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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Pasaules  literatūra:  modernisms  un  postmodernisms  I
(dzedzeja un proza)

*Kursa nosaukums angliski World’s  Literature:  Modernism  and
Postmodernism I (poetry and prose)

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

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) B2 daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

3KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Zanda Gūtmane Literatūras katedra Asoc.prof., Dr.philol
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais**)

4

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Pasaules literatūras un kultūras vēsture II: klasicisms, 
reālisms un romantisms; Ievads literatūrzinātnē – A daļa

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne, cittautu literatūra
*Kursa mērķi Radīt izpratni par 20.gadsimta pasaules literatūras 

attīstības pamattendencēm, modernisma un 
postmodernisma dzeju un prozu

*Kursa uzdevumi Lasīt un analizēt modernisma un postmodernisma dzejas
un prozas sacerējumus, aplūkot tos literāro procesu 
attīstības un virzienu teorijas kontekstā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Literāra darba analīzes prasmes, zināšanas pasaules 
literatūras vēsturē un literatūras teorijā.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa mērķis – radīt izpratni par 
20.gadsimta pasaules literatūras tendencēm
– modernisma un postmodernisma 
attīstību, ar spilgtām un tipiskām šo literāro
paradigmu izpausmēm prozā un dzejā, ar 
darbiem, kas atklāj paradigmu pārejas un 
mijattieksmes. Tiek veidots priekšstats par 
pasaules literatūras attīstības procesu, 
iepazīta konkrētu rakstnieku daiļrade, lasīti
un analizēti nozīmīgi 20.gadsimta pasaules 
literatūras sacerējumi.

Aim of the acquisition of the course - to develop 
understanding about a development of world literature 
at the turn of the 19th/20th centuries and in the 20th 
century. Formation of a deeper understanding about 
paradigm of modernism and postmodernism. During 
seminars – analysis of particular works.
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*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)

Modernisma paradigma (19.gs. beigas – 20.gs. 1.puse)
Modernās literatūras veidošanās priekšnoteikumi. 
Modernisma paradigmas raksturojums, modernisma 
virzienu attīstība. Atsevišķu valstu literatūras attīstības 
specifika (19.gs. 80.gadi – 20.gs. vidus). F.Nīčes 
filozofijas nozīme.
Naturālisma  un  simbolisma  attīstība  (19.gs.  beigas)  kā
reālisma un romantisma modifikācijas.
Modernās literatūras pirmsākumi. 
Naturālisma teorija un prakse. E.Zolā un I.Tēna 
estētiskie uzskati. E.Zolā „Terēze Rakēna”
O.Vailda ieviestās inovācijas, saistība ar simbolismu, 
estētisma izpausmes romānā „Doriana Greja ģīmetne”.

    4

    2

Lekcija

Seminārs

Modernisma dzeja
Simbolisms franču literatūrā. P.Verlēns. A.Rembo.
Ekspresionisms vācu literatūrā.G.Trākls,G.Heims. R.M.Rilke.
Dadaisms un sirreālisms franču literatūrā (A.Bretons, F.Supo,
L.Aragons, P.Eliārs.) G.Apolinērs. 

    6 Lekcija.
Patstāvīgā darba rezultātu 
prezentācija

Modernisma proza
A.Bergsona  teoriju  nozīme  subjektivitātes  atklāsmē.
V.Vulfas  teorētiskās  atziņas  par  moderno  literatūru.
Apziņas  plūsmas  metode.  Pirmie  modernisma  prozas
paraugi:  K.Hamsuna  „Bads”,  A.Šniclera  „Leitnants
Gustls”, R.M.Rilkes „Maltes Laurida Briges piezīmes”.
Subjektivitātes atklāsme modernisma romānos: M.Prusts
„Zudušo  laiku  meklējot”,  V.Vulfa  „Deloveja  kundze”,
Dž.Džoiss. „Uliss”.
Depersonalizācijas  tendence  un  paraboliskais  vēstījums
F.Kafkas daiļradē. Stāsti. 

