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ANOTĀCIJA 

Maģistra darbs „Mājas izveide svešā zemē kā heterotopisks projekts: Otrā pasaules 

kara trimdas latviešu kopienas un indivīda mājvieta „Straumēnos”, Lielbritānijā”, pievēršas 

mājai kā pētījuma priekšmetam. Darba mērķis ir saprast, kas fizisko māju (ēku, dzīvokli, 

istabu) padara par mājām – emocionāli piepildītu vietu; kā tiek konstruēta māju sajūta; kas 

kādu vietu padara par mājām lielākā mērā kā kādu citu. Individuāli, mājas vide nereti tiek 

uztverta kā ļoti pašsaprotama, tās būtiskumu pamanot vien ārkārtas apstākļos. Lauka pētījums 

tika veikts Anglijas latviešu organizācijas - Daugavas Vanagu fonds lauku īpašumā 

„Straumēnos”, un šeit mītošo senioru, 2.Pasaules kara trimdas latviešu kopienas un 

individuālajās mājās. Mājas izveide šeit primāri ir bijis kolektīvs projekts, ar mērķi radīt 

Anglijas latviešu veco ļaužu mītni un sabiedrisko centru, un tikai tad mājas, kuras veido 

indivīds. Pētījuma fokusā ir abas šīs vides. 

Lauka darbā tika izmantotas trīs pētniecības metodes - līdzdalīgais novērojums, dziļās 

intervijas un fotogrāfiskā dokumentēšana. Pieeja datu interpretācijai ir fenomenoloģiska. Šāds 

skatījums rosina vērst pētnieka uzmanību uz sajūtām, atmiņām un intuīciju, kas raksturo 

pieredzi un jēgas veidošanos. Šajā aspektā būtiska loma ir arī ķermenim, kas, pēc 

fenomenologa Morisa Merlo-Ponti (Maurice Merleau-Ponty), ir veids, kādā cilvēks pieredz 

pasauli. Balstoties uz Mišela Fuko izstrādāto heterotopoloģiju, mājas, kas dažādu apstākļu 

mijiedarbībā radītas „Straumēnos”, tiek analizētas kā heterotopiskas. Pētījuma lauks tiek 

aprakstīts un analizēts no trim dažādām, taču saistītām perspektīvām – fiziskā telpa un laiks, 

sociālā telpa un personiskā telpa. 

Pētījumā secināts, ka diasporas pārstāvjiem dzīvojot kopienā, izveidojas hibrīda dzīves 

telpa, kurā dotajos apstākļos iemītnieks rada un sev piemēro personisko un sociālo vidi, kas 

kopā rada kā individuālo, tā kolektīvo mājvietu. Veiktā pētījuma gadījumā, būtisks apstāklis ir 

iemītnieku kopīgā vēsture un vienojošais trimdas naratīvs, kas veido viņu piederības izjūtu 

vienai kopienai. Darba centrālais arguments ir, ka vecāka gadagājuma cilvēka „mājas” 

sākums un beigas, jeb izjūta par mājām, ir tieši atkarīga no tās iemītnieka kontroles un 

ietekmes līmeņa šajās „mājās”. Šī kontrole un ietekme ir saistīta ar vides saprotamību un 

pazīšanu (un otrādi), un tas ļauj mājās būšanas izjūtu konceptualizēt dažādos līmeņos (ēka, 

apkaime, pilsēta, reģions u.tml.). 

Atslēgvārdi: māju antropoloģija, diaspora, vecāka gadagājuma cilvēki, kopdzīves 

forma, heterotopija. 
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ABSTRACT 

"Creation of a home in a foreign country as a heterotopic project: the World War II 

Latvian exile community's and individual's home at "Straumēni" in Great Britain" focusses on 

the concept of home. The research aimed to understand: what makes a physical house 

(building, apartment, room) into a home, an emotionally fulfilling place; how the feeling of 

home is constructed; what makes one place more of a home than any other. 

The fieldwork for this research was carried out among senior residents at "Straumēni" 

(Catthorpe Manor in the East Midlands), which belongs to the Latvian Welfare Fund. The 

establishment of the home in 1975 was a cooperative project. Its primary aim was to create a 

retirement home and Latvian community centre; the formation of individual homes was 

secondary. The research focusses on both environments. 

Three fieldwork research methods were used: participant observation, in-depth 

interviews and photographic documentation. The approach to data interpretation was 

phenomenological. This inspires researchers to draw attention to feelings, memories and 

intuition, which characterize experience and the formation of feeling. According to 

phonomenologist Maurice Merleau-Ponty, the body plays an essential role in this and it is the 

way in which people experience the world. The homes that have been created at "Straumēni" 

are analysed on the basis of Michel Foucault's 'heterotopia'. Three different, but linked, 

perspectives are described and analysed: physical space and time, social space and personal 

space. 

It was concluded that members of the exile community, living together, form a hybrid 

living space, where they create and adapt their personal and social environment according to 

circumstances. Thus, they create an individual and a collective home. The essential factor was 

the inhabitants' common history and unified exile narrative, which form their sense of 

belonging to one community. The central argument is that,  for elderly people, "home" or 

feelings of home directly depend on their level of control and influence there. These link to an 

understanding and acquaintance (and vice versa) with the environment which, in turn, make it 

possible to conceptualize the feeling of existence of home at different levels (building, 

neighbourhood, city, region, etc.). 

Keywords: home anthropology, diaspora, elderly people, domestic group, heterotopia. 
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IEVADS 

Mājas ir centrālā vieta pasaules telpā. Tā ir vieta, kur justies droši, kur būt pašam, kur 

nevienam nekas nav jāpierāda, kur ir tuvinieki, kur it viss ir tuvs un pazīstams, paša veidots, 

aprūpēts. Mājas ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties. Tik pašsaprotami. Tomēr tā ir tikai 

mana māju sajūta, un atrast universālu atbildi uz jautājumu „Kas ir mājas?”, nav iespējams. 

Izpratne par mājām atšķiras gan dažādās kultūrās, gan dažādos laika periodos. Mājas fiziskajā 

vidē spoguļojas laikmets, jo telpas iekārtošana nevar notikt atrauti no dzīves realitātes, sociāli 

ekonomiskās situācijas, tirgus piedāvājuma, modes, tehnoloģijām u.t.t. Tāpat mājās 

izgulsnējas cilvēka dzīves gājums – intereses, nodarbošanās un ģimenes stāvoklis, iespējas un 

ierobežojumi. Tieši šo iemeslu dēļ mājas ir antropoloģiski interesantas.  

Pētniecības lauku, tiesa, daudz plašākā nozīmē kā māju aspektā, apzināju pirms pāris 

gadiem, 18.novembrī. Tobrīd atrodoties Lielbritānijā, ciemojos pie kāda trimdas latvieša viņa 

mājās, kur mēs atzīmējām Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienu. Atceros, kāds teica 

uzrunu, tika dziedāta valsts himna, saskandinātas šampanieša glāzes un iedzerts uz „valsts 

veselību”. It kā nekas neparasts – tā vai citādi, bet šo dienu vienmēr esmu atzīmējusi arī 

atrodoties Latvijā, taču toreiz Lielbritānijā tas bija neparasti. Nekad iepriekš nebiju sevi tik 

spēcīgi izjutusi kā latvieti kā šajā dienā – atrodoties tūkstošiem kilometru tālu no Latvijas, 

kopā ar latviešiem, kas, atrodoties citā zemē, dziļā nopietnībā svin savas sen atstātās valsts 

svētkus. Šo pieredzi un sajūtu noglabāju savā atmiņā, lai atminētos jau pēc pāris gadiem – 

studējot antropoloģiju. Iepriekš aprakstītais notikums pastarpināti ir sasaistījis manu interesi 

par „māju” veidošanos ar trimdas latviešiem Lielbritānijā.  

Relatīvi nelielā antropologu interese par „mājām” Rietumu sabiedrībā tiek skaidrota ar 

to „pašsaprotamību”. Par izejas punktu manam pētījumam kalpo Dženetas Karstenas un 

Stīvena Hjūsa-Džounsa (Janet Carsten and Stephen Hugh-Jones) atziņa, ka „mājas mēs 

gandrīz nepamanām, jo uztveram tās kā pašsaprotamas, kā daļu no sevis. Māju centrālo lomu 

un nozīmes būtiskumu mēs pamanām vien ārkārtas apstākļos – pārvācoties, kara vai 

ugunsgrēka apstākļos, zaudējot darbu un ienākumus”
1
 (Carsten, Hugh-Jones 1995, 4). Mana 

lauka gadījumā sākotnēji „mājas” ir tikušas aktualizētas krīzes apstākļos, kurus radīja karš un 

emigrācija. Airīna Sirāda (Irene Cieraad) argumentē, ka mājas, ko svešumā veido migranti, ir 

simboliski bagātākas kā mājas savā zemē. Nonākot emigrācijā, cilvēks pārvērtē attiecības ar 

bijušo, vienlaikus veidojot jaunu attiecību formu ar jauno mītnes zemi (Cieraad 2012, 68). 

Vide ir sveša (ar nozīmi – nepazīstama) ierobežotu laika periodu, tomēr svešums, kas nozīmē 

                                                   
1 Šeit un turpmāk, citāti no angļu valodas ir mani, darba autores Silvas Suhaņenkovas, tulkojumi.  
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nespēju just piederību, var ieilgt. Šādā nozīmē tā ir arī ieilgusi krīze un mājas ir vide, kurā 

cilvēks par to dažādos veidos reflektē.  

Lauka pētījums tika veikts „Straumēnos”. Tas ir Daugavas Vanagu fondam (DVF) 

piederošs lauku īpašums Anglijas vidienē, kurā dzīvo un saimnieko lielākoties latvieši. Mani 

interesē mājas, kuras šeit ir izveidojusi ļoti konkrēta cilvēku grupa – Otrā pasaules kara 

trimdas latvieši. Šeit savu mūža nogali šobrīd (lauka darbs tika veikts 2013.gada augustā) 

vada sešpadsmit cilvēki
2
, no kuriem divpadsmit piekrita kļūt par mana pētījuma dalībniekiem. 

