Lepnums & Aizspriedumi
Piezīmes grāmatu klubiņiem un biedrībām, lai rosinātu interesi turpināt atklāt Džeinas
Ostinas noveli un pasauli.*

Piezīmes grāmatu klubiņiem
Lepnums & Aizspriedumi ir grāmata, ko daudzi cilvēki pirmo reizi lasa skolas laikā un
atceras šo grāmatu kā mīlas stāstu. Patiesi, P.D.Džeims (P.D.James) raksturo Džeinas
Ostinas sacerējumus, kā “ģēnija sacerētus Mills & Boon†”. Tomēr dzīves laikā atgriežoties
pie šī stāsta, mēs atklājam arī citas tēmas – mīlestības tēma kļūst mazāk nozīmīga, tās
vietā priekšplānā izvirzās naudas un varas tēma. Turpmāk pievienoti jautājumi, kas,
cerams, rosināts jūs atklāt šīs grāmatas daudzās sejas.
1. Ir simtiem grāmatas “Lepnums un Aizspriedumi” izdevumu. Aplūko savu
izdevumu un salīdzini to ar citiem. Vai grāmatas ārējais izskats ietekmē, kāda ir
tava attieksme pret grāmatu? Ja jā, kāpēc? Kas to ietekmē – attēls, izvēlēto burtu
veids, salikums, grāmatas fiziskā sajūta? Cik nozīmīgs ir grāmatas radītais tēls?
2. Vai mēs patiešām vēlētos sastapt misteru Dārsiju?
3. Ko mēs uzzinām par laulības dzīvi no pāriem, kas aprakstīti grāmatā (piem., Mr &
Mrs Beneti, Mr & Mrs Gārdineri, Mr & Mrs Kolini, Mr & Mrs Vikemi, Mr & Mrs
Hērsti (Mr.Bingija māsa ar vīru)?
4. Ko mēs uzzinām par grāmatā aprakstītajām attiecībām starp brāļiem un māsām
(piem., Benetu meitenes, Mr. Dārsijs & Džordžiāna, Mr. Binglijs un viņa māsas,
Mrs. Beneta un viņas māsas)?
5. Saskaņā ar grāmatu, kāda ir sievietes loma sabiedrībā?
6. Vai Benetas kundzi var raksturot kā veiksmīgu?
7. Kāda loma stāstā ir ainavu aprakstiem?
8. Kāpēc grāmatas pirmais teikums ir tik slavens?
9. Ja tu būtu Šarlote Lūkasa, vai tu būtu apprecējusies ar Mr. Kolinsu?

*
†

Izmantots Jane Austen’s House Museum materiāls. www.prideandprejudice200.org.uk
Mills & Boon ir Lielbritānijas izdevniecības romantisko publikāciju līnija (zīmols)

10. Vai visas sievietes redz sevi kā Elizabete Beneta?
11. Vai Beneta kungs ir labs tēvs visām savām meitām?
12. Vai grāmatā “Lepnums & Aizspriedumi” ir kāda seksa aina?
13. Ko tu uzskati par grāmatas centrālo tēmu?
14. Grāmatas orģinālais nosaukums bija “Pirmie Iespaidi”. Par kādiem nozīmīgajiem
pirmajiem iespaidiem ir runa? Kuram nosaukuma tu dotu priekšroku? Kāpēc?
15. Cik ļoti mūs ietekmē Elizabetes Benetas viedokļi par cilvēkiem, kas aprakstīti
grāmatā?
16. Kurš jums šķiet viskomiskākais grāmatas tēls? Vai mēs smejamies kopā ar viņiem
vai par viņiem?
17. Cik lielā mērā filmas un TV ekranizējumi ietekmē to, kā uztveram grāmatas tēlus?
Padiskutējiet, vai redzējāt filmu / TV ekranizējumus pirms vai pēc tam, kad
izlasījāt grāmatu?
18. Cik jums bija gadu, kad pirmo reizi lasījāt šo grāmatu?
19. Vai jūs vēlētos satikt kādu no grāmatas varoņiem? Ja jā, kuru?
20. Kāda ir vēstuļu nozīme stāstā?

