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VĒSTURISKAIS KONTEKSTS
Būtiskas izmaiņas latviešu literatūrā notiek pēc 1991. 
gada – Latvijas valstiskuma atjaunošanas:

 interese par iepriekš aizliegtu un noklusētu autoru 
darbiem (tai skaitā trimdas literatūru un aizliegtajiem 
cittautu autoriem);

 Rietumeiropas rakstniecības tradīciju integrēšana.
Literārie fenomeni, kas Rietumos brieda pakāpeniski, 
Latvijā tiek integrēti “nesagatavotā augsnē” un izraisa 
provokatīvu reakciju, piemēram, postmodernisms, 
poststrukturālisms feministiskais kriticisms, dzimšu 
studijas. Šīs kultūras formas un kritiskās pieejas Latvijā 
20. gadsimta beigās vērojamas gan kā tekstradē, gan 
literāro tekstu analīzē un interpretācijā.



NOZĪMĪGĀKĀS TEMATISKĀS LĪNIJAS 
JAUNĀKAJĀ LATVIEŠU LITERATŪRĀ

• Pagātnes, vēstures motīvi (emocionālais pārstāsts, indivīda liecība par kolektīvo 
vēsturi, vēstures «balto plankumu» aizpildīšana) 

• Latvijas un paplašinātais latvieša tēls, latvietība, latviskums
• Identitātes šķautnes (kas es esmu – subkultūra, nācija, valoda, soc. statuss u.c.), 

vēstījumi par to, kā cilvēkā pārklājas, sadzīvo un naidojas dažādas identitātes
• Garīgā tematika, reliģijas un ticības problemātika (jautājumi, kas netika aktualizēti 

padomju laikā)
• Tehniskā progresa reāliju tēlojums, tā ietekme uz cilvēku komunikāciju, nepateikto 

vārdu telplaiks – vaina, kauns 
• Dzīvnieku tēlu lietojuma pieaugums (norāde uz mūsdienu cilvēka vientulību)



LATVIJA UN LATVIEŠI 
IDENTITĀTES ASPEKTĀ

Jaunākajā latviešu literatūrā ir vērojama divu identitātes aspektu 
reprezentācija:

 personiskā identitāte – indivīda pašreprezentācija, kas balstās uz savām 
fiziskajām, intelektuālajām un morālajām īpašībām;

 grupas jeb sociālā identitāte – indivīda pašraksturojums, kas balstās uz savu 
piederību noteiktām sociālām grupām – etniskajai, profesionālajai u.c. 
Viena literārā darba ietvaros var tikt reprezentēta tikai kāds viens identitātes 
aspekts, bet tāpat tie var arī pārklāties.



• Osvalds Zebris  «1905» «Gaiļu kalna ēnā»
• Guntis Berelis «1914 – 1915» «Vārdiem nebija vietas»
• Pauls Bankovskis «1918»                      «18»
• Inga Gaile «1937 – 1939»        «Stikli»
• Gundega Repše «1940 – 1941»         «Bogene»
• Māris Bērziņš   «1941» «Svina garša»
• Inga Ābele «1950»                     «Duna"
• Nora  Ikstena «1960 – 1970s»        «Mātes piens»
• Dace Rukšāne-Ščipčinska  «1952 – 1968»
• Andra Manfelde «1970s»                     «Virsnieku sievas»
• Kristīne Ulberga «1980»
• Laima Kota «1980 – 1990s»         «Istaba»
• Arno Jundze «1999»





„Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības 
atmiņu grāmata, kurā autore tēlo 
atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no 
Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu otrajā 
pusē un dzīvi Latvijā 50.–60. gadu mijā. 
Grāmata pārliecinoši nostājas līdzās 
latviešu autobiogrāfiskās literatūras 
labākajiem piemēriem – Doku Ata, 
Ernesta Birznieka-Upīša, Viļa Plūdoņa, 
Annas Brigaderes, Jāņa Jaunsudrabiņa, 
Jāņa Kalniņa, Vizmas Belševicas iezīmē 
jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku 
prozā.
Valodas filozofija
No deportēta cilvēka statusu uz reabilitēta 
cilvēka statusu



INGA ĀBELE. KLŪGU MŪKS.
DIENAS GRĀMATA, 2014

• Sekulārais (laicīgais) – reliģiskais;
• Caur reālu un izdomātu varoņu likteņiem romānā tēlota 

Latgales kā Vitebskas guberņas tapšana par 
jaundibinātās Latvijas valsts sastāvdaļu;

• Tēlota latviešu un latgaļu dzīve Pēterburgā, Maskavā un 
pat Arhangeļskā 20. gadsimta gadsimta sākumā, 
boļševiku zvērības Latgalē 1919. gadā;

• Latvijas valsts veidošanās un pirmiem parlamentārās 
republikas gadi;

• Franča Sebalda dzīve no piedzimšanas līdz traģiskajai 
nāvei: sava lepnuma, spītības un drosmes dēļ izslēgts no 
baznīcas, mirst, apmelotāju vajāts un novārdzināts;

• Centrālais jautājums – cilvēka dzīve un nāve, mīlestības 
jēga, uz ko cenšas atbildēt varoņi un autore pati sev.



