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Vai literatūra joprojām ir tāda pati kā agrāk?



Novērošana/klausīšanās/konversācija

(ciešā lasīšana, semiotika, strukturālisms + radošā rakstīšana)



• mainīt mācību programmu
(politisks, aktuāls saturs klasisko
piemēru vietā) ("Sērga", "Silva 
Rerum", "1984").

• būt provokatīvam un tiešam (vai
tas ir labs/ slikts, "gobelēns vai
lupata").

• izrādes/projekti

Kā izraisīt zinātkāri?



• Personīgā pieredze

• radoši uzdevumi (tostarp
drāma, stils, vizualizācija, 
īsa stāsta rakstīšana, 
monologi, iedibināta vārdu
krājuma izmantošana, 
visas grāmatas
kopsavilkums vietnē
Twitter 143 rakstzīmēs)

• kultūras pieredzes žurnāls







Kultūras pieredzes žurnāls

• vismaz divi dienasgrāmatas ieraksti (kritiski vai radoši, 
neskaitot obligāto lasīšanu mājās).
• īsas recenzijas, esejas
• dalība jauno lasītāju alternatīvajā žūrijā "Laligaba".

Kas būtu jānovērtē:
• tehniskās prasmes
• argumentācija
• stila un gaumes unikalitāte
• vai ir radošs koncepts

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



Radošā teksta vārdu krājuma definēšana

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

nosaka struktūras elementus (portrets, dialogs, ainas apraksts utt.)

žanra identifikācijas elementi



Kas ir diezgan raksturīgs mūsdienu latviešu dzejai?

• modernās estētikas dažādība, klasiskā forma lielākoties izmantota tikai

ironiskās vai stilistiski fiksētās situācijās (folkloras vai noteiktas

semantikas imitācija).

• urbānās dzejas dažādība - pastorālā intonācija mijas ar spēcīgu ironiju

vai atsvešinātību, tomēr dabas tēli ir klātesoši. 

• distancēšanās no viltus ikdienas optimisma, skeptisks režīms.

• antīkās/klasiskās pasaules kultūras ietekmes, eksistenciālisms, 

postmodernisms, intensīva kultūras zīmju izmantošana.

• tipiski romantiska tēlainība, ko maina negaidīts, paradoksāls poētiskais

konteksts, ironija, dramatiska un atsvešināta izteiksme, stoisks

skepticisms un emocionāla brīvība.

• vizuālo elementu izmantošana

• dzejnieki ar doktora grādu



Dažas tēzes par latviešu dzejas vēsturi

Pirmā izdotā mākslinieciski nozīmīgā dzejas grāmata - Jura 

Alunāna "Dziesmiņas" 1856, nacionālā romantisma poētika. 

Šķiet, ka kāda romantisma izpausme nekad nav beigusies. 

Pagājušais gadsimts - latviešu dzejas zelta laikmets (pirmās 

desmitgades - modernisma uzplaukums, liela stilistiskā 

daudzpusība)

Vēsturisko, kultūras un politisko apstākļu dēļ vairāku literāro 

virzienu un tendenču laika grafiks latviešu literatūrā atšķiras no 

Rietumu literatūras laika grafika



Dažas tēzes par dzejas vēsturi

Padomju laiki - cenzūra var būt efektīva dzejai, pat ja tā ir postoša 

dzejniekiem; milzīgs pieprasījums pēc dzejas pret ierobežotām 

izdevējdarbības iespējām 90. gados.

Literatūras dusmas un sociālā angažētība latviešu kultūrā piespieda 

dzejnieku sacelties - meklēt individuālo metafizisko un radošo brīvību.

Tipiskais dzejnieka misijas tēls lasītāja apziņā bija nostiprinājies 

padomju laikos - no dzejnieka tika gaidīts, ka viņš būs tautas tribīne, 

vēsturnieks, nodarbosies ar politiku, ētiku un pat ekoloģiju, spēcīgi 

cienīs folkloru un valodu. Šādā veidā auditorija zaudēja sirsnīgo saikni 

ar dzejnieku, kad viņš zaudēja dzejoļa implicīto saturu. 

Mākslu mākslas dēļ auditorija nerespektē, jo dzejai viņu apziņā ir 

noteikts ritms, stihija, forma un pat saturs, un (šausmas šausmām!) pat 

praktisks dzejas pielietojums.



Kādas ir raksturīgākās pēdējo desmit gadu dzejas

tendences?

Levērojama dzīvo klasiķu, piemēram, Rokpelnis, Skujenieks, 

Zandere, klātbūtne

Dominē prozas dzeja jeb liroepiskā forma, dzeja kļūst arvien 

episkāka (garāka, aprakstošāka) - Gaile, Manfelde, Vērdiņš, Auziņa, 

Viguls, Ostups.

Sociālo problēmu atainojums, ikdienišķās, ikdienišķās dzīves, trauslā 

un sociāli ietekmētā cilvēka kā liriskā "es" atainojums dzejā -

Manfelde, Gaile, Auziņa, Ogriņš, Vērdiņš, Rudzīte.

Pilsētnieciskā mentalitāte dzejā - Ogriņš, Gaile, Manfelde, Viguls, 

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

Apokaliptiskā intonācija - Draguns, Langa, Ogriņš



Kas raksturīgs pēdējās desmitgades dzejai?

Pogląd metafizyczny - Rokpelnis, Manfelde, Sirmā, Bērziņš, Langa

Hedonistyczne, zmysłowe, a nawet erotyczne treści i/lub silne 

przedstawienie kobiet - Gaile, Auziņa, Bērziņa, Vērdiņš

ironiczna poezja lub parodie, ogromna ilość symboli i znaków 

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

Pujāts.

Eksperymenty z formą poetycką lub środkami wyrazu artystycznego -

E.Aivars, Bērziņš, Raups, Lukaševičs

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

Vādonis



Paldies!