Mājas izveide šeit primāri ir bijis kolektīvs projekts, ar mērķi radīt Anglijas latviešu veco 

ļaužu mītni un sabiedrisko centru, un tikai tad mājas, kuras veido indivīds. Pētījuma fokusā ir 

abas šīs vides un cilvēku māju izjūta. „Straumēnu” senioru dzīvē ir bijuši vismaz divi būtiski 

pagrieziena punkti. Bez jau minētās emigrācijas, arī aiziešana no aktīvās darba dzīves, t.i.,  

kļūšana par pensionāriem. Lauka darbā strādāju ar trim datu ieguves metodēm – līdzdalīgo 

novērojumu, dziļajām intervijām un fotogrāfisko dokumentēšanu.  

Izpratni par vidi, kas dažādu apstākļu mijiedarbībā ir izveidojusies „Straumēnos”, un 

mājām tur, palīdz veidot Mišela Fuko (Michel Foucault) eseja par heterotopijām (Fuko 1967). 

Fuko skatījumā heterotopija ir vieta un telpa, kas vienlaikus ir un nav, kas vienlaikus ir fiziska 

un garīga. Pēc tādai telpai piedēvētām pazīmēm analizējot „Straumēnu” vidi, to iespējams 

skatīt kā šādu heterotopisku vietu. Turklāt šo apdzīvoto vietu veidojušie apstākļi veicinājuši 

izteiktu tās hibridizāciju. Pīters Bērks (Peter Burke) (2013) raksta par kultūru hibriditāti. ”Ik 

kultūra ir hibrīda, un hibridizācijas procesi norisinās nepārtraukti. Tomēr dažas kultūras, 

protams, ir hibridizētas izteiktāki par citām; tāpat atsevišķos laika posmos vērojama īpaši 

intensīva hibridizācija, ko rosina kultūru saskarsme (Bērks 2013, 63). Vienlaikus jāņem vērā, 

ka mājas heterotopiskā vidē ir arī laba platforma hibriditātes izpausmei. Fenomenoloģiska 

izziņas metode ir veids, kādā analizēju pētījuma datus. Fenomenoloģija nepieļauj tiešu 

interpretāciju, rosinot vērst uzmanību uz sajūtām, atmiņām, intuīciju, kas raksturo pieredzi un 

jēgas veidošanos. Šajā aspektā būtiska loma ir ķermenim, kas, pēc fenomenologa Morisa 

Merlo-Ponti (Maurice Merleau-Ponty), ir veids kādā cilvēks pieredz pasauli.  

Relatīvi noslēgtā dzīves vide (lauku īpašums Anglijas vidienē), iemītnieku kopējā 

vēstures pieredze (došanās trimdā, nonākšana Lielbritānijā) un to cienījamais vecums 

nodrošināja ļoti konkrētu pētniecības lauku. Maģistra darbā ir būtiski atbildēt uz sekojošiem 

jautājumiem: kas un kādas ir mājas cilvēkiem, kuri tās ir bijuši spiesti vairākkārt atstāt, bet 

                                                   
2
 Mana pētījuma mērķauditorijā iekļaujas seniori, kuri „Straumēnos” uzturas kā īrnieki, taču tie tur nav 

vienīgie iedzīvotāji. Īpašumā ir arī 18 privātmājas, kurās mīt vēl aptuveni 30 cilvēku (latvieši). Daži no viņiem 

strādā „Straumēnos”, bet lielākajai daļai nav ikdienas saskarsmes ar dzīvi „Straumēnos”. 
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vēl mūža nogalē izvēlējušies veidot no jauna; kas ir tas, kas fizisko māju (ēku, dzīvokli, 

istabu) padara par mājām – emocionāli piepildītu vietu, kā tiek konstruēta māju 

sajūta/mājīgums; kas kādu vietu padara par mājām lielākā mērā kā kādu citu. Ņemot vērā 

lauka pētījumā iesaistīto cilvēku cienījamo vecumu un ģimenes statusu, būtisks ir jautājums, 

ko mājas nozīmē vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar tuviniekiem.  

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, analizēju „Straumēnu” iemītnieku māju vidi trīs 

kategorijās – fiziskā telpa un laiks, sociālā telpa un personiskā telpa. Kā mēģinu pierādīt, šīs 

kategorijas atspoguļo tās komponentes, kas mijiedarbojoties rada to, kas tiek saprasts ar 

„mājām”. Maģistra darbā veiktais pētījums parāda, ka, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, 

dzīvojot kopienā, var izveidoties hibrīda dzīves telpa, kurā dotajos apstākļos iemītnieks rada  

un sev piemēro personisko un sociālo vidi, kas kopā veido kā individuālo, tā kolektīvo 

mājvietu. Veiktā pētījuma gadījumā, izšķirošais apstāklis ir iemītnieku kopīgā vēsture un 

vienojošais trimdas naratīvs, kas veido viņu piederības izjūtu vienai kopienai. Darba 

centrālais arguments, kurš tiek pamatots ar pētījumā gūto informāciju ir, ka vecāka 

gadagājuma cilvēka māju izjūta ir tieši atkarīga no kontroles un ietekmes līmeņa tajās. Šī 

kontrole un ietekme ir saistīta ar vides saprotamību un pazīšanu (un otrādi) un tas ļauj mājas 

izjūtu konceptualizēt dažādos līmeņos (māja, apkaime, pilsēta, reģions u.tml.). 

Maģistra darba pirmā nodaļa veltīta metodoloģiskās pieejas (fenomenoloģijas) 

aprakstam, pētniecības lauka raksturojumam, kā arī tam, lai aplūkotu, kā veidojušās manas 

attiecības ar „Straumēniem”. Nodaļas ietvaros pamatotas izvēlētās pētniecības metodes 

(līdzdalīgais novērojums, dziļā intervija un fotogrāfiskā dokumentācija). Darba otrā nodaļa 

veltīta jēdzienam „mājas”, tā būtībai un vēsturiskajai attīstībai, kā arī „māju” nozīmei 

antropoloģijā. Apstākļi, kas radījuši „Straumēnus”, un lauka darbā iesaistīto cilvēku kopējā 

vēsture un kolektīvā atmiņa raksturota maģistra darba trešajā nodaļā, savukārt ceturtajā nodaļā 

„Straumēnus” analizēju trīs kategorijās – fizisko telpu un laiku, sociālo telpu un personisko 

telpu. Noslēdzošā, piektā nodaļa ir veltīta darba kopsavilkumam un noslēguma secinājumiem 

par veikto pētījumu. 
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1. LAUKS UN METODE 

Maģistra darba pirmajā nodaļā, iepazīstinu ar veiktā pētījuma lauku un pētniecības 

metodēm. Kā pirmo aprakstu fenomenoloģiju, kas ir izvēlēta par lauka darbā iegūtās 

informācijas interpretācijas pieeju un raksturo visu veikto pētījumu kopumā. Iepazīstinot ar 

pētījuma lauku, raksturoju ceļu, kādā esmu līdz tam nonākusi. Pētījuma lauks un pētījuma 

jautājumi ved pie konkrētām pētniecības metodēm, kuras tālāk raksturoju un pamatoju to 

izvēli. Nodaļu noslēdzu ar skaidrojumu, kā šī darba ietvaros tiks saprasta novecošanās un 

pamatota izvēlētā terminoloģija attiecībā uz to. 

 Filozofs un fenomenoloģijas virziena pamatlicējs Edmunds Huserls (Edmund 

Husserl) uzskata, ka zinātniskās pētniecības metodes, kuras ir pielietojamas, pētot fiziskos 

fenomenus, nevar tikt lietotas, pētot cilvēka domas un rīcību. Ir būtiski atrast pieeju datiem, 

kas uztverami caur sajūtām, jo tieši sajūtas ir piemērotas cilvēka pasaules redzējuma izpratnei 

(Spiegelberg 2013). Rassels Bernards (Russel Bernard) raksta, ka fenomenologs cenšas radīt 

pārliecinošu aprakstu tam, ko pieredz, tā vietā, lai pieredzēto mēģinātu skaidrot – „laba 

etnogrāfija, kas raksturo kādu kultūru vai tās daļu, parasti ir arī laba fenomenoloģija. Nav 

nekā labāka par labu stāstu, īpaši, ja caur šo stāstu cenšas parādīt, kā domā un jūt cilvēki, kuri 

ir pētīti” (Bernard 2011, 20). Šī virziena pamatmetode ir redukcija, centieni izprast apziņas 

rašanos un tās plūsmu. Lai izprastu realitāti, nepieciešams pievērsties procesiem, kas veido 

apziņas jēgu un attiecīgi – visu dzīvi. Fenomenoloģija augstu vērtē apziņu visās tās izpausmēs 

– intuīcijā, atmiņā, iztēlē, spiedumos (Spiegelberg 2013).  

Huserla idejiskais pēctecis, filozofs Martins Heidegers (Martin Heidegger), darbā 

„Esamība un laiks” („Sein und Zeit”, 1927) raksta par lietām/priekšmetiem, kas atrodas 

dzīvojamā telpā/mājās. Viņaprāt, tās nav un nevar būt vienkārši lietas ("Taken strictly, there 

'is' no such thing as a single, isolated piece of equipment”) un apdzīvotība ir tā, kas liek 

priekšmetiem patiesi parādīties. Filozofs Deviščers (De Visscher), interpretējot Heidegera 

rakstīto, saka, ka lieta vispirms nav pati par sevi, bet gan integrēta nozīmju kontekstā. Māja ar 

tās priekšmetiem stāsta par saviem iemītniekiem - to vecumu, interesēm, nodarbošanos. 

Savukārt māja, kas pilna neizmantotiem priekšmetiem, īsti nav māja (De Visscher 1998). 