INGA ĀBELE. KLŪGU MŪKS.
DIENAS GRĀMATA, 2014

Romāna abiem galvenajiem vīriešu kārtas varoņiem 
ir vēsturiski prototipi: Francim Sebaldam tas ir Francis 
Trasuns (1864-1926), ievērojams latgaliešu un latviešu 
kultūras un garīgais darbinieks, valstsvīrs, bet 
Mazajam Jezupam – ievērojamais lidotājs Jezups 
Baško (1889-1946).





EKONOMISKĀ EMIGRĀCIJA 
LITERATŪRĀ – KOLEKTĪVĀS IDENTITĀTES 

TĒLOJUMA VEIDS
Laima Muktupāvela. «Šampinjonu derība»;
Vilis Lācītis. «Stroika ar skatu uz Londonu»;
Andra Manfelde. «Dzimtenīte»;
Inga Gaile. «Aizbraucot»
http://www.tautasforums.lv/?p=1856
https://www.youtube.com/watch?v=zrLqsdGApZ4
Imants Ziedonis. «Vietējais» (krāj. «Vēl ko»)





Nodzīvojis gandrīz 10 gadus Anglijā, Vilis jau iemācījies paskatīties uz latviešiem 
no malas, un viņa vērojumi ir visai skarbi. "Kad tagad aizbraucu uz Latviju un 
pavēroju visu, kas tur notiek, caur citu prizmu, redzot tos daudzos protestus, man 
pielēca, ka attieksme Latvijā ir tāda, ka pūstošie Rietumi nāk un grauj mūsu morālās 
vērtības – uzspiež homoseksuālismu, narkotikas, vardarbību, masu produkciju, smacē 
Latvijas lauksaimniecību. Tas, ko Latvijā visi tagad no sirds aizstāv, faktiski ir padomju 
morālās vērtības, ar ko mēs esam uzauguši. Piecdesmit gadu Padomju Savienībā –
gaišākie prāti nošauti, izsūtīti vai aizbēguši. Ļeņins laikam bija teicis: iedodiet man 
bērnus vecumā līdz pieciem gadiem, un pēc 25 gadiem es izveidošu komunistisku 
valsti. Bija priekšstats, ka cilvēks ir kā balta lapa un, ko tev sabiedrība ieraksta, tas tu 
arī būsi. Tā viņi arī centās darīt, un zināmā mērā tas ir sanācis. Katru, kurš pretojās, 
uzreiz – čiks – cietumā. Ārpus cietuma palika tie, kas vairāk vai mazāk ar to morāli 
varēja sadzīvot."



KULTŪRSLĀNIS
Kultūrzīmju (mākslinieku, mūziķu, mitoloģijas, folkloras un 
tml.) aktualizācija tekstā ar mērķi aktivizēt lasītāja pieredzi. 
Ja kultūrzīmes konteksts ir atpazīstams, tas lasītāja uztverē 
veido papildus kontekstu, iezīmē padziļinātu uztveres 
perspektīvu. Ja kultūrzīme lasītāja pieredzē ir anonīma, tā 
darbojas kā dekoratīvs elements, neatpazīstamības dēļ 
piešķirot tekstam neizprotamības vai noslēpumainības 
konotāciju, un tādējādi netieši mitoloģizē to.

 Latviešu kultūrzīmju aktualizācijas piemēri (Raiņa dzej. kr. „Gals 
un sākums”)

 Cittautu kultūrzīmju aktualizācija



HIBRIDIZĀCIJA
• Žanru pārklāšanās un transformācijas;
• Jaunu žanru, stilu rašanās;
• Augstā un zemā estētisko kategoriju sajaukums, lai 

intelektuālā literatūra būtu «atvērta» masu lasītājam;
• Hibridizācija kā postmodernisma estētikas produkts: 

iepriekšējo tradīciju sajaukums jaunas izteiksmes 
radīšanai



STĀSTA ŽANRA ROBEŽU 
PAPLAŠINĀJUMS

• «Ievas» stāsti;
• «Latviešu stāsti» JRT;
• Dzīvesstāstu vākšanas metodoloģija akadēmiskajā pētniecībā;
• Grupas «The Sound Poets» albums «Tavs stāsts»;
Tajā apkopoti grupas dalībnieku atmiņu fragmenti, novērojumi par mūsu laikmetu, kas
kļūst virspusīgāks un straujāks, pat nerūpīgāks, pārdomas par laiku, kad šķietami mainās
vērtības, lai gan ir cerība, ka īstās vērtības saglabāsies,“atklāja grupas vokālists Jānis
Aišpurs.
«The Sound Poets», kas savu skanējumu raksturo kā emocionāli intelektuālu poproku.



