
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Literatūras veidu un žanru teorija: dzeja
Kursa nosaukums angliski Theory of  Literary Types and Genres: Poetry

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) B2
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Linda Zulmane Literatūras katedra Mg. philol.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80     
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits  -- 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)
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*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

A daļas kursi, 1. studiju gads: Ievads literatūrzinātnē; Literāra 
teksta analīze.2. studiju gads: Latviešu literatūras un kultūras 
vēsture.

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/literatūras teorija
*Kursa mērķi Izpratnes veidošana par dzejas kā literatūras veida savdabību un 

specifiku, dzejas teorijas pamatjēdzienu apguve, dzejas tekstu 
analīzes prasmes apgūšana. 

*Kursa uzdevumi Dzejas teorijas zinātnisks un radošs lietojums dzejas teksta 
analīzē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Dzejas teksta analīzes prasme.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursā aplūkota dzejas kā atsevišķa literatūras veida 
specifika un savdabība; atklāts, ka dzejoli kā sarežģīti 
veidotu jēgu formē visi dzejoļa līmeņi: ritmika un 
fonika (vārsmošanas sistēmas, atskaņas, dzejas 
instrumentācija), dzejas valoda un sintakses īpatnības,
mākslinieciskā tēlainība (tropi), kompozīcija, kopā 
veidojot atsevišķa dzejnieka poētisko 
pasauli.Teorētisko jautājumu apguve paredzēta ar 
ikreizēju kāda dzejas teksta analīzi.

Content of the course – clarification of the 
specific character of poetry. Theoretical 
characterisation and analysis of the differences 
and basic features of poetry: rhythm and phonic, 
composition, the language of poetry, the syntax 
of poetry’ texts, poetic etc. 



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

                 
Dzejas kā literatūras veida specifika: Lirisms, lirikas būtība 
(liriskais pārdzīvojums, liriskā situācija).

Dzejas teksta veselums, tā struktūra. Dzejas analīze un 
interpretācija. Intertekstualitātes jēdziens. 

Vārsmošanas sistēmu (sillabotonika, tonika) dinamika latviešu 
dzejas vēsturē (tautiskā romantisma, Raiņa, A. Čaka, O.Vācieša, 
U. Bērziņa, K. Vērdiņa dzejas piemēri). Pantmēru semantika. 
Dzejas skaniskie aspekti.

Panta formas: No divrindes līdz desmitrindei, sonets, trioleta, 
franču balāde u.c. Brīvās panta formas. (Raiņa, J. Sudrabkalna, 
J. Medeņa, B. Saulīša, P. Brūvera, jauno dzejnieku pantu formas 
analīze).

Vārds poētiskā tekstā. Sēmas jēdziens.

Dzejas tēlainība: 
Salīdzinājums kā dzejas pastāvēšanas pamatprincips. Nozīmes 
pārnesuma princips (tropi). Aktualizācija un automatizācija.

Kompozīcija:
Dzejoļa (J. Poruks), dzejoļu cikla (J. Sudrabkalns, E. Ādamsons)
un krājuma kompozīcija (Rainis, K. Skujenieks, P. Brūvers).

Dzejas poētiskās pasaules jēdziens. Liriskais varonis: termina 
vēsture un liktenis jaunākajā dzejā (Aspazijas, J. Sudrabkalna, 
P. Brūvera dzejas piemēri).

Liroepika: Poēma, balāde. Vai pastāv lirodramatika?

Viena dzejoļu krājuma analīze.

Ieskats latviešu dzejas teorijas vēsturē (J. Višmanis, Vecais 
Stenders, J. Alunāns, E. Dinsberģis, A. Bračs, Līgotņu Jēkabs, 
K. Dziļleja, V. Valeinis, S. Sirsone un M. Dombrovska, 
J. Kursīte). 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Mācību pamatliteratūras studijas, atsevišķu tēmu patstāvīga apguve,
atsevišķu dzejas tekstu patstāvīga analīze.

48

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās semināros, visu paredzēto tekstu rakstiska 
analīze, individuālās poētiskās vārdnīcas veidošana.



*Mācību pamatliteratūra J. Kursīte. Dzejas vārdnīca. R.: Zinātne, 2002.
J. Kursīte. Raiņa dzejas poētika. R.: Zinātne, 1996.
V. Valeinis. Ievads literatūrzinātnē, R.: Zvaigzne ABC, 2007.
R. Veidemane. Izteikt neizsakāmo. R.: Liesma, 1977.

Mācību papildliteratūra A. Grīnvalde. Laiks un dzeja. Liepāja, 2000.
J. Kursīte. Latviešu dzejas versifikācija 20. gs. sākumā: 1900 
-1919. R.: Zinātne, 1988.
V. Ķikāns. Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni. Daugavpils, 
1998.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Karogs, Kultūras Forums, Kultūras Diena.
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Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
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