 Mans skatījums un pētniecības lauka izpratne lielā mērā veidojas no šāda, 

fenomenoloģiska skatupunkta. Pieeja pētāmajam laukam nereti balstās uz sajūtu līmenī 

balstītu racionalitāti. Pētījuma centrālais tēls ir „mājas”. Tas ir jēdziens, kas nepakļaujas 

zinātniskai definīcijai, bet drīzāk ir kompromiss starp racionāli izmērāmo un vērtībām, kas 

rodas un mainās dzīves laikā. Universālākie kritēriji, kuriem būtu jāatbilst „labām” mājām, 

attiecas uz fiziskajiem aspektiem – mājokļa atbilstību iemītnieka fiziskajām spējām (kāpnes, 
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sliekšņi u.tml.) un kultūrspecifiskām normām (izpratnei par skaisto, atbilstībai vecumam 

un/vai statusam u.tml.). Moriss Merlo-Ponti darbā „Uztveres fenomenoloģija” 

(Phenomenology of Perception) (1945) vērš uzmanību uz ķermeni kā intencionālu, t.i. apziņas 

vadītu subjektu. Pēc Merlo-Ponti ķermenis un apziņa ir aplūkojama kā viena kopība (Moran 2000, 

423-425). Fenomenoloģija sniedz būtisku atbalstu centienos atrast mājas priekšmetu un 

pielietoto prakšu nozīmes tieši caur šo ķermenisko pieredzi, kas laukā darbā nereti parādījās 

kā būtisks redzējums no informantu puses. Maģistra darba pētījumā cenšos secīgi atklāt lietu 

un pieredzes nozīmju kontekstu, kuru saskatīju lauka pētījumā „Straumēnos” un kurš man 

ļāva izdarīt secinājumus un atbildēt uz sākotnēji uzdotajiem jautājumiem par „mājām”.  

1.1. Pētnieks un lauks 

Pirms četriem gadiem, 2009. gada rudens semestrī, Erasmus Mundus apmaiņas 

programmas ietvaros studēju Lafboro (Loughborough) Universitātē Lielbritānijā. Šeit 

iepazinos ar latvieti, pasniedzēju Inesi. Līdzās akadēmiskajiem pienākumiem universitātē viņa 

aktīvi piedalās un palīdz organizēt Lielbritānijas latviešu dzīvi. Cita starpā Inese ir Latviešu 

dokumentācijas centra (LDC) un arhīva vadītāja. LDC no 1988. gada tiek apkopoti un arhivēti 

dažādi dokumenti, fotogrāfijas, periodika un grāmatas, kas liecina par latviešu dzīvi un darbu 

Lielbritānijā. Centrs atrodas „Straumēnu” teritorijā, un tas kalpoja par manu ceļazīmi 

regulārām vizītēm „Straumēnos” – no 2010. gada katru vasaru pāris nedēļas esmu pavadījusi, 

pildot arhivāra/bibliotekāra pienākumus LDC.  

2013. gada vasarā uz „Straumēniem” braucu jau kā antropoloģe lauka pētījumā. 

Iepriekšējo gadu pieredze man deva ļoti daudz. Pirmkārt man bija nepieciešams daudz īsāks 

laiks, lai adaptētos, ieietu laukā. „Straumēnu” iemītnieki pie manis jau bija pieraduši kā pie 

„ikgadējas parādības”. Līdzšinējais kontakts nebija daudz plašāks par garāmejošu „labdien” 

(ar retiem izņēmumiem, visa komunikācija „Straumēnos” notiek latviešu valodā) un britu stila 

pieklājības sarunām par laika apstākļiem. Ciemos pie iemītniekiem negāju, vien laiku pa 

laikam kā skatītājs piedalījos svētku sarīkojumos, piemēram, 2012.gada vasarā “3x3” 

nometnes noslēguma koncertā. Turpretim darbs arhīvā man deva neatsveramu pieredzi un 

izpratni par vidi, kurā biju nonākusi. Citādi, visticamāk, man nebūtu bijusi iespēja ieraudzīt 

trimdas latviešu dzīvi no otras – trimdinieku puses. Caur „neapstrādātām” vēstures liecībām 

fotogrāfijās, vēstulēs, sēžu protokolos, trimdas laikrakstos es sev atklāju jaunu pasauli. 

Pasauli, kurā dzīvo trimdas latvietis, tas ir, vidi, kas fiziski atrodas Lielbritānijā, taču „māja” 

tiek būvēta arī ar Latvijas „ķieģeļiem”. Viņu dzīvespasaules (life-world) apvārsī ietverts gan 

Latvijā, gan bēgļu gaitās, gan Anglijā piedzīvotais, un tieši uz šā pieredzes apvāršņa fona 
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nozīmes iegūst cilvēki, lietas un norises viņu ikdienā. Arī māju nozīme un izjūta par tām 

veidojas uz šī plašākā dzīvespasaules apvāršņa fona.  

Ierobežoto laiku „Straumēnos”– trīs nedēļas 2013.gada augustā, es varēju pavadīt jau 

ļoti mērķtiecīgi, neveltot daudz laika iepazīstināšanai ar sevi un vides apgūšanai. Dzīve nestāv 

uz vietas arī šeit, „Straumēnos” un tas, ka šo vietu pazīstu jau četrus gadus, mani bieži 

„glāba”, kad sarunas aizvirzījās pāris gadu senā pagātnē, savukārt gadu desmitus senus 

notikumus un faktus es zināju, pateicoties darbam arhīvā. „Klātbūtne rada uzticēšanos. 

Uzticēšanās mazina reaktivitāti, kas savukārt noved pie augstākas kvalitātes datiem.” 

(Bernard 2011, 266). Manas zināšanas un saistība ar lauku vairoja cilvēku uzticēšanos, un 

varu vien minēt, ka bez tā mans lauka darbs visticamāk izskatītos citādi. 

Jau sākotnēji, kad 1975.gadā tika iegādāts „Straumēnu” īpašums, tas līdztekus tam, ka 

kļuva par latviešu pulcēšanās vietu svētkos, bija paredzēts kā mītnes vieta vecākās paaudzes 

trimdas latviešiem - tiem, kuri prom no Latvijas devās Otrā pasaules kara laikā (lielākā daļa 

1944.gadā) un vecumdienās ir palikuši vieni, vai citu apstākļu dēļ gribētu vecumdienas 

pavadīt šādā, nosacīti, latviskā vidē. Ja sākuma gados pastāvīgo iemītnieku bija skaitliski 

daudz un to vecums bija salīdzinoši neliels (pensijas sākuma gadi – t.i. ap 65), tad lauka 

pētījuma laikā senioru vidējais vecums ir 90 gadi (no tiem jaunākā bija 82 gadus veca 

sieviete, vecākais – 102 gadus vecs vīrietis). Kāds vīrietis intervijas laikā sacīja: „Sākuma 

gados te dzīvoja gandrīz sešdesmit pensijas vecuma cilvēki, bijām daudz jaunāki, aktīvāki. 

Mums gāja jautri!” Kāds cits ”Straumēnu” iemītnieks mani centās pārliecināt, ka esmu 

ieradusies piecpadsmit gadus par vēlu. Agrāk, tad gan būtu bijis ko pētīt, bet „ko tad nu te 

vairs..”. Šobrīd „Straumēnos” mīt sešpadsmit seniori, divpadsmit no tiem piekrita intervijai
3
. 

Sajūta, ka „ir par vēlu” ir senioru apziņas reakcija uz to, ka dzīve ir kļuvusi rāmāka , 

sabiedrība kļūst „šaurāka”. Rezultātā cilvēki daudz atskatās uz pagājušā laika notikumiem.  

Par spīti skepsei, es nebiju par vēlu. Lauka darbā iegūtais materiāls ir pietiekami bagāts un 

interesants, un tas ir ļāvis man atrast atbildes uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem. 

Visi vārdi, kas minēti darbā, ir manis intervēto cilvēku īstie vārdi. Anonimitāti neviens 

nevēlējās, drīzāk pretēji; turklāt manas sarunas bieži izvērtās par dzīvesstāstiem, un šādos 

gadījumos ierasts, lietot autoru īstos vārdos, ja vien dzīvesstāsta autors nav to aizliedzis.   

 

 

 

                                                   
3 Intervēto cilvēku aprakstus skatīt 1.pielikumā.  
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1.2. Pētniecības metodes 

Reizēm man ļoti nepatīkami, kad tieši jāieiet svešās mājās. It kā ielaušanās vēl 

nesaprastā dvēselē. Tad vispirms es apeju mājām apkārt. Katrai mājai ir savs 

starojums, aura varbūt. Dažai šis starojums ir tik mazs – tepat ap logu, tepat ap 

durvīm. No citām mājām tas plūst pāri žogiem, cauri alejām – vai kilometru tālumā 

tev pretī. Es eju mājai apkārt pa neredzamo robežu, kur sākas mājas tuvums. 

(Ziedonis 2013,24) 

 

Grūtības „tieši ieiet svešās mājās”, kā raksta dzejnieks Imants Ziedonis, ir aktuālas ne 

vien ikdienas saskarsmē, bet arī antropoloģiskā māju pētniecībā. Varētu teikt, ka manas  

iepriekšējās viesošanās reizes „Sraumēnos” ir bijušas kā „iešana apkārt pa māju neredzamo 

robežu”. Šāda, fenomenoloģiski piesardzīga pieeja, rada it kā ētiskāku pamatu nākamajam 

solim – ieiešanai mājā, centieniem to saprast.  

