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zinātnes dzīve

Atslēgas vārdi: paaudzes, atmiņu pārnese, dzīvesstāsti 

Raksta autore vērtē 2022. gadā izdoto Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta kolektīvo monogrāfiju “Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva”.  
Šī monogrāfija 20. gadsimta latviešu dzīvesstāstu bagāto klāstu pirmoreiz apskata paau-
džu perspektīvā, izmantojot gan horizontālo (paaudžu robežās), gan vertikālo (paaudžu 
pēctecības) skatījumu. Raksta autore ir akcentējusi katra autora devumu dzīvesstāstu pē-
tījumu paplašināšanā. 
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2022. gadā izdotā latvijas universitā-
tes Filozofijas un socioloģijas institūta ko-
lektīvā monogrāfija 20. gadsimta latviešu 
dzīvesstāstu bagāto klāstu pirmoreiz ap-
skata paaudžu perspektīvā, izmantojot gan  

horizontālo (paaudžu robežās), gan vertikālo 
(paaudžu pēctecības) skatījumu.

starpdisciplinārais skatījums — antro-
poloģija, kulturoloģija, socioloģija, vēstu-
re — paver daudzkrāsainu ieskatu atmiņu 
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mantojuma paaudžu tēmās, kas varētu sais-
tīt plašu sociālo un humanitāro pētnieku un 
pārējo interesentu loku. 

kolektīvo monogrāfiju kā latvijas zināt-
nes padomes (lzp) Fundamentālo un lietiš-
ķo pētījumu projekta1 saturisko mantojumu 
sarakstījuši deviņi autori — latvijas zināt-
niskajā sabiedrībā pazīstami dažādu paau-
džu sociālo zinātņu pētnieki.

ievaddaļā (“atmiņu ceļš no paaudzes uz 
paaudzi”, autore vieda skultāne (dz.  1944)) 
ir iezīmēts teorētiski konceptuālais rāmis, 
kas satur tādus konceptus kā atmiņu pār-
nese, tostarp no paaudzes uz paaudzi, atce-
rēšanās, aizmiršana, atmiņu vieta un vide, 
temporālie režīmi, memoralizācijas prakses 
u. c. tas ļauj jebkuram interesentam jebkurā 
konkretizācijas līmenī iepazīties, saprast un 
tātad izmantot monogrāfijā piedāvāto saturu 
savā profesionālajā sfērā.

edmunds Šūpulis (dz. 1974) nodaļā 
“atmiņa un dzīvesstāsti paaudžu perspek-
tīvā” sniedz detalizētu otra svarīgākā krā-
juma koncepta teorētiski saturisku analīzi, 
uzsverot karla manheima (Karl Mannheim, 
1893–1947) atziņu, ka “paaudze [ir] viens 
no būtiskākajiem faktoriem vēstures attīstī-
bas dinamikā”2. Ļoti aktuāli izskan Šūpuļa 
ideja, ka zinātnisko interesi par paaudžu 
kontrastiem veicina tieši mūsdienu sabied-
rības pamanāmie lūzumi.3 piešķirot zināt-
nisku precizitāti tādiem ikdienā satopamiem 
izteikumiem kā “manas paaudzes cilvēki”, 
“tradīcija pāriet no paaudzes uz paaudzi”, 
Šūpulis piedāvā savu latvijas paaudžu kla-
sifikāciju, izmantojot gan Rietumu teorētiķu, 
gan krievijas, lietuvas, igaunijas pētnieku 
izstrādātās paaudžu klasifikācijas, tomēr 
ņemot vērā latvijas vēsturiskās attīstības 
specifiku.4

lai nepiedēvētu paaudžu pārstāvjiem 
īpašības, kas izrādās vecuma posma no-
teiktas, jānošķir paaudžu un vecuma grupu 
struktūras sabiedrībā, jo indivīda dzīves lai-
kā vecuma posmi secīgi nomaina cits citu, 
bet piederība paaudzei paliek nemainīga. 

jāizpēta katrai paaudzei raksturīgais tās uni-
kālais novietojums vēstures procesā, tātad 
atsevišķu paaudžu vēsturiskā lokalizācija.

pats paaudzes jēdziens apvieno bioloģi-
jas un kultūras faktus:5 
n paaudzes kā priekšteči un pēcteči;
n paaudzes kā demogrāfiskās vienaudžu 

kohortas;
n paaudzes kā kopīgās vēsturiskās piere-

dzes nesējas.
tādā veidā paaudžu izpētē un analīzē 

ir iespējama gan vertikālā (uz radniecību 
balstītā), gan horizontālā (kohortas) pieeja. 
autors vairāk uzmanības veltījis tieši otrajai, 
apskatot kritērijus, kā socioloģiski izdalīta 
kohorta kļūst par paaudzi, proti, piesaistot 
subjektīvo dimensiju, pieredzes un atmiņas 
aspektu.

turpmākajās nodaļās tiek iztirzātas da-
žādas konkrētas paaudzes un un/vai konkrēti 
atmiņu pārneses aspekti.

