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Vai citi mākslas veidi labāk palīdz 

izprast literatūru?

Citi mākslas veidi palīdz labāk izprast literatūru, 

izmantojot atšķirīgus izteiksmes līdzekļus, piemēram, 

spēlfilmas, kā arī mūzika. Daiļdarbi gadu tūkstošiem 

iespaido lasītāju, rosinot domāt par dažādām dzīves 

parādībām.



Izlasot A. Grīna romānu “Dvēseļu putenis”, man kļuva tuvs jaunā Vanaga tēls, kurš,

nebaidīdamies upurēt savu dzīvību, cīnījās par savas zemes, tātad arī par manu brīvību.

Lielisku papildinājumu romāna uztverei sniedz Dintara Dreiberga filma “Dvēseļu

putenis”, kur es varu savām acīm skatīt kaujas ainas. Mani visvairāk iespaido aina, ko tik

labi neuztvēru romānā, kā Artūrs no cilvēka, kas nekad nav nogalinājis, kļūst par

karavīru, kas ir apņēmīgs, varonīgs un drosmīgs. Protams, filmā visu nevar attēlot, kas

uzrakstīts romānā, bet specefekti, kauju ainas, mūzika ļauj labāk saprast literāro darbu

“Dvēseļu putenis”.

Mūzika, manuprāt, ir viens no faktoriem, kas arī palīdz labāk izprast literatūru.

Mani emocionāli ļoti iespaidoja Lolitas Ritmanes mūzika, kas rakstīta filmai “Dvēseļu

putenis”. Dziesmā izmantoti rakstnieka vārdi, kurus iedziedājis koris “Latvija”. Skatoties

filmas izskaņu, es sajūtu, ka kompozīcija “Dodi mieru mūsu brāļiem” iegūst neaptveramu

spēku, kas mani saviļņo un kas ļauj man iejusties tajā laikā, kad tūkstošiem karavīru

dvēseļu devās citā saulē. Komponistes veikums man atklāj to, ka mūzika man palīdz

emocionālāk izprast literatūru.



Dažādi mākslas veidi labāk palīdz izprast literatūru, lietojot citus

izteiksmes līdzekļus, kā vizualizāciju, mūziku. Ja literārais darbs

(literatūra) kļūst vieglāk uztverams un saprotams, tad secinu, ka citi

mākslas veidi labāk palīdz saprast gan vienu atsevišķu literāru darbu, gan

literatūru kopumā.



Kā veicās skolēniem gatavojoties?
Domāju, ka citi mākslas veidi, kā kino, teātris, var gan palīdzēt, gan tieši pretēji - nenākt talkā,

lai lasītājs labāk saprastu literatūru. Daudz kas ir atkarīgs no režisora, aktieriem, scenogrāfijas, bet

arī no lasītāja, kurš tobrīd kļūst par skatītāju.

Skatoties sižetu, kas balstīts uz literāru darbu, cilvēks gūst vairāk emociju, nekā tikai to lasot, jo

filmās, izrādēs darbības papildina skaņa, tēlu izskats, redzamā vide. Piemēram, Aleksandra Grīna

grāmatas „Dvēseļu putenis” ekranizācija ļauj vairāk saprast, kā bija būt strēlniekam, jo var redzēt

viņu tābrīža realitāti- sadzīvi, kaujas. Tas ļauj vēl labāk izprast Grīna darbu.

Ir arī iespējams, ka režisori izmaina sižetu, tādā veidā skatītājam mazliet apjūkot, jo grāmatā

bija citādāki pavērsieni. Piemēram, 2019. gadā izlaistā filma „Mazās sievietes” atšķiras no

oriģinālās L. M. Alkotas darba ar tādu pašu nosaukumu, tāpēc lasot pat mazliet viļos grāmatā, jo

biju gaidījusi citus notikumus, kurus redzēju filmā.

Var gadīties, ka filmas vai izrādes aizēno literāro darbu, uz kura tās balstās. Tādā veidā cilvēkam

nav intereses vairs lasīt. Piemēram, daudziem „Pūt, vējiņi!” asociējas ar Gunāra Pieša filmu un

izcilo Imanta Kalniņa mūziku vai Latvijas Nacionālā teātra izrādi Elmāra Seņkova režijā. Taču,

manuprāt, nemaz daudzi no mums nav lasījuši šo oriģinālo Raiņa lugu, jo ir redzējuši to kā filmu vai

izrādi.

Es secinu, ka lasītājam pašam ir jāizlemj, ko viņš vēlas - izlasīt grāmatu un iespaidus papildināt 

ar filmu vai izrādi vai vienkārši noskatīties darba ekranizāciju, spēli, lai būtu guvis priekšstatu un 



Citi mākslas veidi var palīdzēt labāk saprast literatūru, jo, ja grāmatai ir ilustrētas bildes vai

ja pēc grāmatas izlasīšanas ir iespēja noskatīties kinofilmu, tas dod iespēju stāstu iepazīt un uztvert

no dažādiem skatu punktiem.

Jaunākiem cilvēkiem - pirmsskolas un sākumskolas bērniem - bieži nepatīk lasīt grāmatas, jo

tās vizuāli liekas garlaicīgas un grūti lasāmas, tāpēc lielākā daļa bērnu auditorijas grāmatas ir ar

ilustrētām bildēm. Manuprāt, tas ir lielisks literatūras papildinājums un tas piesaista lasītājus.

Piemēram, autores un mākslinieces Margaritas Stārastes darbi ir populāri un zināmi visā Latvijā.

Manas bērnības mīļākās pasaku grāmatas ilustrāciju autore bija Margarita Stāraste. Pateicoties

viņas īpašajiem un krāsainajiem attēliem, es lasīju pasaku grāmatas, no kurām ieguvu dažādas

atziņas.

Cilvēki biežāk izvēlas noskatīties filmu, nevis lasīt grāmatu. Manuprāt, kinofilmas piesaista

jaunus lasītājus un grāmatu lasītājiem ļauj ieraudzīt stāstu no cita skata punkta. Cilvēki bieži pēc

filmas noskatīšanās sāk interesēties par grāmatu, uz kuras stāsta ir balstīts filmā notiekošais.

Piemēram, filmu “Dvēseļu putenis”, kura ir balstīta uz Aleksandra Grīna romānu ar tādu pašu

nosaukumu, šogad skolās piedāvāja iet uz kino un noskatīties. Pēc iespaidīgās kinofilmas sāku

interesēties par šo romānu un izlasīju to. Pirms filmas nebūtu izvēlējusies šāda veida romānu, bet,

pateicoties filmai, manī radās interese.

Citi mākslas veidi, manuprāt, tikai papildina un uzlabo literatūru. Tie piesaista jaunus lasītājus

un padara literatūru daudzveidīgāku. Mākslas veidi, kā gleznošana un kino, ir lielisks veids, kā

popularizēt literatūru.
ilustrācijas
Jā, ievads varētu būt labs.

Pieliec klāt kādu faktu, kas ieinteresēja. 
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