ROBEŽAS POĒTIKA
• Pasaules globalizācija paplašina daudzu ar kultūrantropoloģiju un 

mentālo kartogrāfiju saistīto jēdzienu nozīmju ietvaru.
• Robežu šķērsošana, pārbīde vai dzēšana kultūrā ir cieši saistīta ar 

perifērijas un diasporas diskursu kulturoloģijas un filoloģijas studiju 
perspektīvā. 

• Robežu poētika aplūko robežas kā reprezentācijas formas, robežošanās 
naratīva lomu, atsevišķus robežu pārvarēšanas gadījumus, kā arī to 
iezīmēšanas un dzēšanas stāstus, kas korelē ar dažāda veida pāreju vai 
šķēršļiem, piemēram gadījumiem, kad fiziskās robežas šķērsošana 
nenozīmē arī kultūras vai sociālās robežas šķērsošanu. 



PERIFĒRIJA UN DIASPORA
• Perifērās parādībās un norisēs meklējamas atšķirības globalizācijas aktualizēto konceptu – centrs,
perifērija, tīklojums – aizstāšanā un reinterpretācijā. “Diaspora” ir termins, ko lieto, lai aprakstītu
teritoriju, iedzīvotājus un norises, kas tiek uzskatītas par “decentralizētām” vai “pārnacionālām”, tādām,
kas radušās nevis tajā valstī, kurā diasporas pārstāvis pašlaik dzīvo, bet tajā, no kuras viņš ir cēlies.
Diasporas sociālie, ekonomiskie un politiskie tīkli šķērso nacionālo valstu robežas un aptver pasauli.
Diasporas populāciju izplatība, skaits un pašapziņa pieaug, un tās kļūst par svarīgiem spēlētājiem
nacionālo naratīvu, reģionālās alianses vai globālās politiskās ekonomikas veidošanā. Diasporas
jēdziena paplašinājums ļauj to izmantot, analizējot diasporu kā sociālu formu un kultūras produktu.

• Kā robežas, tā diasporas koncepts aptver daudzveidīgus rakstniecības aspektus un kultūras posmus,
noteiktu etnisko identitāti un vēsturisko laikmetu uz kultūras tipu pārejas, nomaiņas vai pārklāšanās
robežas, pievēršoties plašam problēmu lokam: diasporas vai kara laika norišu ģeopoētiskai analīzei,
etnisko stereotipu dekonstrukcijai, varas un politikas diskursa liecībām literatūrā, kā arī marginālas
tematikas un žanru starpdisciplinārai projekcijai literāro tekstu uztverē.

• Latgaliešu, līvu un Latvijas krievu rakstnieku darbu perifērais marķējums



EDUARDS AIVARS. (AIVARS EIPURS)



MINIMAS

Eipurs, Aivars.

Minimas jeb vienā istabā ar Antonu Vēbernu.
Izdevn. Dienas Grāmata, 2008.

Minimas jeb zemestrīce zābakā.
Izdevn. Dienas Grāmata, 2013.



MINIMA KĀ LITERĀRS ŽANRS

 “Jēdziens šur tur pasaulē dažu mākslinieku arsenālā ir palaikam parādījies, 
taču es minimu piedāvāju kā literāru žanru. Jo tādi apzīmējumi kā refleksija, 
miniatūra vai maksima šo tekstu saturam atbilda tikai dažos gadījumos.”

 “Minimas ir sadzīviskas, te valda nevis doma, bet mazi notikumi un izdoma. 
Šeit es rādu publikai nejaušu savas sirds portretu.”

(E.Aivars)



E.AIVARS. MINIMAS. FRAGMENTI.

 “Šodien tetovējumi ir plaši izplatīti. Bet miesu bojāt negribas. Drīzāk
domāju, ko var uzpūst uz T krekla. Arhetipi, simboli? Varbūt uzrakstu, 
nevis zīmējumu? Pēc ilgām pārdomām nonāku pie secinājuma, ka
vienīgais uzraksts, kas ir to vērts, ir mans dzimšanas laiks. Tātad
Piecpadsmit pāri astoņiem. Tā arī izdarīju. Tieši ar šādiem slīpiem, it kā
rakstītiem burtiem Reizēm vēl kur noder. Baltijas kausā futbolā Latvija
iesit igauņiem vārtus piecpadsmit pāri astoņiem, un es parauju uz
augšu svīteri, rādu visiem — gaišreģis kas gaišreģis! Lidmašīna nolaižas
Helsinkos piecpadsmit pāri astoņiem, es atkal parauju uz augšu svīteri
un uzsaucu stjuartei: — Elita! Re!
Elitai patīk. Arī Agnesei Krivadei, ar ko tobrīd kopā ceļojam. Viņa to
uztver kā kaut ko sirreālu. Labi arī, ka uzraksts ir latviski.”