Sirāda akcentē, ka migrantu māju pētniecība antropoloģijā fokusējas uz materiālām 

izpausmēm mājas dekorācijās un mēbelēs – šeit izpaužas cilvēka identitāte. Retāk tiek pētītas 

ikdienas prakses, jo šāds pētījums prasa daudz garāku līdzdalīgo novērojumu (Cieraad 2012, 

68). Izmantotās pētniecības metodes lauka pētījumā „Straumēnos” bija vairākas, un 

fokusēšanās uz dekorācijām/mēbelēm bija tikai viens no virzieniem. Līdzdalīgais 

novērojums, kas uzskatāms par antropoloģiskās pētniecības pamatmetodi, bija „atslēga” arī 

šajā gadījumā. Lai arī formāli par galveno varētu uzskatīt interviju, būtiskākie secinājumi 

radās šo metožu sinerģijā. Antropoloģijā būtiskāku nozīmi par stāstīto pauž darbība. Arī tad, 

ja cilvēks pēc labākās sirdsapziņas censtos atbildēt uz antropologa uzdotajiem jautājumiem, 

pētījums bez līdzdalīgā novērojuma būtu nepilnīgs. Īpaši, ja pētījuma fokusā ir mājas – 

ikdienišķa vide, kas ietver rutinētas darbības. Apstākļi savās mājās bieži ir tik ierasti, ka par 

tiem domāt kategorijās un raksturot lietas ne vienmēr ir viegli. Cik no vienas puses 

līdzdalīgais novērojums mājas pētniecībā ir sarežģīts – mājas ir ierobežotas piekļuves, privāta 

telpa, tik no otras puses tas ir būtisks – tā iemesla dēļ, ka pašam mājas iemītniekiem tā ir tik 

ierasta vide.  

Plānojot lauka darbu, izmantoju Sīrādas secinājumu, ka antropoloģiskā mūsdienu 

mājas pētniecībā dominē kvalitatīvās metodes, kas ietver māju apciemojumus, dziļās 

intervijas un fotogrāfisku dokumentēšanu (Cieraad 2012, 67). Viens no iedvesmas avotiem 

mana pētījuma plānošanas posmā bija britu sociālantropologa Daniela Millera (Daniel Miller) 

etnogrāfija „Lietu komforts” (The Comfort of Things) (2008). Millers veica 17 mēnešu garu 

pētījumu, kura laikā apciemoja cilvēkus un viņu mājsaimniecības kādā nejauši izvēlētā 



 13 

Londonas mikrorajonā. Pētnieka mērķis bija parādīt, kā cilvēki sevi izsaka caur materiālām 

lietām, kāda ir to nozīme savstarpējā komunikācijā un attiecībās ar pašu lietu īpašnieku. 

Millera arguments ir, ka lietas veido cilvēka identitāti. Viņš raksta: „Jo tuvākas ir mūsu 

attiecības ar lietām, jo tuvākas attiecības veidojam ar cilvēkiem” (Miller 2008, 1). Millers 

uzsver materiālās kultūras nozīmību, sakot, ka „objekti rada subjektus daudz lielākā mērā kā 

otrādi” (ibid. 287). „Straumēnos” centos apzināt, kādas ir manu informantu attiecības ar 

priekšmetiem viņu mājokļos, cik tie ir nozīmīgi, un vai šīs - attiecības ar lietām ko vēsta par 

cilvēciskajām attiecībām viņu dzīvēs. 

Māju apciemošana nozīmē arī līdzdalīgā novērojuma veikšanu. Mana atrašanās 

„Straumēnos”, plašākā izpratnē, bija trīs nedēļu gara ciemošanās šo cilvēku mājās. 

Raksturojot līdzdalīgā novērojuma būtību, Bernards raksta, ka tas ietver satuvināšanos ar 

cilvēkiem tik ļoti, lai tie justos pietiekami ērti/nepiespiesti pētnieka klātbūtnē, tādējādi tam 

ļaujot novērot un fiksēt informāciju par sevi. Tāpat veiksmīgs pētnieks zina, kad smieties par 

jokiem, kas šķiet smieklīgi lauka cilvēkiem, savukārt tie smejas par pētnieka teikto tad, kad 

tas patiešām ir bijis domāts kā joks (Bernard 2011, 256-258). Tā ir lauka un lauka cilvēku 

izjušana. Pētnieks laukā jeb līdzdalīgais novērotājs var ieņemt divas dažādas lomas. 

Novērotājs var būt savs cilvēks (insider), kas novēro un piefiksē apkārt notiekošo (observing 

participants), vai būt novērotājs, kas atrodas ārpusnieka (outsider) statusā un, piedaloties 

kādās aktivitātēs, fiksē iespējamo,  tas ir, viņš ir „pētnieks, kas piedalās” (participating 

observer) (Bernard 2011, 260). „Straumēnos” es biju pētnieks, kas piedalās. Mana 

piedalīšanās bija epizodiska, izmantojot izdevības būt klāt tur, kur tas daudzmaz pašsaprotami 

ir iespējams. Iepriekšējās trīs vasaras man bija iespēja ieturēt maltītes vienā ēdamzālē ar 

iemītniekiem, taču šogad diemžēl apstākļi bija mainījušies – viesiem (arī man) galds tika klāts 

atsevišķi. Tomēr līdz ar personisku kontaktu dibināšanu šajā reizē, piemēram, tiku uzaicināta 

uz dzimšanas dienas svinībām kopā ar citiem iemītniekiem. Dzīvojot vienā teritorijā, cilvēku 

ikdienas ceļi un gaitas krustojas – arī tā bija iespēja veikt novērojumus, rast izdevību parunāt.  

Mana ieiešana laukā bija vienkārša tādēļ, ka daudziem, arī pētījumā tieši 

neiesaistītajiem (administrācija, darbinieki), mana klātbūtne nebija gari jāpaskaidro, jo 

oficiālais iemesls jau tradicionāli bija darbs arhīvā. Tā kā mana galvenā pētnieciskā interese ir 

saistīta ar mājām, mana atslēga šo māju durvīs bija intervija. Iedvesmu pētniecības metodes 

izstrādei lielā mērā guvu no Somijā veikta pētījuma (Soronen 2004), kur mājas vides pētīšana, 

ar fokusu uz tehnoloģiju lietojumu, tikusi balstīta uz pašdokumentācijas (self-documentation) 

metodi. Vispirms pētnieces lika cilvēkiem domāt, kas viņiem mājās ir svarīgākais, piemēram, 

izmantojot atvērtos jautājums vai lūdzot fotografēt viņuprāt būtisko mājās (dodot tādus 

uzdevumus kā: „kas tavu māju padara par mājām”, „tavas mājas iemītnieki”, „mīļākās lietas 
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mājās”). Pēcāk, balstoties uz iegūtajiem datiem, tika veiktas intervijas. Respektējot 

„Straumēnu” iemītnieku cienījamo vecumu, negribēju tiem dot pārāk daudz uzdevumu, taču 

no minētā pētījuma piemēriem atvasināju metodes savai darbībai.  

Pirms došanās uz „Straumēniem” biju izstrādājusi aptuvenu plānu ar mērķi trīs nedēļās 

iegūt iespējami daudz kvalitatīvās informācijas. Pirmajā dienā mērķtiecīgi apciemoju visus 

seniorus, kurus potenciāli varētu intervēt. Kā izejas punkts kalpoja LDC vadītājas Ineses 

ieteikums sākt, pirmkārt, pēc brokastīm (jo pēc pusdienām daudzi guļ diendusu); otrkārt, 

vispirms iet pie kundzes vārdā Gita – viņa, būdama sabiedriski aktīva, būšot atsaucīga un 

zināšot ieteikt vēl citus, kurus intervēt. Otrs cilvēks, kas man palīdzēja apzināt cilvēkus, bija 

Rudīte – „Straumēnu” darbiniece, kas ikdienā rūpējas par senioriem nepieciešamo. Viņa ļoti 

precīzi man norādīja, kurš kurā istabā dzīvo un „ar kuru ir vērts runāt” (daži iemītnieki fiziski 

nespēj parunāt). Gandrīz visos gadījumos iepazīšanos sāku, apciemojot seniorus viņu 

istabiņās. Stādījos priekšā, izstāstīju, ko un kāpēc pētu, un jautāju, vai viņi nākamo pāris 

nedēļu laikā būtu ar mieru ar mani parunāt. Katram atstāju informatīvu lapiņu, kur biju 

uzrakstījusi pašu galveno – savu vārdu, kontaktinformāciju, studiju mērķi. Taču būtiskākais – 

atstāju viņiem sarakstu ar dažiem uzvedinošiem jautājumiem ar mērķi ļaut cilvēkiem tos 

apdomāt. Jautājumu tematika vedināja domāt par mājām. Piemēram, lūdzu atcerēties 

iepriekšējās mājvietas atstāšanu – kas un kāpēc tika paņemts līdzi; ko būtu gribējies paņemt 

līdzi, taču kādu iemeslu dēļ tas nav varēts. Jautāju, kas ir lietas, bez kurām šobrīd būtu grūti 

iztikt; kāda ir ikdiena šeit; cik būtiski ir citi cilvēki mājas sajūtas radīšanā u.tml. Šī, kā vēlāk 

izrādījās, bija stratēģiski pareiza rīcība. Tie, kas mana apciemojuma pirmajā reizē nebija 

ieinteresēti garākā sarunā, man atnākot otro reizi, jau bija atsaucīgi – padomājuši par 

jautājumiem un noskaņojušies intervijai. Pie katra gāju vismaz divas reizes un pēc „obligātās” 

intervijas meklēju dažādus ieganstus atgriezties – lai uzzinātu vairāk, lai saprastu labāk un lai 

ieraudzītu ko iepriekš nepamanītu.  

Kā uzsver Sirāda, antropoloģijā, atšķirībā no klasiskas mutvārdu vēstures pētniecības,   

dziļo interviju rezultātus skata plašāk par indivīdu, meklējot nozīmes kultūrā, identitātē 

(Cieraad 2012, 67). Savukārt Bērks, rakstot par kultūru hibriditāti, uzsver, ka „pasaules 

interpretācijas procesā ir nepieciešami stereotipi vai shēmas: skatienu nosaka domāšana. 