    4

    6

     2

Lekcija

Lekcija.
Patstāvīgā darba rezultātu 
prezentācija
Seminārs

Eksistenciālisms kā kā ideoloģisks 
strāvojums,tā  izpausmes  literatūrā  (20.gs  40.-   –
50.gadi.)
Modernisma  elementi  E.Hemingveja  romānā  „Ardievas
ieročiem”. Zudušās paaudzes literatūra.
Eksistenciālisms franču prozā.
Ž.P.Sartrs. Eseja „Eksistenciālisms ir humānisms”. 
A.Kamī „Mīts par Sīzifu”, „Svešinieks”. 

    2
    4

Lekcija
Seminārs

Postmodernisma paradigma
Paradigmu maiņa 20.gs. (40.gadu beigas – 50.gadu 
beigas). Atsevišķi prozas sacerējumi kā paradigmu 
maiņas iezīmētāji: H.Heses „Stikla pērlīšu spēle”, 
T.Manna „Doktors Fausts”, H.L.Borhesa stāsti.
Reālisma modifikācijas: kontrkultūras attīstība 
Amerikā un bītniku literatūra; maģiskais reālisms Eiropā
un Latīņamerikā. 

  4

   4

Lekcija

Lekcija, seminārs

Postmodernisma proza
G.Markess „Simts vientulības gadi”. 
D.Dž.Selindžers „Uz kraujas rudzu laukā”.

6  Lekcija, seminārs
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Tēmas izvēles brīvības, sižeta un varoņa 
transformācijas, vēstītāja perspektīvas, 
ironijas, intertekstualitātes u.c. postmodernisma 
aspektu izpausmes konkrētos sacerējumos: 
K.Vonnegūts „Lopkautuve Nr.5”, V.Nabokovs „Lolita”,
Dž.Faulzs „Kolekcionārs”, P.Zīskinds „Parfīms”.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Daiļdarbu un teorētiskās literatūras lasīšana, gatavošanās 
seminārnodarbībām un eksāmenam.
Divu patstāvīgo darbu izstrāde: 
1) modernisma dzejas salīdzinoša analīze (izvēlei divi 
autori: P.Verlēns, A.Rembo, R.M.Rilke, G.Trākls, 
P.Eliārs, G.Apolinērs);
2) modernisma prozas salīdzinoša analīze (M.Prusta 
„Zudušo laiku meklējot”, V.Vulfas „Deloveja kundzes”, 
Dz.Džoisa „Ulisa” fragmenti).

72

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros (70%) un divās patstāvīgo darbu 
rezultātu prezentācijās. Eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra Ivbulis V.Ceļā uz literatūras teoriju: No Platona līdz Diltejam.
R.,1998.
Ivbulis V.Uz kurieni literatūras teorija? R., 1995.
Vācu literatūra un Latvija: 1890 – 1945/ Sast.B.Kalnačs. R.:
Zinātne, 2005.
 Skalberga A. Literatūra 12.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata.
Skolotāja grāmata. R.:Raka, 2001.
 Skalberga A. Literatūra 12.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata.
Skolēna grāmata. R.:Raka, 2001.

Mācību papildliteratūra Bergsons. A.Reālā ilgstamība. Grāmata. – 1990. – Nr.1.
Grīnvalde A.Laiks un dzeja. Liepāja, 2000.
Liotārs Ž.Ž. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. 
R., 2008.
Rubenis A. 20.gadsimta kultūra Eiropā. R., 2004.
Ziemeļu zvaigznājs./ Sast. I.Daukste-Silasproģe, 
A.Jundze.R.,2002.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

- www.satori.lv
- „Karogs”
- „Kultūras forums”
- „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”
- „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas”

Kursa autors:
Z.Gūtmane 24.11.2008.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Literatūras katedra Nr.3 24.1..2008.

Katedra (pēc kursa
piederības)

katedras sēdes protokols Nr.  Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Z.Gūtmane 24.11.2008.

http://www.satori.lv/