Staigājot pa Alūksni, man ienāk 
prātā, ka valodā tikpat labi daudz kas 
varētu būt arī citādāk. Piemēram, 
"dzīvoklis" varēja būt, teiksim, "dzīvpunkts", 
bet "vīrietis" un "sieviete" attiecīgi "vīroklis" 
un "sievokle".

***

Ieraugot, arī izdzirdot vārdu 
"slepkava", allaž esmu domājis, ka tas ir 
vīrietis, lai gan vārds ir sieviešu dzimtē. Par 
to pārliecinājos, lasot kādu jaunā autora 
Viestura Šinta stāstu. Tajā slepkava ienāk 
un apsēžas pie bāra letes blakus 
galvenajam tēlam. Nākamajā teikumā 
galvenais izmaksā dāmai dzērienu. Tobrīd 
nodomāju, ka viņi ir trīs, bet dāma taču bija 
tā slepkava!



DZEJOĻI AR GARIEM VIRSRAKSTIEM

• Aivars, Eduards. 
Sakvojāžs. R.: Neputns, 2012.
Parādības. R.: Neputns, 2016.



18.gs. skotu rakstnieks un dzejnieks 
Roberts Bērnss
(Robert Burns, 1759–1796)

The Ausld Farmer’s New-Year-Morning Salution to his Auld Mare, Maggie, 
on giving he the Accustomed Ripp of Corn to Hansel in the New-Year.

18. gs. b. – 19. gs. pirmās puses 
angļu dzejnieks Viljams Bleiks 
(William Blake, 1757–1827)

On the Great Encouragement Given by the English Nobility & Gentry to 
Correggio, Rubens, Rembrandt, Reynolds, Gainsborough, Catalani, Du 
Crowe, & Dilbury Doodle.

18. gs. b. – 19. gs. pirmās puses 
angļu dzejnieks Viljams Vordsvorts, 
arī Vērdsverts
(William Wordsworth, 1770–1850)

(i) Lines Left upon a Seat in a Yew-Tree Which Stands Near the Lake of
Esthwaite, on a Desolate Part of the Shore, Yet Commanding a Beautiful
Prospect.

(ii) Lines Written at a Small Distance from My House, and Sent By My Little
Boy to the Person to Whom They Are Addressed.

20. gs. 2. puses – mūsdienu 
amerikāņu dzejnieks Billijs Kolins
(Billy Collins, 1941) 

Reading an Anthology of Chinese Poems of the Sung Dynasty, I pause to 
Admire the Length and Clarity of Their Titles.



KULINĀRAIS TEKSTS LATVIEŠU 
LITERATŪRĀ



LAIMA KOTA. “MANA TURKU KAFIJA ”
2012 



NORA IKSTENA. «DZĪVESPRIECĪGAIS VAKARĒDIENS» 
2012



GUNDEGA REPŠE. «RAKSTNIEKU  PAVĀRGRĀMATA»
2012



SANDRA KALNIETE. «PRJAŅIKS. DEBESMANNĀ. TIRAMISŪ»
2012



JANĪNA KURSĪTE. «VIRTUVES VĀRDENE»
2012





ANTRA MEDNE. «ČAKS VIRTUVĒ»
2012



LAIMDOTA SĒLE         ANDRIS PĒTERSONS

«Kaislību pavāgrāmata»          «Ievārījums un brīnumi”

2013



LAKŪNAS 
JAUNĀKAJĀ LATVIEŠU LITERATŪRĀ

• Patērētājsabiedrības kritika: savas identitātes mainīšana jauno 
skaistumindustrijas standartu iespaidā, tehnoloģiju iespaids uz cilvēku (selfijs 
aizstāj cilvēku, attēls svarīgāks par personību);

• Distopija (nevēlama vai biedējoša kopiena vai sabiedrība, «ne-laba» vieta. 
Distopijas raksturo dehumanizācija, tirāniska valdība, vides katastrofa vai 
citas īpašības, kas saistītas ar sabiedrības kataklizmisku sabrukumu (citas 
civilizācijas ierodas uz zemes un maina sabiedrības segmentu savstarpējās 
attiecības);

• Intertekstualitāte;

• Biznesa romāns. 



Lai jums rosinošas 
pārdomas par literatūru un 

skaistas tikšanās 
ar labām grāmatām!
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