Lepnums & Aizspriedumi
Pasaule aiz stāsta
Piezīmes grāmatu klubiņiem un biedrībām
Lūk, dažas idejas aktivitātēm, kuras veicot, būtu iespēja tālāk atklāt grāmatas “Lepnums &
Aizspriedumi” un Džeinas Ostinas pasauli.
1. Grāmatā “Lepnums & Aizspriedumi” Elizabete, viņas tante un onkulis apmeklē
Pemberliju, kā tūristi izstaigājot lielo māju. Apmeklē kādu vietējo pili un pēc tam
pārrunā, kāda bija dzīve tad un tagad.
2. Grāmatā “Lepnums & Aizspriedumi” ir vairākas norādes uz lasīšanas aktivitāti.
Satiecieties un pārrunājiet, kādas grāmatas jums ir patikušas un kā tās ir
ietekmējušas jūsu dzīvi – atcerieties iekļaut tās grāmatas, kuras lasījāt kā bērns. Šī
saruna varētu būt citādāka kā ierasts grāmatu klubiņos, jo jūs katrs runāsiet par
atšķirīgu grāmatu, nevis salīdzināsiet piezīmes par vienu un to pašu grāmatu.
3. Dodieties pastaigā pa lauku apvidu – pavērojiet, kādas līdzības un atšķirības
pamanītu Elizabete un Džeina, ja viņas dotos šādā pastaigā (pa kādu Anglijas
lauku apvidu).
4. Grāmatā “Lepnums & Aizspriedumi” ir daudz atsauču par to, cik varošas un
prasmīgas ir bijušas tā laika sievietes. Satiecieties un padalieties, kādas prasmes
piemīt jums – vai protat adīt, izšūt, gleznot, vai jums ir kaligrāfijas prasmes, utt.
Vai jūs vēlētos ar savām prasmēm padalīties?
5. Satiecieties, lai ar kādu no prasmēm nodarbotos kopā. Grāmatā “Lepnums &
Aizspriedumi” meitenes sēdēja kopā un nodarbojās ar šūšanu. Satiecieties pie
kāda mājās vai kādā saulainā dienā satiecieties parkā. Tā laika sievietes,
darbojoties kopā, apsprieda jaunākās vietējās, valstiskās un starptautiskās ziņas;
jūs arī tā varētu.
6. Pameklējiet, kādi augi un tējas varētu būt pieejami tajā laikā un kā šie augi tika
izmantoti? Jūs varētu papētīt, kādas bija tā laika receptes un augu pielietojums
un, iespējams, kādu no tām jūs pat varētu pagatavot – tīmeklī ir pieejamas
daudzas modernas interpretācijas.
7. Lēdijas un džentelmeņi tajā laikā mācījās svešvalodas. Atrodiet kādu, kurš runā
svešvalodā, kurš jums varētu iemācīt dažas frāzes. Ja nevarat nevienu atrasts,
dodieties uz vietējo bibliotēku, varbūt tur ir kādi materiāli, ko varat izmantot
svešvalodu apguvei.

8. Džeinas Ostinas laikā vēstules bija vienīgais veids, kā sazināties ar cilvēkiem, kuri
bija tālu prom. Uzrakstiet vēstuli kādam – varbūt varat kādu vēstuli nolasīt
grāmatu klubiņā skaļi (ja vien tā nav pārāk personīga). Jūs varētu uzrakstīt vēstuli
kādam no pagātnes.
9. Kad Džeina Ostina saņēma savu grāmatas “Lepnums & Aizspriedumi” kopiju, viņa
un Ostinas kundze lasīja to priekšā skaļi kaimiņienei Miss Benai. Izvēlēties kādu
grāmatu un lasiet to skaļi viena otrai.
10. Noorganizējiet sev kopīgu tējas pēcpusdienu. Paņemiet katra līdzi kādu
cienastiņu. Tēja Džeinas Ostinas laikā bija ļoti dārga lieta (tā maksāja vairāk kā
zelts!), tāpēc tējas dzeršana bija tik īpašs notikums.