Tomēr vairums šo shēmu, ja ne visas, nāk no konkrētas kultūras repertuāra – skatiens, 

domāšana un kultūra darbojas vienlaicīgi” (Bērks 2013, 24). Interviju rezultāts ir šādas 

kultūras shēmas radīts un atspoguļo šeit radušās kultūras hibriditāti un specifiku. Bērka 

skatījums zināmā mērā nonāk pretrunā ar fenomenoloģisko pieeju, kas aicina reducēt 

domāšanu, lai tā vietā koncentrētos uz maņām, apziņas vēstījumiem. Uzskatu, ka 

„Straumēnos” veiktā pētījuma gadījumā šīs metodes nav pretrunīgas, bet gan savstarpēji 
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papildinošas. Bērka raksturotā pieeja vairāk attiecināma uz racionāli izmērāmām un/vai 

fiksējamām vērtībām, tādām, kas nereti ir kultūrspecifiskas. Fenomenoloģiskā metode ļauj 

pietuvoties individuālām nozīmēm, kas tiek piešķirtas priekšmetiem, darbībai vai attiecībām. 

Intervijas, ja mans sarunu biedrs piekrita, ierakstīju diktofonā, sarunas laikā piezīmju 

grāmatiņā fiksējot vien atslēgas frāzes, notikumus. Interviju garumi bija dažādi – no 

pusstundas līdz pusotrai stundai. Uzreiz pēc sarunas veicu piezīmes lauka dienasgrāmatā. 

Vēlāk piezīmes tika kodētas un analizētas atbilstoši pētījuma struktūrai.  

Līdzās līdzdalīgajam novērojumam un intervijām kā trešo metodi izmantoju 

fotogrāfisko dokumentēšanu. Ikvienas sarunas noslēgumā lūdzu norādīt uz mīļāko vietu 

mājoklī (vai vietu, kur tiek pavadīts visvairāk laika) – tā bija vieta, uz kuras fona 

nofotografēju savu sarunas biedru. Interesanti, ka visos gadījumos norādītā vieta (vai viena no 

tām) bija tā, kur cilvēks bija apsēdies sarunai ar mani. Fotogrāfijā man bija svarīgi fiksēt 

cilvēku viņa vidē, ietverot iespējami daudz no viņa apdzīvotās telpas. Pozitīvi pārsteidza 

cilvēku gatavība tikt fotografētiem – bez brīdinājuma, bez iespējas tam sagatavoties. Tikai 

viena sieviete šo manu lūgumu noraidīja, minot tieši šo iemeslu: „Es neesmu gatava. Man tad 

te jāsakārto.” Fotogrāfiju analīze pēc lauka pētījuma bija ļoti būtisks informācijas avots. 

Apzināti izvēlējos uzstādījumu – fotografēt cilvēku un viņa vidi, nevis tikai vienu vai otru. 

Mājas ir lielā mērā intīma vieta, tāpēc fotografēt šo vidi bez tās saimnieka likās vardarbīgi. Ja 

mājas ir stāsts, tad tās saimnieks ir stāsta autors. Stāsts bez autora ir anonīms un zaudē būtisku 

daļu pats sevis – kontekstu, kas šeit ir ļoti nozīmīgs
4
.  

Interesanti, ka pretēji brīdinājumiem jeb ieteikumiem sagatavoties atbildēt uz 

jautājumiem par pašu pētījumu, tā jēgu, pielietojumu vai vēlmi ar to iepazīties pirms 

publicēšanas (Bernard 2011), savā lauka darbā ar šāda veida jautājumiem nesastapos. 

Protams, varu pieņemt, ka mans nelielais ievads pirms intervijām bija pietiekami skaidrojošs, 

taču domāju, ka liela loma ir tam, ka es neesmu pirmais pētnieks „Straumēnos”. Šeit ir bijuši 

pētnieki no Nacionālās mutvārdu vēstures projekta, kas apkopo dzīvesstāstus, tāpat cilvēkus 

mēdz intervēt, lai veidotu publikāciju vai rakstu, kas saistīti, piemēram, ar dalību kādā 

organizācijā.   

1.3. Izpratne par vecumu un novecošanos  

Mani lauka darbā intervētie cilvēki ir sasnieguši vecumu, kuru Rietumu sabiedrībā 

dēvē par cienījamu. Jēdziens „cienījams vecums” nav definēts, taču tiek plaši izmantots 

sarunvalodā, ierasti ar to apzīmējot cilvēku, kurš „pelnījis” īpašu cieņu par nodzīvoto gadu 

                                                   
4
 Visas lauka darbā fiksētās fotogrāfijas skatīt pielikumā nr.2 
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skaitu
5
. Katram vecumposmam ir citas vajadzības un aktualitātes izpratnē par „labām mājām”. 

Vecumposms zināmā mērā nosaka, kādas pētniecības metodes ir piemērotas darbā ar šiem 

cilvēkiem (par to rakstu iepriekšējā nodaļā – 1.2.). Šo iemeslu dēļ ir būtiski nodefinēt vienotu 

izpratni par to, ko saprotam ar vecumu - tam pētījumā ir būtiska loma. Kurā brīdī cilvēks pats 

sevi apzinās kā vecu un kādi ir kritēriji, pēc kuriem iespējams pateikt par otru – vecs? Izpratne 

par vecumu un novecošanos var būt atšķirīga – tā atšķiras dažādās kultūrās, turklāt mainās 

laika gaitā, un vecuma koncepcija ir sociāli konstruēta. Līdz ar to jautājums par vecumu un 

novecošanu ir jāskata kontekstā ar vietu un laiku.  

Novecošanu var skatīt no dažādiem aspektiem. Viena no pieejām, kuru piedāvā Leslija 

Morgana (Leslie Morgan), ir izdalīt fizisko, psihisko un sociālo novecošanu (sociālās 

gerontoloģijas un socioloģijas skatījums uz novecošanās studijām). Fiziskā novecošana saistās 

ar ķermeni un izmaiņām tajā. Sirmi mati, ādas sakrunkošanās, reproduktīvo spēju 

samazināšanās utt. Tomēr šīs izmaiņas nav universālas un ir saistāmas arī ar dzīvesveidu un 

kultūru. Psihiskā novecošana sevī ietver izmaiņas personībā, kognitīvajā funkcionēšanā. 

Sociālā novecošanās pēc būtības ir tā, kuras dēļ pamanām pirmās divas. “Palēnināta reakcija, 

atmiņas pārrāvumi un krunkas ir būtiskas vien tādēļ, ka sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, šīs 

lietas uzskata par būtiskām” (Morgan 1998, 6). Sirmi mati ir novecošanās pazīme, taču 

sirmums nekādi tiešā veidā neietekmē, piemēram, cilvēka darba spējas (Morgan 1998, 3-6). 

Sociālā novecošanās ietver sevī virkni sociāli konstruētu normu, kas norāda uz konkrētajā 

vecumā vēlamajām uzvedības normām, izklaides iespējām, ceļošanas praksēm u.tml.  

Antropologu veikti pētījumi ir parādījuši, ka netrūkst sabiedrību, kurās vecuma 

hronoloģijai nav nekādas nozīmes un vecums ir relatīvs. Rietumos, pateicoties tradīcijām, kas 

saistītas ar dažādiem vecuma „sliekšņiem”, un valstiskajai birokrātijai, zināt gadu skaitu ir ļoti 

būtiski (Fry 2010, 52). Tieši formālais vecums norāda, ko cilvēks drīkst vai nedrīkst darīt - 

vadīt automašīnu, apprecēties, kļūt par prezidentu vai saņemt vecuma pensiju, kāda uzvedība 

ir vai nav pieļaujama, kad iestājas kriminālā atbildība utt. Virpi Tīmonena (Virpi Tomonen) 

(2008) to sauc par „sociokulturālo vecumu”, kas ir saistīts ar sabiedrībā pieņemtajām normām 

attiecībā pret vecumu. Šajā gadījumā cilvēka fiziskā pašsajūta ir sekundāra, jo sabiedrība, 

balstoties uz hronoloģisko vecumu, sagaida „vecumam atbilstošu” rīcību (Timonen 2008, 8). 

Kopš divdesmitā gadsimta par būtiskāko pazīmi, kas Rietumu sabiedrībā norāda uz to, ka 

                                                   
5 Piemēram, Rēzeknes novada portāls, stāstot par kādas simtgadnieces sveikšanu, raksta: „Lai gan 

sasniegts jau cienījams vecums un spēka vairs neesot tik daudz, kā gribētos, tomēr Margitas kundze sola oktobrī 

atbraukt arī 101. reizi.” (citēts no http://bit.ly/1eCSAJK) Vai – portālā „Ir.lv” publicētais komentārs pēc 

„Zolitūdes traģēdijas” (21.11.2013) ietver „Reizēm cienījams vecums rada uzticamības ilūziju” (citēts no 

http://bit.ly/1iePdNT) 
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cilvēks ir „vecs”, uzskata aiziešanu pensijā. Līdz tam par vecu uzskatīja tad, kad cilvēks 

fiziski vai ekonomiski vairs nespēja būt neatkarīgs (Vincent 2003, 9). Vienlaikus gadu skaits 

pats par sevi pasaka ļoti maz. Morgana par precīzāko atskaites skalu uzskata funkcionālo 

vecumu (Morgan 1998, 10) - ar to saprotot laiku, kad cilvēks vairs netiek galā ar 

„uzdevumiem, kas tam paredzēti”, piemēram, algotu darbu (Thane 2002, 1338). Arī Džerārds 

Vincents (Gerard Vincent) kā piemēru min Amerikā veiktu pētījumu, kas apliecina, ka cilvēki 

savu vecumu vispirms sajūt caur ķermeniskām kaitēm (Vincent 2003, 12).  

Manas lauka darba sarunas ar „Straumēnu” iemītniekiem sasaucas ar Vincenta 

aprakstīto „pats sev svešinieks” sajūtu. Piemēram, Gunas kundze (88) sacīja „Es iekšēji jūtos 

vēl gluži jauna, bet mans fiziskais ķermenis man vairs neklausa”. Lauka darba sarunās, bieži 

minēta kaite ir slikta redze, kas neļauj nodarboties ar ierastām lietām, arī grūtības brīvi 

pārvietoties. Strikti nodalīt vecuma pazīmes – fizisks, psiholoģisks, sociāls, ir gandrīz 

neiespējami, jo tās viena otru rada un papildina. Piemēram, kļūšana par vecāko ģimenes 

locekli (nomirstot vecākiem) var mainīt attiecības ģimenē, paša psiholoģisko sevis uztveri. 

