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Latviešu romāns 20. gadsimta 20.–30. gados

Latviešu psiholoģiskais romāns 20. gadsimta 20.–30. gados

Kārļa Zariņa «Dzīvība un trīs nāves»

Pāvila Rozīša «Divas sejas»

Jāņa Jaunsudrabiņa «Ziema»



No 1920. līdz 1930. gadam izdoti +/- 140 latviešu romāni.

Vidēji: 14 romāni gadā.

Vidēji: vismaz 1 romāns ik mēnesi.

No 1930. līdz 1940. gadam izdoti +/- 260 latviešu romāni.

Vidēji: 26 romāni gadā.

Vidēji: vismaz 2 romāni ik mēnesi.

Salīdzinājumam:

2010. gadā izdots 41 latviešu romāns.

Vidēji: vismaz 3 romāni ik mēnesi. 

ROMĀNS KĀ LITERATŪRAS PAMATŽANRS
20. GADSIMTA 20.–30. GADOS



No 1920. līdz 1928. gadam

avīžu skaits Latvijā pieaug no 22 līdz 140, 

izdoto žurnālu skaits – no 45 līdz 220. 

PRESE





KĀRLIS ZARIŅŠ. DZĪVĪBA UN TRĪS NĀVES

«Šai produktā [kādā ārzemju markas grādīgajā
dzērienā] ir tik daudz dzīvības, tik daudz prieka un

laimes, kaut gan viss nolemts tikai iznīcībai. Tāpat arī
mēs… [Nākotne] iet pa apskurbinoši smaržojošu

rožu lauku un nobeidzas savādā, necaurredzamā
tumsā. Ak, kāda tumsa, kāda halucinācija! Saki,

draugs, vai tiešām visam jāiznīkst?»



KĀRLIS ZARIŅŠ. DZĪVĪBA UN TRĪS NĀVES

«[P]ēc revolūcijas sabrukuma sabiedrībā valdīja tik

drausmīgs garastāvoklis, ka gribot negribot bija

jāmeklē dvēseles apmierinājums alkoholā.»





PĀVILS ROZĪTIS. DIVAS SEJAS

«Vienu dienu gadā viņš [Pļavenieka tēvs] stipri

dzēra, un tad māte raudāja. Viņa mums stāstīja, ka

tēvs tad pieminot savu jaunību un dzimteni.»



JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ. ZIEMA

«Ar visiem sasveicinājies, Juris izvilka no mēteļa
iekšējām kabatām divas pudeles degvīna un

nolika tās uz galda starp maizes kukulīšiem un

sviesta šķīvīšiem.

— Es kā puiša cilvēks nekā cita nepaspēju

apgādāt.»



JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ. ZIEMA

«Kad vecie bija projām, Jānis ienāca istabā un

glāžainām acīm sēdās atkal pie galda. Sev pretī
viņš redzēja Aiju un cieši viņai līdzās kādu bārdainu

vīrieti.

— Dzersim! Šķīstīsim savas dvēseles!

Visi trīs viņi tukšoja glāzi līdz dibenam, rēca aiz

labsajūtas un dziedāja.»
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• Alkoholiskie dzērieni > bezalkoholiskie dzērieni.

• Nav īpašu recepšu, kokteiļu nosaukumu u. tml.

• Biežāk – vīns, konjaks, degvīns; retāk – alus.

• Iedzeršana nereti ir notikumu katalizators.


