požymis – tai nevienodo ilgio eilutės, tarsi suvertos ant vertikalios
simetrijos ašies. Teoriniuose elogijos aptarimuose dažniausiai pabrėžiamas aštrus,
glaustas jos stilius, tradicinės formulės: „sustok, praeivi“ (siste viator), „globokite,
dievai“ (favete Superi), minties paradoksai: „mirtis ne užmerkia akis, o atveria“
(Mors non claudit oculos, aperit).
Saliamono Risinskio ((?–1625) elogijuose gausu panegirinės patetikos, retorinių formulių.
Mikalojui Radvilui Rudajam (1512–1584) skirto elogijo fragmentas:

[...] jis buvo teisingas teisme, taurus – draugystėje,
nuolaidus – su kaimynais, lipšnus – su šeimynykščiais,
abejingas turtui savajam,
o su valstybės labu – rūpestingas, atlaidus – kaltininkams, dosnus –
nevertiesiems, humaniškas buvo su kiekvienu,
o su visais garsėjo prakilniu elgesiu.

