
TĒMA: KAISLĪGAS SIEVIETES MOTĪVS 
LITERATŪRĀ SK. VIJA ZIEMELE

Mācību mērķis: veicināt skolēnu prasmi uztvert prozas 
darbu tā mākslinieciskajā veselumā un spilgtumā.

Mācību uzdevumi: 
1) apgūt literatūrzinātnes jēdzienus- problēma, noveles teksta 

vēstījuma elementi, kompozīcija un tās elementi, literārā 
darba varonis, 

2) analizēt literāro darbu, ņemot vērā tā piederību literatūras 
veidam, žanram, virzienam, 

3) saskatīt autora literārā rokraksta īpatnības,
4) apgūt prasmi pamatot savus apgalvojumus ar literārā teksta 

piemēriem.



NOVELES ŽANRS

Ò Novele (it. novella stāsts) – neliels prozas darbs ar 
spraigu, dramatisku darbību, kas parasti beidzas ar 
negaidītu atrisinājumu.

Ò Novele- prozas žanrs, kurā atklāts neparasts notikums, 
intensīvs varoņu pārdzīvojums, kas straujā darbībā 
beidzas ar negaidītu atrisinājumu. 

Ò Novele - episkās literatūras mazā forma: īss sacerējums, 
kas veltīts parasti kādam atsevišķam notikumam cilvēka 
dzīvē, kurā nav detaļās notēlots, kas ar viņu norisinājies 
pirms un pēc šā notikuma.



NOVELES ŽANRS

Ò Novele pieder pie tehniski vissarežģītākajiem, bet arī 
visinteresantākajiem žanriem pasaules literatūrā.

Ò Krievu rakstnieks Alekseja Tolstojs par noveli raksta: 
"Novele ir mākslas visgrūtākā forma. Lielā stāstā 
lasītāju var "apvārdot" ar lieliskiem aprakstiem, 
asprātīgiem dialogiem, - vai nu mazums, ar ko... 
Turpretī te jums viss ir kā uz delnas. Jums jābūt 
gudriem, jums jābūt nozīmīgiem - mazā forma 
neatsvabina jūs no liela satura."



UZDEVUMS PATSTĀVĪGAM DARBAM

Izmantojot doto informāciju, uzrakstiet 
noveles žanra pazīmes!



NOVELES ŽANRA PAZĪMES

Ò tā nedrīkst būt pārāk gara, 
Ò darbojošos personu skaits ir ierobežots,
Ò fabulai jābūt koncentrētai, 
Ò darbības risinājumam jābūt spraigam un 

dramatiskam, 
Ò garus tēlojumus, dabas aprakstus, arī darbojošos 

personu raksturojumus aizstāj trāpīgas, 
izteiksmīgas detaļas,

Ò obligāts noveles priekšnoteikums ir negaidīts darbības 
pavērsiens un atrisinājums.



UZDEVUMS PATSTĀVĪGAM DARBAM

Izvērtē noveles “Raudupiete” atbilstību žanra 
pazīmēm!



ATBILDIET UZ JAUTĀJUMIEM:

Ò Kāda bija Raudupu dzīve?
Ò Kādas ir Matīsiņa jūtas pret Kārli? Kas par to 

liecina?
Ò Kāda ir Raudupietes attieksme pret Matīsiņu?
Ò Kā izpaužas Raudupietes raksturs? Kā tajā ir 

vairāk – mīlestības vai kaisles?
Ò Kāpēc Raudupiete nolād Kārli? Vai Kārlis ir pelnījis 

līdzjūtību?
Ò Kāpēc lāsts nepiepildījās?



SAKĀRTOJIET ATTĒLUS ATBILSTOŠI NOVELES 
“RAUDUPIETE” FABULAI.



AIZPILDIET TABULU!

Noveles galvenie varoņi
Darbības vieta un laiks
Problēma

Galvenie notikumi

Problēmas risinājums

Morāle



IESPĒJAMĀS ATBILDES

Noveles galvenie varoņi
Darbības vieta un laiks

Raudupiete, Kārlis, Matīsiņš, “Gaiļu” saimniece
Kapi, “Raudupes”, “Gaiļi”, tirgus/ no pavasara līdz rudenim

Problēma Sieviete jūtu un kaislības bezizejas un aptumsuma 
gadījumā var nonākt pie šausminošām domām un 
darbiem?

Galvenie notikumi 1. Raudupiete apglabā savu nemīlēto vīru.
2. Raudupietei rodas grūtības vadīt lielo saimniecību.
3. Aizbildņi Raudupietei iesaka precēt Kārli.
4. Raudupiete bildina Kārli, kas atsaka.
5. Raudupiete ļauj noslīkt Matīsiņam.
6. Kārlis atklāj patiesos atteikšanas iemeslus.
7. Raudupietes pašnāvība.

Problēmas risinājums Kaisles apmāta, Raudupiete upurē savu slimo dēlu, jo 
Matīsiņš ir negribētas tuvības iemiesojums un Raudupiete 
vēlas būt mīlēta un laimīga.

