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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Baltijas literatūra: I
Kursa nosaukums angliski Baltic Literature: I
Studiju programma/-as, 
kurai/ām tiek piedāvāts studiju 
kurss

Baltu filoloģija un kultūra

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

3

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Zanda Gūtmane Literatūras katedra Asoc.prof., Dr. philol.

Kopējais stundu skaits (1KRP=40st.) 120
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi=2st.)

12

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

1-3

Pārbaudes forma/as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

A daļas kursi, 1.studiju gads:
Baltu etniskā vēsture;
Baltu mitoloģija un folklora;
Latviešu literatūras un kultūras vēsture;
Ievads literatūrzinātnē

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ latviešu literatūras vēsture, salīdzināmā literatūra 
Kursa mērķi Izpratne par Baltijas reģiona literatūras attīstības gaitu un 

kopsakarībām, literārajiem kontaktiem un tipoloģiskajām 
paralēlēm dzejā un prozā.

Kursa uzdevumi Sniegt priekšstatu par Baltijas literatūras attīstības procesiem un 
periodizāciju, par dzejas un prozas attīstības tendencēm, iepazīt 
spilgtākos literatūras autorus un sacerējumus Baltijas reģiona 
literatūrā; atklāt tipoloģiskās paralēles un atšķirības.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par Baltijas reģiona literatūru (dzeju un prozu)
Teksta analīzes prasmes

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
 (līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ievadā apzināta Baltijas jūras reģiona kultūras 
un literatūras vienotība un katras nacionālās 
literatūras specifika. Kursa apguves gaitā tiek izzināti 
Baltijas literatūras (dzejas un prozas) attīst  procesi, 
apzinātas periodizācijas iespējas, recepcija, literārie 
kontakti, un tipoloģiskās paralēles, notiek iepazīšanās 

Notion  of  the  literature  of  the  Baltic  peoples,  its
specific  character.  The  common  and  different
tendencies  in  the  literary  processes  of  Latvian
literature and that of other Baltic peoples. Formation
of  a  deeper  understanding  about  development  of
Baltic  poetry  and  prose,  reception,  typological



ar spilgtākajiem autoriem un sacerējumiem. parallels  etc.  Overview  of  the  literary  activities  of
certain authors and analysis of separate work.   

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma, 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)

Ievads: Baltijas literatūras kursa saturs 
Baltijas jūras reģiona kultūras un literatūras vienotība un nacionālo 
literatūru specifika.
Periodizācijas iespējas

Apgaismība Baltijā
Donelaitis „Četri gadalaiki” (salīdzinājumā ar tendencēm Latvijā)

Reālisma attīstības sākotne kopš 19.gs. beigām
Reāļisma attīstība prozā: E.Vilde, J.Žemaite, R.Blaumanis

Romantisma attīstības sākotne (tautiskais romantisms) 19.gs. 
beigās
L.Koidula, Auseklis

Modernisma attīstības sākotne 20.gs. sākumā
Literārie grupējumi „Jaunā Igaunija”, Dzelmes grupa
Modernisma izpausmes dzejā
Modernisma izpausmes prozā: F.Tuglasa īsproza (salīdzinājumā ar 
prozas tendencēm Latvijā – J.Akuraters, K.Skalbe u.c.)
Modernisma izpausmes drāmā

Reālisma uzplaukums neatkarīgo republiku laikā
A.H.Tamsāre „Zeme un mīlestība”,
V.Putins „Altāru ēnā” (salīdzinājumā ar prozas tendencēm Latvijā – 
A.Upīts, J.Veselis u.c.)
Neomītisma tendences: A.H.Tamsāres „Aizpekļu jaunās velns”, 
J.Jaunsudrabiņa „Jaunsaimnieks un velns”, K.Borutas „Kas notika 
viņos laikos..”