Vincents atgādina, ka vēsturiski ir bijis laiks, kad vecus cilvēkus īpaši cienīja to gudrības un 

dzīves pieredzes dēļ. Pirmsindustriālajās sabiedrībās vecumu uzskata par priekšrocību, nevis 

trūkumu, kas lielā mērā saistīts ar relatīvi īso dzīves ilgumu. Turpretī industriālajās 

sabiedrībās, vecāka gadagājuma cilvēku skaits ir tik liels, ka tie vairs nepelna īpašu uzmanību 

(Vincent 1991, 255). 

Novecošanās nereti rada nepieciešamību pēc atbilstošas fiziskās vides, īpašas aprūpes 

vai citiem apstākļiem. Risinājumi vecāka gadagājuma cilvēku aprūpei var būt dažādi, un tie 

atšķiras dažādās sabiedrībās. Rietumu kultūrās tradicionāli pastāv vairākas iespējas, 

piemēram: seniors dzīvo kopā ar citiem ģimenes locekļiem, kuri par to rūpējas; seniors 

mājvietu rod veco ļaužu mītnē (vai līdzīgā valsts/privātā institūcijā); seniors dzīvo patstāvīgu 

dzīvi savā mājoklī, kur to regulāri apmeklē sociālais darbinieks un/vai mediķis. Pieaugot 

vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvaram sabiedrībā, aizvien izplatītāka kļūst pēdējā pieeja, kad 

„aprūpi nogādā līdz senioram, tā vietā, lai pārvietotu senioru” (Brink 1998, 16). Tā ir pieeja, 

kas cita starpā cilvēkam ļauj saglabāt savu ierasto mājas vidi. „Straumēnos” ir izveidojusies 

hibrīda vide - tam nav aprūpes nama (care/nursing home) statusa un iemītnieki šeit ir 

vienkārši īrnieki, līdz ar to vide nav institucionalizēta. Daļa iemītnieku, kuriem tas ir 

nepieciešams, izmanto mājas aprūpes pakalpojumu, kuru nodrošina valsts. „Straumēnos” ir 

individuālās mājvietas, taču, kā būs redzams sekojošajās nodaļās, kopumā tā ir arī kolektīva 

mājvieta.  

Formāli (hronoloģiski) Lielbritānijā, kur tika veikts lauka pētījums, noteiktais 

pensionēšanās vecums ir 65 gadi (Latvijā šobrīd 62, pakāpeniski paaugstinot līdz 65 gadiem 
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2025. gadā). Pēc ANO datiem, šobrīd vidējais vecums Eiropas Savienībā ir 79,4 gadi. 

Gerontoloģijas speciālists Jānis Zaļkalns, reflektējot par sabiedrības novecošanos, par 

atskaites punktu izvēlas 65 gadus un lieto apzīmējumu „vecāka gadagājuma” cilvēks 

(Zaļkalns 2013). Manis sastaptie un intervētie ļaudis lauka pētījumā nebija jaunāki par 82 

gadiem, un to vidējais vecums ir 90 gadi. Līdz ar to viņi viennozīmīgi ietilpst „vecāka 

gadagājuma” cilvēku kategorijā, lai pēc kādiem kritērijiem tas tiktu definēts. Maģistra darbā, 

analizējot lauka darbā iegūtos datus, pamatā lietošu apzīmējumu „vecāka gadagājuma”, 

vienlaikus labskanībai izmantošu arī sinonīmus „seniors” un „sirmgalvis”. Atsaucoties uz 

fenomenoloģisko pieeju pētniecībā, minot konkrētus informantus, saglabāšu formu, kādā man 

intuitīvi liekas pareizi tos uzrunāt. Piemēram, Jānis un Gita ir cilvēki, kurus labprāt saucu 

vienkārši vārdā, taču stāstot par Emīliju vai Mildu, saku Emīlijas kundze un Mildas kundze. 

Iemeslu tam veido apstākļu kopums, ko ne vienmēr ir iespējams fiksēt, tā drīzāk ir sajūta par 

to, kas ir vai nav „pareizi” un atbilstoši. 
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2. MĀJAS UN ANTROPOLOĢIJA 

Šī nodaļa ir veltīta konceptam „mājas”. Vispirms aprakstu, kā veidojusies un 

attīstījusies antropologu interese par mājām - vispirms par māju kā simbolu kopumu un vietu, 

kurā vērojami kādi būtiski procesi (t.i., māja kā platforma citu pētniecības jautājumu 

risināšanai), līdz mājām kā pētniecības priekšmetam. Tālāk apskatu, ko par vārdu „māja” 

liecina tā etimoloģija un lietojums ikdienas valodā. Šeit arī aprakstu nozīmju spektru, jeb kā 

atšķiras māju nozīme dažādās kultūrās. Nodaļas noslēgumā iezīmēju kā vēsturiski mainījusies 

izpratne par „mājām” Rietumu kultūrās. 

Antropoloģiska interese par māju parādījusies tikai 20. gadsimta 60. gados. Francijas 

antropoloģijas skolas strukturālisms un britu strukturālais funkcionālisms telpas plānojumu un 

dekorācijas pieņēma par atslēgu kultūras izpratnē, uzskatot, ka šie elementi ir spogulis dzīves 

vides klasifikācijai. Pjērs Burdjē (Pierre Bourdieu) (1960) mājokļos izcēla binārās opozīcijas 

(gaisma – tumsa; labā puse – kreisā puse; austrumi – rietumi; jēls – pagatavots u.tml.). Pēc 

Burdjē, ķermenis „lasa” māju, kas tam kalpo par mnemonisku
6
 vidi. Klods Levī-Stross 

(Claude Lévi-Strauss) par mājām rakstīja kā par īpaša veida sociālām organizācijām, to 

nosaucot par „māju sabiedrībām” (sociétés a maison). Viņš vērš uzmanību uz māju kā vidi, 

kurā apvienojas principi, kas teorētiski (balstoties uz viņa izstrādātajām radniecības struktūru 

teorijām) ir savstarpēji izslēdzoši – izcelsme un dzīvesvieta, patrilineāra un matrilineāra 

izcelsme, hipogāmas vai hipergāmas laulības (Carsten, Hugh-Jones 1995, 1, 8). Karstena un 

Hjūs-Džounss apgalvo, ka Levī-Strosa nozīme māju antropoloģijā ir netieša, kā būtiskāko 

minot attīstības platformas radīšanu, kas veicinājusi „alternatīvas valodas rašanos sarunai par 

māju”. Proti, Levī Stross māju attiecina uz rituāliem, saistītiem ar priekštečiem, iedarinātību 

īpašumā un personvārdos, kas vistiešāk parādās rituālos kontekstos (ibid. 2, 45). Levī-Stross 

uzskatīja, ka bez rakstības vēl tikai radniecība ir uztverama kā valoda, turpretim Karstena un 

Hjūs-Džouns apgalvo, ka tieši „mājas” ir šāda alternatīvā valoda. Mājas ir saistītas ar ikdienas 

notikumiem, kopīgiem pirkumiem, dalītu dzīves telpu. Šie ikdienišķie procesi nav ritualizēti 

un par tiem īpaši netiek reflektēts. Tā ir „māja”, kuru antropoloģija ilgi uzskatījusi par 

pašsaprotamu un ignorējusi pētniecībā (ibid. 19, 45). 

Līdz pat 20. gadsimta otrajai pusei runa bija par „māju”, nevis „mājām” – māja tika 

pētīta pēc formālām pazīmēm, neņemot vērā emocionālo pusi, tas ir, to, ko rietumnieki 

uzskata par īpašo savās mājvietās. Interese par mājām aktualizējās līdz ar antropoloģijas kā 

disciplīnas pārorientēšanos no eksotisko sabiedrību pētniecības uz savu sabiedrību (Cieraad 

                                                   
6 Mnemoniska vide ir tāda, kas, piemēram, ar simboliem palīdz darboties atmiņai.  
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2012, 65-66). Zviedru etnologs Orvārs Lafgrīns (Orvar Löfgren) (1984), iespējams, ir 

pirmais, kurš pievērsās mūsdienu mājas kultūras analīzei, to skatot kontekstā ar vēsturiski 

politisko situāciju valstī. Lafgrīns no antropoloģiskas perspektīvas skaidro procesus 

sabiedrībā, kas saista ideoloģiju/vērtību sistēmas ar ikdienas praksēm. Viņu interesē, kā ideja 

par mājas dzīvi, mājīgumu ir iesakņojusies ikdienas rituālos. Lafgrīna izejas punkts ir 19.gs. 

Zviedrija, laiks, kad šeit, sākot ar buržuāzijas aprindām, rodas jauna izpratne par ģimenes 

vērtībām. Aprakstot kā šīs vērtības tika atspoguļotas mājas dekorācijās un iekārtojumā, 

ģimenes savstarpējās attiecībās un pārmaiņās, kas nodalīja mājas dzīvi no darba (attiecīgi arī 

dzimuma lomas), pētnieks parāda, kā šīs vērtības pamazām no elitārām kļuva par ikdienu 

vidusšķirā, bet 20. gs. arī strādnieku u.c. darba ņēmēju vidū. Izšķirošu lomu viņš piedēvē 

politiskās situācijas izmaiņām Zviedrijā un idejai par „labklājības sabiedrības” radīšanu 

(Lofgren 1984).  