Morāle Kaislība, kas netiek ierobežota, ir postoša.



IERAKSTI APĻA CENTRĀ ŠĪ DARBA GALVENO VARONI! KATRĀ 
NĀKAMAJĀ APLĪ IERAKSTI NOVELES VARONI, KAS SAISTĪTS 
AR GALVENĀ VAROŅA LIKTENI PĒC NOZĪMĪBAS!



PASTĀSTI, KĀ ŠIE VAROŅI IETEKMĒ 
RAUDUPIETES RĪCĪBU!

Ò Aizbildņi
Ò Kārlis
Ò Matīsiņš



IESPĒJAMĀS ATBILDES

Ò Aizbildņi: 
dod ideju par precībām ar Kārli
aicina uz aktīvu darbību...
Ò Matīsiņš:
rada vainas apziņu...
Ò Kārlis
vieš cerības uz laimi
virza pa noziedzības ceļu
liek viņai bezprātīgi „mesties nāves spīlēs”...



RAKSTURO RAUDUPIETI

Ò Kā sievieti
Ò Kā māti
Ò Kā sievu



KĀ SIEVIETE
Pēc vīra nāves par viņas galveno mērķi kļūst 

doma – Kārļa mīlestības iegūšana. Pati 
Raudupiete neapzinās savas apmātās 
mīlestības spēku, jo ikdienu „aizņem” 
saimniecības darbi un mazais Matīsiņš, kurš 
katru dienu kļūst, nevis par viņas dzīves lielāko 
dārgumu, kā tas pienāktos mīlošai mātei, bet 
gan par apgrūtinājumu, pat šķērsli! 



KĀ MĀTE
Viņas nepatikai pret dēlu jau ietverta 

rakstura liktenīga nolemtība. Tiecoties pie 
Kārļa, viņa maz pamazām attālinās no 
Matīsiņa. Kaut arī novelē R. Blaumanis nav 
raksturojis Raudupietes attiecības ar Matīsiņu 
pirms vecā Raudupa nāves, tomēr var uzskatīt, 
ka Matīsiņš viņai arī pirms vīra nāves ir bijis kā 
sievas pienākums pret vīru, kuru viņa nemīlēja 
(„Viņš ir sev pašam un man par krustu!”)



KĀ SIEVA

Atliek vien domāt, ka Raudupietes iemesls, 
kādēļ viņa kļuva par Raudupu saimnieci, bija 
apskaužamā bagātība, kura piederēja vecajam 
Raudupam; slimība, kas viņu darīja vājāku; 
vecums, kas vien liecināja par to, ka 
Raudupiete tuvākajā laikā varētu kļūt par 
vienīgo Raudupu saimnieci. 



PATSTĀVĪGAIS DARBS

Literatūrzinātniece Ieva Kalniņa par 
R.Blaumaņa noveli “Raudupiete”:

“Tik psiholoģiski sarežģītas situācijas, kurās 
savijas mātes jūtas, kaisle, vainīgums bērna 
nāvē, sastingums, aprēķins, sāpes, latviešu 
literatūrā tēlota pirmo reizi...”
Nosauciet šiem psiholoģiskajiem stāvokļiem 
atbilstošus piemērus no noveles “Raudupiete”.



IESPĒJAMĀS ATBILDES

Ò Bet neilgst ilgi šī ģimeniskā idile – Kārlis, viņu nemīlēdams, atsaka 
Raudupietes lūgumam nākt Raudupēs par saimnieku. „Raudupiete nosarkst 
un nobāl, un lūkojas skaistā puisī, kas savas acis pagriezis zemei... Tātad 
viņš viņas patiesi negrib... prasts puisis atraida bagātās Raudupietes roku... 
Kauns un žēlabas viņu piepeši pārņem, tikai ar lielām pūlēm viņa savu balsi 
var savaldīt, lai tā netrīcētu.

Ò Pārpratuma pēc atraidītā un nomāktā Raudupu saimniece uzskata, ka par 
šķērsli viņas laimei ir neviens cits kā pašas dēls. Tādēļ arī jūtu bezizejas un 
aptumsuma gadījumā nonāk pie šausminošām domām – „„...Vai caur šo 
kropli lai zaudēju savu laimi? Vai diezgan ilgi neesmu smakuse pie slima 
vīra sāniem un viņu kopuse, vai man visu mūžu par slimnieka kopēju būs 
jādzīvo? Nē, es to negribu. Kādēļ to lai daru? Vai esmu sliktāka par citām? 
Citas dzīvo vienā laimē un vienos priekos, un man i uz mūža otru galu nebūs 
tikt pie priekiem un laimes, nebūs baudīt mīlestību.



