
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Latviešu literatūras un kultūras vēsture: IV 
*Kursa nosaukums angliski The History of the Latvian literature and 

culture : IV
*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
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Anda Kuduma Literatūras katedra Docente, Dr.philol. 

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

11

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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)

Latviešu literatūras un kultūras vēsture 
A,  1.,2.,3. semestrī

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne / literatūras vēsture
*Kursa mērķi Sniegt ieskatu par galvenajām latviešu literatūras un kultūras

procesa attīstības tendencēm 20.gadsimta otrajā pusē (1940 
– 1980)

*Kursa uzdevumi 1)  studēt literatūrvēstures, kultūrvēstures un literatūrteorijas
materiālus par latviešu literatūras attīstības tendencēm 20.gs.
2.pusē; 
2) iepazīt nozīmīgākos 20.gs. (1940- 1980)  latviešu 
literatūras autoru daiļrades piemērus, spilgtākos literāros 
darbus plašākā latviešu kultūras, mākslas procesu kontekstā;
3) analizēt konkrētus daiļdarbus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas latviešu literatūras un kultūras vēsturē (1940- 
1980) un literatūras teorijā. Teksta analīzes prasmes

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ietvaros tiek veidots priekšstats par latviešu 
literatūras un kultūras procesiem „padomju periodā” 
Latvijā un latviešu mītnes zemēs trimdā (1940-1980), 
akcentējot dabisko latviešu literatūras attīstības 
procesu trimdas situācijā, nostiprinoties un attīstoties 
modernisma tendencēm, un pakāpenisku atbrīvošanos
no mākslīgi veidotās sociālistiskā reālisma 
konstruktīvās pieejas literatūrā un kultūrā Padomju 

Within the course the picture of literature 
and cultural processes during Soviet times 
in Latvia and Latvian locations in exile 
(1940-1980) is given. The emphasis is put 
on the process of natural development of 
Latvian literature in exile, as trends of 
modernism developed and established, as 
well as on gradual getting free from 



Latvijā,  pirmskara literārās tradīcijas atjaunošanu un 
modernisma aktualizāciju trijās pēckara desmitgadēs. 
Uzmanība vērsta uz jaunu stilistisku izteiksmes 
paņēmienu meklējumiem minētā perioda visos 
literatūras veidos – prozā, dramaturģijā un dzejā. 
Izlases veidā raksturotas nozīmīgākās personības 
Trimdā un Latvijā, to ētiskie un estētiskie uzskati, 
analizēti būtiskākie daiļdarbi.

artificially created constructive approach of
socialistic realism in literature and culture 
in Soviet Latvia. Attention is given also to 
search for new stylistic expression methods
in given time period in all forms of 
literature - prose, dramaturgy and poetry. A 
selection of significant people in Latvia and
Exile and their writings are described.

*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)

Ievads
1.Latviešu literatūra un kultūra vēsturiskā robežsituācijā Otrā pasaules kara 
gados (20.gs. 1940 – 1945)
2. Latviešu literatūras un kultūras attīstības procesu nošķīrums Trimdā un 
okupētajā Padomju Latvijā.
Latviešu literatūras un kultūras attīstības dabiskais attīstības turpinājums 
trimdā (1945 – 1980)

Latviešu literatūras un kultūras attīstības dabiskais attīstības 
turpinājums trimdā (1945 – 1980)
1. Trimdas literatūras raksturojums. Periodizācija. Nozīmīgākie attīstības 
posmi. Galvenās mītnes zemes un kultūras procesi.
2. Trimdas literatūras raksturojums. Literātu paaudzes. Žanru attīstības 
raksturojums
3. Trimdas proza un dramaturģija. I. A.Eglītis.
4. Anšlavs Eglītis. Uguns pilsēta. Krāj.: Ģīmetne. Cilvēks no mēness.
5.Trimdas proza. II. G.Janovskis. A.Apse.
6. Gunars Janovskis. Sola.
7. Trimdas proza. III. Dz.Sodums. I.Šķipsna. Aiz septītā tilta.
8. Trimdas proza un esejistika. IV. G.Zariņš. R.Rīdzinieks. A.Johansons.
9. Trimdas dzeja. I., II. V.Strēlerte. Andr. Eglītis. L.Tauns. G.Saliņš.

