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Kursa nosaukums angliski History of Literary Types and Genres: Drama
Studiju programma/as, 
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Baltu filoloģija un kultūra

Statuss (A, B, C daļa) B
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pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas
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KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Benedikts Kalnačs Literatūras katedra Prof., Dr.habil. philol. 

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

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – 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
2.studiju gads: Baltijas literatūra
B daļas kursi, 2.studiju gads 
Literatūras vidu un žanru teorija I (dzeja)
Literatūras kritika: teorija un prakse

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/literatūras teorija 
Kursa mērķi Drāmas teorijas pamatjēdzienu izpratne un klasifikācija. Drāmas 

teksta analīzes prasmes 
Kursa uzdevumi Radīt metodoloģisku pamatu sistemātiskai drāmas tekstu analīzei. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Drāmas teksta analīzes prasmes

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursā aplūkoti nozīmīgākie drāmas teorijas jautājumi
vēsturiskā un mūsdienu aspektā. Uzmanība pievērsta
svarīgākajiem  lugas  aspektiem  (sižets,  raksturs,
dialogs),  lugas  žanriem  (traģēdija,  komēdija,
traģikomēdija,  drāma  (šaurākā  nozīmē)  melodrāma,
farss),  kā  arī  skatuviskās  interpretācijas  un  literārā
teksta attiecībām

The course deals with the most  important  issues of
theory and analysis of drama. Special attention is paid
to aspects of drama (plot, character, dialogue) as well
as  dramatic  genres  (tragedy,  comedy,  tragicomedy,
melodrama, farce).



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)

Drāmas teorijas analīzes objekts un vēsturiskā attīstība
Drāmas teorijas analīzes objekts un vēsturiskās attīstības tendences. 
Aristotelis. N.Bualo. G.E.Lesings. G.V.F.Hēgelis. F.Nīče. P.Šondi. 

Drāmas kā literatūras veida specifika. Dramatisms. Konflikts.

Lugas aspekti
Fabula un sižets. Sižeta elementi un tipi.

Sižeta izpratne drāmā. R.Blaumaņa lugas „Indrāni” analīze.   

Raksturs drāmā. Tēlu sistēma. 

Raksturu un tēlu sistēmas analīze lugā „Indrāni”.

Dialogs drāmā, tā uzbūves elementi un vēsturiskās formas. Valoda un 
runa. 

Sižeta, raksturu un dialoga analīze A.Čehova lugā „Ķiršu dārzs”.

Lugas žanri
Lugas žanru klasifikācija. Traģēdija, tās vēsturiskās formas. 

Komēdija, traģikomēdija, drāma (šaurākā nozīmē), melodrāma, farss.   

Luga „Ķiršu dārzs”. Žanra aspektu analīze. 

Skatuviskā interpretācija un literārais teksts
Teksts un tā interpretācijas aspekti. Kultūras konteksts. 

Režisora un teātra dramaturga nozīme un loma skatuviskās 
interpretācijas realizēšanā. 

Lugas skatuviskā interpretācija: teorija un prakse. 
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Lekcija

Lekcija

Lekcija

Seminārs

Lekcija

Seminārs

Lekcija

Seminārs

Lekcija 

Lekcija

Seminārs

Lekcija

Lekcija

Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās



Daiļdarbu un mācību pamatliteratūras studijas, atsevišķu tēmu 
patstāvīga apguve.

48

Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros. Nokārtots eksāmens.

Mācību pamatliteratūra G.Bībers. Drāmas teorijas jautājumi. Rīga, 1986.
A.Grigulis (sast.) Drāmas teorija un tehnika. Rīga, 1960.
Aristotelis. Poētika. Rīga, 2008. 
F.Nīče. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. Rīga, 2005. 
A.Strindbergs. Priekšvārds lugai „Jūlijas kaunkundze”.

Mācību papildliteratūra N.Wallis, S.Shephard. Studying Plays. Ņujorka, 2002. 
E.Bentley. Theory of the Modern Stage. Ņujorka, 1968.
P.Szondi. Theory of the Modern Drama. Kembridža, 1987.
M.Pfister. The Theory and Analysis of Drama. Kembridža, 1988.
C.Turner and S.K.Behrndt. Dramaturgy and Performance. 
Ņujorka, 2008. 
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