kaspars zellis (dz. 1972) noda-
ļā “padomju paaudze latvijā: pieredzes 
lauks un atmiņu pārnese” aplūko vienu 
no padomju vēstures perioda paaudzēm  
(1945.–1965. gadā dzimušie). Raksturojot 
padomju paaudzes diskursu, autors norāda 
uz padomju paaudzes definējuma saistību ar 
homo soveticus jēdzienu un salīdzina ar krie-
vu, igauņu un lietuviešu izstrādātajiem kon-
tekstiem, tomēr akcentē paaudzes specifiku 
latvijā. no nacionālās mutvārdu vēstures 
krājuma izmantotajām intervijām autors vei-
do spil gtu vēstījumu par padomju paaudzes 
atmiņu saturiskajām tēmām. jautājums par 
to, kas no individuālās vai ģimeņu atmiņu 
pieredzes tiks pārnests uz kultūras atmiņu, 
ir, autoraprāt, nevis pašas paaudzes, bet tās 
mantinieku atbildības sfēra. 

citas paaudzes atmiņu specifisku aspek-
tu aplūko maija krūmiņa (dz. 1985) nodaļā 
“māju izjūta trimdas latviešu dzīvesstāstos”. 
trimdas kā migrācijas specifiskam tipam un 
ar to saistītajam zaudējumam un tai sekojo-
šai nostalģijai ir atšķirīgas izpausmes trim-
das pirmajā un arī otrajā paaudzē. autore 
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sniedz konkrētus piemērus, kā atmiņas pār-
nese dinamiski rada atšķirīgus māju izjūtu 
variantus, kopumā tomēr darbojas kultūras 
identitātes veidošanā. 

māra zirnīte (dz. 1943) nodaļā “atmiņu 
kultūrslāņi dzīvesstāstos” ļauj ieskatīties ļoti 
specifiskā atmiņu pārneses gadījumā: vecā-
māte margarita 1910. gadā dzimusi Rīgā, 
lielāko mūža daļu nodzīvojusi austrālijā,  
94 gadu vecumā atgriežas latvijā; mazmei-
ta marianna 1972. gadā dzimusi kanādā, 
uzaugusi austrālijā, pēdējos 20 gadus dzīvo 
latvijā. abu vienas dzimtas sieviešu atmiņu 
savstarpējo mijiedarbošanos gandrīz simt 
gadu garumā autore dara zināmu mums ar 
lielu pietāti un dziļu izpratni.

Ginta elksne (dz. 1971) nodaļā ““man 
liekas, ka man ir divas mājas”: piederības 
izjūta izceļotāju stāstos” turpina migrā-
cijas pētījumu virzienu. Šoreiz tie ir t. s. 
jaunie emigranti zviedrijā, kuri emigrējuši  
pēc 2008. gada pārsvarā ekonomisku ie-
meslu dēļ. 

marutas prankas (dz. 1953) izstrādātajā 
nodaļā “atmiņu pārnese zviedrijas trimdas 
otrās paaudzes dzīvesstāstos” jēdziens “otrā 
paaudze” ir saistīts ar migrantu pēcnācēju 
nenoteikto stāvokli, iespējamo diskriminā-
ciju, integrācijas problēmām. sava nozīme 

ir arī tam, ka ir politiskas atšķirības starp 
zviedrijas trimdas pirmo paaudzi un zvied-
rijas sociāldemokrātisko sabiedrību. kā tas 
ietekmē otrās paaudzes etnisko identitāti, to 
autore parāda, analizējot abu paaudžu dzī-
vesstāstu intervijas.

agita lūse (dz. 1962) nodaļā “spītējot 
attālumam: izsūtītas ģimenes atmiņas rūpju 
ētikas perspektīvā” demonstrē, kā nelas no-
dingsas (Nel Noddings, 1929–2022) izstrā-
dāto rūpju pieeju var lietot, apskatot vienas 
ģimenes dzīvesstāstu ierakstu kolekciju un 
tajā identificējot daļu no plašāka savstarpējo 
rūpju tīklojuma laikā un telpā. man perso-
nīgi interesanta šķita atziņa, ka atmiņas var 
traktēt ne tikai kā vārdos ietvertās zināšanas 
un ieskatus, bet arī veidotās attieksmes un 
raksturus, prasmes un morālās izvēles.6

māras zirnītes un ievas Gardas- 
Rozenbergas (dz. 1980) veidotais grāmatas 
pielikums “vienas dzimtas četru paaudžu 
sieviešu atmiņas” ir lasāms kā patstāvīgs 
kvalitatīvs pētījums, jo līdzās dzīvesstāstu 
tekstu fragmentiem var redzēt metodoloģis-
ko pieeju, uzdotos jautājumus; saturs tiek 
strukturēts gan laikā, gan pa atsevišķām tē-
mām. apakšnodaļā “dzīvotā telpa no paau-
dzes paaudzē” autores piedāvā arī interpre-
tāciju, nonākot pie dzīvotās telpas jēdziena.
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Review of the new PublicAtion legAcy of MeMoRieS 
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Summary

Keywords: generations, memory transfer, life stories

the author of the article evaluates the collective monograph of the institute of philosophy 
and sociology, university of latvia, Legacy of Memories Through Generations: The Perspec-
tive of Life Stories, published in 2022. the evaluated monograph examines the rich range 
of latvian life stories of the 20th century for the first time in a generational perspective, using 
both a horizontal (within generations) and a vertical (generational succession) perspective. 
the author of the article has highlighted the contribution of each author to the expansion of 
life story research.