Latviešu literatūras un kultūras procesa raksturojums Padomju 
Latvijā (1945 – 1980)
1. Literārās situācijas ieskicējums, vadošo ideoloģisko un kulturoloģisko 
nostādņu raksturojums pēc Otrā pasaules kara (1945 – 1955). Sociālistiskā 
reālisma kanona veidošanās padomju okupācijas periodā. Padomju 
kultūrpolitikas raksturojums.
2. Literatūras un kultūras procesu periodizācija. Literātu paaudzes. Žanru 
attīstības raksturojums. Literatūras un kultūras paradigmas robežsituācija 
20.gs. 50.vidū.
3. Prozas raksturojums. Tematisko un māksliniecisko robežu paplašinājums.
Modernisma aktualizēšanās. A.Bels. R.Ezera. V.Kaijaks. Z.Skujiņš.
4. Alberts Bels. „Būris”, „Bezmiegs” vai „Cilvēki laivās”.
5. Regīna Ezera. Zemdegas. Zooloģiskās noveles. V.Kaijaks. Visu rožu 
roze. Vecis.
6. Dramaturģijas raksturojums. Jaunu stilistisku un žanrisku iespēju 
meklējumi. G.Priede. H.Gulbis. P.Putniņš. P.Pētersons.
7. Reālpsiholoģiskā un sociālā drāma. Gunārs Priede. Zilā. Centrifūga. 
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H.Gulbis. Cīrulīši. P.Putniņš. Paši pūta, paši dega.
8. Drāmas paradigmas maiņa 70./80.g. mijā. Modernistiski meklējumi 
L.Stumbres un J.Jurkāna drāmā. L.Stumbres „Zīmējumi smiltīs”.  J.Jurkāna 
„Dzērvīte”.
9. Dzejas procesa raksturojums. Periodizācija. Poētiskās paradigmas 
pārmaiņu process. Tradīcijas un novatorisma attiecību raksturojums. 
Dzejnieka loma kultūrpolitiskajos procesos.
10. Modernisma tendenču aktualizēšanās latviešu dzejā.  O. Vācietis.  
V.Belševica. I.Ziedonis. I.Auziņš. K.Skujenieks.
13. Modernisma tendenču nostiprināšanās latviešu dzejā. M.Čaklais. 
L.Briedis. U.Bērziņš. J.Rokpelnis. K.Elsbergs, M.Melgalvs u.c.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Daiļdarbu un teorētiskās literatūras apguve, gatavošanās 
seminārnodarbībām. Referāta sagatavošana.

72

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros. Referāts. Eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra Latviešu literatūras vēsture, 3.sēj., 2002.

Berelis G. Latviešu literatūras vēsture, 1998.

Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu 
gados Vācijā 1944 - 1950. R., 2002. 
 Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā
1950 – 1965. R., 2007. 
 Latviešu rakstnieku portreti: Trimdas rakstnieki. [I-II]. R., 1994., 1999.
Lūse D. Latviešu trimdas proza. R., 2000.
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru. – R., 1994. 
 Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. – R., 1998 
Mūsdienu latviešu padomju literatūra 1960. – 1980. – R., 1985.
 Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem 
pasaulē un Latvijā 1945 – 2005 2.sēj. R., 2006.

Mācību papildliteratūra Plotnieks J. Pērkona rātais, 1989
Kursīte J. Laikmeta zīmes dzejā, 1989 
Kārkliņš V. Mājupceļš. Sarunas ar rakstniekiem trimdā. R., 2003

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Literārie mēnešraksti „Karogs”, „Teātra Vēstnesis”, „Grāmata”, „Avots”, 
„Jaunā Gaita”, „Literatūra un Māksla”  u.c.

Kursa autors:       Anda Kuduma      24.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
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Katedras vadītājs:       Zanda Gūtmane      24.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