Karstena un Hjūs-Džounss reflektējot par māju antropoloģijas vēsturi, raksta, ka 

zināma vērība līdz 20.gs. 90-to gadu vidum ir tikusi pievērsta ķermeņa un mājas fiziskajai un 

konceptuālajai saderībai. Tāpat analizēta saistība starp materiālo, sociālo un simbolisko māju 

aspektu, taču mājoklis nav bijis pilnvērtīgs pētniecības priekšmets, bet gan skatīts kā gadījums 

(case). Turklāt šo darbu veikuši vēsturnieki un arhitekti, nevis antropologi. Tādējādi mājas 

pētniecība ir fragmentēta starp dažādām disciplīnām un teorētiskajām tradīcijām (Carsten, 

Hugh-Jones 1995, 3-4).  

Maikls Džeksons (Michael Jackson) 1995.gadā publicētajā etnogrāfijā „At Home In 

The World” (tiešā nozīmē - „Pasaules mājās”) apraksta savu pieredzi lauka darbā (1990.-

1991.gads) pie valpieri (Warlpiri) nomadiem Centrālajā Austrālijā. Džeksona uzmanības 

centrā ir tas, kā tiek pieredzētas mājas laikā (20.gs.beigas), kad pēckara radītie apstākļi ir 

veicinājuši masveida migrāciju. Citējot Simonu Veilu (Simone Weil), viņš raksta „Būt 

iesakņotam, iespējams, ir cilvēka dvēseles neapzinātākā, taču būtiskākā vajadzība (Weil), bet 

vai bieži mēs neizjūtam vienlīdz spēcīgu vēlmi šīs saknes izraut, lai šķērsotu iedomātas 

robežas?” (Jackson 1995, 3). Džeksona mērķis bija saprast, kā nomadi, kuriem māja nav 

sinonīms mājām, rada sajūtu par mājām, par piederību. Viņš secina, ka māju sajūta maz ir 

saistīta ar ģeogrāfiski piesaistītu vietu, bet gan „ar sajūtu par eksistenciālu kontroli un saistību 

– sajūta, ka teiktajam vai darītajam ir nozīme, un, ka pastāv balansēta reciprocitāte starp 

pasauli „viņā pusē” un pasauli, kurā dzīvojam”(Jackson 1995, 154). 

Sociālantropologs Ingolds (Ingold) aktualizē jautājumu par to, kas, ja vispār, atšķir 

cilvēka mājokli no dzīvnieka mitekļa. Rakstā (2000), kā piemēru minot bebra mājokli, autors 

argumentē, ka „bebri veido viena veida mājokļus, un, cik zināms, tā vienmēr ir bijis. 

Turpretim cilvēki ceļ ļoti dažādus mājokļus, un, lai arī noteikti māju tipi eksistējuši ilgu laika 



 21 

posmu, ir skaidri pierādāms, ka šīs formas vēstures gaitā ir piedzīvojušas izmaiņas” (Ingold 

2000, 175). Cilvēka veidotās mājas ir ideju, lēmumu, radošas darbības rezultāts. Ingolds to 

saista ar fenomenoloģisko pieeju – „būt pasaulē” (being in the world), kam pretējs stāvoklis ir 

konfrontācija ar „ārpasauli” (world „out there”), neiekļaušanās tajā (ibid.173). Attiecinot šo 

ideju uz mājokli, Ingolds, pārfrazējot fenomenologu Heidegeru, apgalvo, ka, lai „māja” kļūtu 

par „mājām”, nepietiek tikai ar fizisku dzīvošanu tajā (ibid.185). Pēc būtības „mājas” 

veidošana turpinās nemitīgi jeb tik ilgi, cik vien cilvēks dzīvo šajā vidē (ibid.188).  

Antropoloģiskā māju un/vai ģimeņu pētniecībā ņem vērā arī kopdzīves (domestic 

group) un mājsaimniecības (household) veidu. Ar mājsaimniecību saprot cilvēku grupu, kas 

dala vienu dzīvesvietu un tie savstarpēji var būt, un var nebūt saistīti ar radniecības saitēm 

(Miller 2008, 144). Lai arī mājsaimniecība ir ekonomiska vienība, literatūrā tā nereti tiek 

skatīta kopā ar kopdzīves veidu. Tradicionāli mājsaimniecības tiek dalītas pēc tā, cik daudz 

precētu pāru tajās dzīvo. Mazākā kopdzīves forma šeit iekļauj nukleāru ģimeni – ar vai bez 

bērniem. Džeks Gudijs (Jack Goody) savukārt argumentē, ka nukleārā ģimene nav tik 

universāla un vērš uzmanību uz visai izplatīto matrifokālo kopdzīves formu, kurā vīrs/bērnu 

tēvs neietilpst (Goody 1972, 2). Paplašinātā kopdzīve veidojas no nukleārās ģimenes, kas 

apvienojusies ar šīs ģimenes galvas vecākiem, viņu mazbērniem, māsām, brāļiem vai citiem 

tuvas pakāpes radiniekiem. Polinukleāra kopdzīve iekļauj vairākas savstarpēji saistītas 

nukleārās ģimenes. Tomēr arvien izplatītāka kļūst kopdzīves forma bez ģimenes struktūras. 

Tie ir draugi vai paziņas, kas izvēlas dalīt vienu dzīvesvietu, arī neprecēti pāri u.tml. Tāpat arī 

cilvēki, kas dzīvo vieni paši – arī tā ir mājsaimniecība. Šīs izmaiņas, kā raksta Barbara Millere 

(Barbara Miller), lielā mērā ir saistītas ar globalizāciju un migrāciju. Tie ir procesi, kas 

samazina paplašinātās formas kopdzīvju skaitu, veicinot nukleāru ģimeņu vai citu, neliela 

izmēra, mobilu mājsaimniecību veidošanos (Miller 2008, 144.-150.). Gudijs raksta, ka, lai 

izprastu mājsaimniecību, to no vienas puses ir jāsadala mazākās, uz patēriņu balstītās vienībās 

(t.i., piemēram, kopīgas maltītes), no otras puses to raksturo uz radniecību balstītas grupas, 

kas sadarbojas (turklāt tās var arī neatrasties zem viena jumta). Gudijs, līdzīgi kā vēlāk (2008) 

Millere, uzsver, ka kopdzīves formas mainās kontekstā ar izmaiņām sabiedrībā un atkarībā no 

balansa starp cilvēku populāciju un pieejamajiem resursiem (Goody 1972, 3). 

Maģistra darbā analizētā mājsaimniecības kopdzīves forma ir „bez ģimenes 

struktūras”. Kā atklāsies pētījuma tālākajās nodaļās, „Straumēnu” seniorus savstarpēji nesaista 

radniecība. Tajā pašā laikā viņus saista kas vairāk par dalītu dzīvesvietu – etniskās piederības 

izjūta, piederība kopienai, iespējams, arī draudzība, un viņu nonākšana šeit visbiežāk nav 

nejaušība. Kopdzīves kategorizēšana ne vien rada iespēju strukturēt datus, bet arī analizēt 

lomas, kuras cilvēki tajā ieņem. „Straumēni” veido vienu mājsaimniecību, taču striktā nozīmē 
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to nevar skatīt kā kopdzīves formu. Šeit cilvēks ir īrnieks, kurš ir samaksājis par to, ka viņa 

vietā kāds cits nodarbojas ar tādām mājsaimniecības praksēm (domestic practices) kā – 

stratēģiskā plānošana, finanšu pārvaldīšana, ēst gatavošana, remontdarbi u.tml. No sociologa 

Tonija Čepmena (Tony Chapman) izdalītajām mājas praksēm, „Straumēnu” senioriem paliek 

rūpes par kaimiņattiecībām, savstarpēju sadzīvošanu (ne visiem tas var būt vienlīdz nozīmīgi), 

iepirkšanās (individuālām vajadzībām), savas istabas uzkopšana (ir iespēja arī šo pienākumu 

deleģēt kopējām), personīgo finanšu plānošana utt. (Chapman 2004, 21) Tātad būtiskākā 

atšķirība ir tā, ka darbības, kuras tieši attiecas uz visiem kopdzīves dalībniekiem, nav jāveic 

pašiem iemītniekiem.  

Lai izprastu, kas ir „mājas”, tālākajās divās apakšnodaļās apskatīšu, kā šis vārds tiek 

un ir ticis lietots valodā. Sākot ar etimoloģisku skaidrojumu, kas ļauj ielūkoties vārda attīstībā 

jau no pašiem tā pirmsākumiem, tādējādi atklājot iespējams dziļākas vārda nozīmes. Skatoties 

plašākā mērogā, valoda atklāj arī to, cik dažādas izpratnes par to eksistē dažādās sabiedrībās. 

Trešā apakšnodaļa vērš uzmanību uz sabiedrisko un politisko procesu ietekmi uz izpratni par 

„māju”un „mājām”. 

2.1. Valodas lietojums 

Mihalī Čīksentmehaijs (Mihaly Csikszentmihalyi) argumentē, ka angļu valodā nav 

daudz tādu vārdu, kas būtu emocionāli tik piepildīti kā vārds „home” (latv. mājas). Kādam tās 

atmiņā atsauc bērnību, citam tā ir brīvība un drošības sajūta, vēl kādam „mājas” nozīmē 

vientulību vai gluži pretēji – asociējas ar ģimeni. Tāpat ir skaidrs, ka tās nekad nav tikai viens 

no šiem komponentiem. Pamatots ir pētnieka izbrīns, ka daudzās citās valodās mājām nav 

specifiska vārda. Kā piemērus viņš min vārdu “casa”, kas itāļu valodā vienlaikus apzīmē gan  

māju, gan mājas, nozīmes ziņā vairāk apzīmējot fizisko māju/ēku kā „mājas”. Līdzīgi ar 

franču valodas „maison” un ungāru „haz”, kas, pēc Čīksentmehaija, apzīmē gandrīz vienīgi 

mājas fizisko struktūru (Csikszentmihalyi 1981, 121). Vārda etimoloģija ļauj atrast vārda 

vēsturisko nozīmi, tādējādi ļaujot dziļāk izprast jēdzienu. Piemēram, vācu valodas vārda 

„heim” (mājas) izcelsme tiek saistīta ar indoeiropiešu „kei”, kas ietver nozīmi „gulēt uz kā 

dārga, mīļota” (Mallet 2004, 65). Saskaņā ar Konstantīnu Karuli (2001), latviešu valodas 

vārda „māja” etimoloģija liecina, ka tas visticamāk aizgūts no somugru valodām, kur „mā” 

(lībiešu) nozīmē „zeme”. Saistība varētu būt arī ar irāņu valodas darbības vārdu „mā(j)”, kas 

nozīmē „celt, būvēt”. Pēc cita uzskata „māja”, arī mūsdienu nozīmē, aizgūta no somu valodas 

„maja”, kas burtiskā tulkojumā ir „būda” (Karulis 2001).  