Jaunromantisma uzplaukums neatkarīgo republiku laikā
A.Gailīts „Toms Nipernādijs” (skandināvu prozas ietekmes: 
K.Hamsuns, S.Lāgerlēva)

Literatūras virzības ceļi pēc Otrā pasaules kara 
Literatūra nacistiskās okupācijas laikā 

Abu okupācijas režīmu represēto pieredzes izpausmes: B.Sroga „Dievu
mežs” (salīdzinājumā ar padomju represiju pieredzes izpausmēm)

„Sašķeltā” literatūra
Literatūras attīstība trimdā:
1.Bēgļu perioda literatūra.
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Lekcija

Lekcija

Lekcija, seminārs

Lekcija

Lekcija

Seminārs

Lekcija
Seminārs (darbs ar 
tekstu fragmentiem)
Seminārs (izvēle)

Lekcija
Seminārs (izvēle)

Lekcija

Seminārs (darbs ar 
tekstu fragmentiem)

Lekcija



2. Modernisma attīstība mītnes zemēs kopš 50.gadu sākuma: 
Dz.Sodums, I.Šķipsna, A.Šķēma
Literatūras attīstība Padomju Republikās:
1. Socreālisma kanona veidošanās padomju okupācijas laikā
2. Kanona paplašināšanās pēc politiskā atkušņa. Jaunā paaudze 
Baltijas literatūrā: V.Lāms, Ē.Vilks, E.Vetemā, M.Unts, A.Bieļausks
3. Vēstures interpretācija A.Bela un J.Krosa romānos 70.gados.
4. Dzejas uzplaukums 
5. „Jauno, drosmīgo” parādīšanās literatūrā 80.gadu beigās:
A.Tarvids „Robežpārkāpējs”, R.Gavēlis „Viļņas pokers”

Literatūras attīstība atjaunotajās neatkarīgajās republikās
1. Atmiņu literatūras vilnis 80.gadu beigās – 90.gados: V.Luika 
„Septītais miera pavasaris” (1982) un V.Belševica „Bille”
2. Identitātes krīzes izpausmes prozā: E.Tode „Robežvalsts”, 
S.Paruļskis „Trīs sekundes debesu” (salīdzinājumā ar P.Bankovska u.c.
prozu)
3.Femīnā rakstniecība: J.Ivanauskaite, M.Berga (salīdzinājumā ar 
prozas tendencēm Latvijā 90.gados – G.Repše, N.Ikstena, I.Ābele)
4. Vēstures pārskatīšana: J.Kross „Lidojums uz vietas”. 
5. Postmodernisma izpausmes Baltijas literatūrā. Jaunākā literatūra un 
tās tulkojumi
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Seminārs

Lekcija;sem.
(darbs ar tekstu fragm.)
Lekcija
Seminārs (izvēle)
Seminārs (izvēle)
Lekcija

Seminārs (izvēle)

Seminārs (izvēle)

Seminārs (izvēle)

Seminārs (izvēle)

Seminārs (izvēle)
Lekcija
Seminārs (izvēle)

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Daiļdarbu un mācību pamatliteratūras studijas, atsevišķu tēmu 
patstāvīga apguve.

72

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās un pozitīvi novērtēts darbs 50 - 70% semināru 
nodarbībās, patstāvīgi apgūstamo tēmu izpēte. Nokārtota ieskaite 
un eksāmens.

Mācību pamatliteratūra Egle K., Upīts A. Pasaules rakstniecības vēsture.  R., 1930.
Paroleks R. Baltijas literatūras salīdzinoša apcere. Rīga: Liesma, 1985.
Lithuanian Literature/ed.by V.Kubilius. Vilnius: Vaga, 1997.
Nirk E. Estonian Literature. – Tallin: Perioodika, 1987.
C.Hasselblatt. Geschichte der estnischen Literatur. Berlin/ NewYork, 2006. 

Mācību papildliteratūra Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature. 1940 – 1968/eds. 
E.Eglāja-Kristsone, B.Kalnačs. R., 2008.
„Karogs”, „Letonica”

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

www.estlit.ee
www.anthology.lms.lt
www.booksfromlithuania.lt

Kursa autors: Z.Gūtmane 17.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Literatūras katedra Nr.3. 24.11.2008.
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