Ò Pirmo vīru nevarēju mīlēt. Kārli es mīlētu... Cik skaists viņš ir! Cik liels, cik 
stiprs, tik vesels! Kādas viņam sarkanas lūpas, un šīs lūpas es varētu bučot, 
ja man tā bērna nebūtu...Ak tavu nelaimi! Kādēļ šis bērns nemirst! Kādēļ 
nāve man neatņem šī krusta!... Es viņu drīz nokratīšu! Es vairs bez Kārļa 
nevaru dzīvot... Ja tas bērns drīz nemirs, tad vēl notiks nelaime... Vai tas var 
būt grēks? 

Ò Kaislība minas ar slēptiem, tumšiem nodomiem. Dziņa, kas viņu velk tuvāk 
Kārlim attālina viņu no pašas miesīgā dēla. Riebums, ko viņa sāk just pret 
nabaga dēlu kļūst ar vien stiprāks un pārtop par slepkavnieciskām domām. 
Viņa pati uzskata, ka visu savu mūžu ir cietusi pie slima vīra sāniem, un par 
atalgojumu viņa vēlas Kārļa mīlestību, bet „ceļā stāv” nabaga bērns, kurš 
vienkāršas izdevības un sakritības pēc tiek „pagrūsts” malā - „Sastingusi 
Raudupiete acumirkli paliek stāvam. Matīsiņš uz laipas vairs nav. Laipa pate 
peld ūdenī. Bērns iekritis akā...”



Ò Izmisuma brīdī, kad Matīsiņš iekrīt akā, Raudupiete „nostājas” jautājums un 
izvēles priekšā. Un, lai arī mātes instinkti liek viņai glāb savu bērnu –
„„Steidzies, steidzies, glāb savu bērnu!” Raudupieti skubina viņas labais 
gars.” – tomēr pati Raudupiete padodas kaislības apmāktajam prātam un 
ļauj savam bērnam aiziet bojā – „Nejauks spīdums iezib Raudupietes acīs. 
Viņa norauj kāšus no pleciem, paceļ tos gaisā - - nē, viņa tos atkal nolaiž 
zemē... lai dievs dara ko darīdams.

Ò Raudupu saimniece var doties pie sava izredzētā, atklāties viņam mīlestībā 
un prasīt vēlreiz puiša roku. Bet neparedzēts gadījums neļauj piepildīties 
viņas cerībām – Kārlis nemīlot bagāto mantinieci, kas nu jau palikusi gan 
bez vīra, gan dēla, bet vēlas ņemt par sievu kādu citu. Likteņa vara ņem 
virsroku, lai arī cik ironiski tas neizklausītos, tā vien liekas, ka augtākie 
spēki ir spēlējuši galveno lomu šajā novelē un Raudupu saimniece „ņem 
galu” paskrienot zem zirga ratiem.



KOMENTĒ DOTO VIEDOKLI!

“Manuprāt, par vainīgu nevar uzskatīt tikai 
Raudupieti, bet arī Kārli, jo aiz viņa gļēvuma, 
neapdomīgi izteiktajiem vārdiem par visu 
„samaksāja” Matīsiņš. Iespējams, viņš būtu 
dzīvs, ja netiktu iesaistīts Raudupietes un Kārļa 
nelaimīgajā mīlestībā. Uzskatu, ka abi ir vainīgi 
bērna nāvē. Viens par to, ka bija tik gļēvs, 
noklusēja patiesību, otrs – aiz lielās tiekšanās 
pēc vēl neiepazītas mīlestības.”



SALĪDZINI MĒDEJU UN RAUDUPIETI!

Mēdeja Raudupiete



IESPĒJAMĀS ATBILDES

Mēdeja Raudupiete

1. Mēdejas mīlestība pret savu vīru 
Jāsonu bija neizmērojama.

1. Raudupiete nemīlēja savu vīru.

2.  Mēdeja, būdama māte, sargāja savus 
bērnus un nevēlējās tos atdot 
Jāsonam, tādēļ viņa pieņēma 
lēmumu nogalināt tos.

2.   Raudupietei bērns kļuva par 
traucēkli un viņa ļāva tam aiziet bojā.

3. Mēdeja bērnus nogalināja nevis, lai 
iegūtu laimi vai aiz savas 
mantkārības, bet lai tomēr kaut ko 
saglabātu no saviem ģimenes 
ideāliem, lai arī kļūdainiem.

3.  Raudupiete par savu ļaunumu, 
egoistismu un mantkārību saņēma 
pienācīgu sodu – atraidījumu no 
Kārļa, traģisku nāvi.

4. Viņu abu izredzētie vīrieši – gan Jāsons, gan Kārlis - bija gļēvi, nespēja 
izrunāties, nespēja būt godīgi.

5. Kaislību plosītas un mīlestību alkstošas mātes; mātes jūtas un sievietes kaislība 
pret mīļoto vīrieti svaida gan Mēdeju, gan Raudupieti kā paša Likteņa roka.



MĀJAS DARBS

Ò Izlasīt R.Blaumaņa noveli “Salna pavasarī”.
Ò Izrakstīt pierakstu kladēs galveno varoņu 

raksturojumu.