Latviešu valodas lietojumā jēdzienu nošķīrums ir precīzāks. Latvijas gadījumā 

īpašnieks visdrīzāk būs namsaimnieks, nama/ēkas īpašnieks. Sludinājumos ierasti tirgo 
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„māju” vai „namu”, nevis „mājas”. Latviešu valodā vārdu „mājas” nav iespējams pateikt 

vienskaitlī – tad tas kļūst par „māja”, tādējādi zaudējot savu nozīmi. Vērojot situāciju, 

piemēram, Latvijas medijos, redzam tādus nosaukumus kā „Ievas māja”, „Māja”, 

„Mūsmājas”, „Mājas viesis”. Šajos gadījumos no nosaukuma vien nav iespējams saprast, par 

ko ir izdevums – fizisko „māju” vai „mājām”. Vārda „māja” nozīmes, kas apkopotas 

„Latviešu literārās valodas vārdnīcā” (1984), aptver ļoti daudz aspektu, kas patiesi atklājas 

vien kontekstā. Skaidri, ar nozīmi „būve”, vārds parādās, piemēram, salikumā „sarkanā 

ķieģeļu māja”, „nabagu māja”, arī „mūža māja” (t.i. zārks). Abstraktāka nozīme ir ietverta 

vārdos/frāzēs „mājasmāte”, „mājas gars”, „justies kā mājās”, „vest sievu mājās” (t.i. 

precēties) (53-54). Šeit parādās valodas lietojuma nianses, kuras izprast iespējams vien, 

„pazīstot” valodu un tās kultūru. Domājot par jēdzienu „mājas”, būtiski saprast, kāda nozīme 

ietverta šajā vārdā, un tas ir jāskata kultūras ietvaros.  

2.2. Kultūrsalīdzinošs vārda „mājas” nozīmju spektrs 

Vārds „mājas” un nozīmes, ko tas sevī ietver, ir gandrīz neaptveramas. Katram tas 

kaut ko nozīmē, tomēr skaidri formulēt šo jēdzienu ir grūti. Radīt vienu universāli skaidrojošu 

definīciju ir neiespējami. Mājas var apzīmēt veselu ciematu, pilsētu vai pat valsti vai arī ļoti 

konkrēti norādīt uz kādu vietu, taču tā nekad nav tikai fiziska vieta. Fiziskā māja – t.i, nams, 

tiek veidots tādu apstākļu ietekmē kā ekonomika, tehnoloģijas, ģeogrāfija, klimats u.tml., 

tomēr noteicošais ir kultūras faktors. Sabiedrībā akceptētās normas, attiecībā uz māju 

veidošanu, atpoguļo noteiktas pastāvošas vērtības (Lu 2012, 296). Starpkultūru etnogrāfijas 

sniedz ieskatu tajā, cik dažāda var būt šī izpratne. Mājas var tikt veidotas greznā, 

arhitektoniski sarežģitā namā, vienkāršā apmetnē vai nama var nemaz nebūt.  

Roderiks Lorencs (Roderik Lawrence) aktualizē problēmu, apgalvojot, ka „mājas” 

jēdziens ir neskaidrs un nekādā ziņā nav uzskatāms par ko pašsaprotamu (Lawrence 1995, 

53). „Mājas” var tikt asociētas ar komfortu, drošību, ģimeni, personalizētu vidi, 

īpašumtiesībām, kontroli, mājdzīvniekiem u.tml. Tāpat ir iespējams, ka mājas asociējas ar 

negatīvām lietām – vientulību, nabadzību, izmisumu, sociālu izolāciju, vardarbību u.tml. 

Eimoss Rapoports (Amos Rapoport) piedāvā sekojošu formulu, ar kuru mēģināt atšķirt 

jēdzienu „māja” no „mājām”: „mājas = māja + x”, kur „x” jeb nezināmais lielums ir mainīgs 

– kā laikā, tā telpā (Rapoport 1995, 29). Brora Vestmana (Bror Westman) arguments ir 

līdzīgs: „Mājvieta ietver divus jēdzienus – „māju” un „mājas”. No tiem „māja” dod pajumti, 

bet „mājas” ir lielums, kurā mēs investējam emocijas, kuras simboliski savieno vietu ar lietām 

un emocijām.” (Westman 1995, 70) Māja ir kopums, kuru veido rituāli, personiskais ritms un 

rutīna. Somu arhitekts Juhanī Palasmā (Juhani Pallasmaa) uzsver, ka „mājas nevar tikt radītas 
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vienā dienā. Tām piemīt laika dimensija un kontinuitāte. Tās veidojas līdz ar pakāpenisku 

iemītnieka pasaules adaptāciju” (Pallasmaa 1995, 133). Tieši tāpēc nav iespējams tirgot mājas 

kā emocionāli nozīmīgu vietu, bet gan tikai ēkas. Šāds skatījums un mājas nozīmes 

interpretācija ir piemērojama, pētot Rietumu sabiedrību mājvietas.  

Mājas vērtēšanā (savu un citu) bieži lieto apzīmējumu „mājīgs”, taču formulēt, ko tas 

sevī ietver, ir tikpat grūti kā pašas „mājas”. Antropologs Jepe Linnets (Jeppe Linnet) pētījis 

„hygge”, kas Dānijā tiek uzskatīts par sociālu fenomenu. Tam nav analoga vārda ne latviešu, 

ne angļu valodā, taču nozīmes ziņā tas varētu būt tuvs tam, ko mēs saprotam ar vārdu mājīgs. 

„Hygge” tiek asociēta ar mājām, egalitārismu, vidusšķiru, romantiskiem un reliģiskiem 

ideāliem. Tās ir īpašs kopā būšanas veids. Linnets kā atbilstošākos īpašības vārdus, kas 

raksturotu „hygge”, min: mājīgs, sirsnīgs, neformāls, piezemēts, silts, tuvs, omulīgs, ērts, 

mierīgs un laipns (Linnet 2011, 23). Visbiežāk „hygge” tiek saistīts tieši ar mājām, ģimeni, 

kaut vienlaikus tas var būt jebkur. „Hygge” ir pret tiekšanos uz prestižu un luksusu, tas pieder 

pie “parastā” dzīvesveida. Tā visticamāk nebūs sastopama lielās vietās, tāpat kā par mājīgām 

parasti netiek uzskatītas lielas, plašas telpas. Dānijā ar „hygge” saprot pieredzi, kas cieši 

saistīta ar sabiedrisku un kultūras redzējumu, kas ir raksturīgs tieši Dānijai (Linnet 2011, 21- 

43). Nav iespējams viens pret vienu attiecināt dāņu „hygge” uz to, ko mēs saprotam ar vārdu 

„mājīgs”, tā iemesla dēļ, ka mūsu pieredze un vērtības nav vienādojamas ar šo pieredzi. Tas ir 

komplekss un grūti formulējams apstākļu kopums. 

Sūzana Kenta (Susan Kent), izmantojot etnoarheoloģisku pieeju
7
, analizē veiktos 

pētījumus plašākā mērogā un secina, ka individuālā un psiholoģiskā simbolika mājas 

veidošanā ir aktuāla Rietumu sabiedrībās, savukārt, piemēram, navaho indiāņi 

(Ziemeļamerika) mājās (hogans) atspoguļo plašu kultūras un reliģisko simbolismu. Abos 

gadījumos mājas ir svētums (reliģiskā nozīmē vai ar nozīmi „neaizskarams”, „aizsargājams”), 

taču to nozīmes mērogs ir atšķirīgs. Navaho indiāņu ziemas mājas atspoguļo izpratni par 

visuma uzbūvi. Mājas ir apaļas un telpiski sadalītas atbilstoši dzimumsociālajām lomām un 

funkcijām, atbilstoši izpratnei par notiekošo visumā (Kent 1995, 167-169). Hinduisti, būvējot 

savas mājas, seko īpašiem norādījumiem, kas aprakstīti pamācībā „Vastu Shastra”. Tajā ir ne 

vien arhitektoniskas norādes reliģiskas mājas radīšanai, bet arī aprakstīti rituāli, kas jāveic 

mājas un tās iemītnieku veiksmes nodrošināšanai (Kong 2012, 396). Turpretim bosarvi 

(Bosarwa) nomadi Kalahari tuksnesī, Āfrikā, dzīvesveida specifikas dēļ neveido mājas un 

                                                   
7
 Etnoarheoloģija ir mūsdienās eksistējošo cilvēku sabiedrību uzvešanās un materiālās kultūras 

pētniecības nozare, ko izmanto seno sabiedrību struktūru modelēšanā un uz materiālās kultūras arheoloģisko 

faktu balstītu hipotēžu apstiprināšanai (avots: Letonika.lv). 
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dzīvo bez pajumtes. Nojumes, ja tādas izveido, izmanto kā noliktavas. Kenta argumentē, ka 

bosarvi mājvietai nepiešķir nekādu simbolisko nozīmi un pieķeršanās drīzāk notiek cilvēkiem, 

ar kuriem tie dzīvo (Kent 1995, 171-172).  

Literatūrzinātniece Janīna Kursīte māju nozīmi ir meklējusi latviešu folklorā. Pēc 

Kursītes, iet pasaulē laimi meklēt nozīmē meklēt mājas. Mājas ir kas tāds, kas nav 

iepriekšdots un iegūstams kā gatavs, bet gan ir jārada un jāveido pašam. Analizējot 

tautasdziesmas, Kursīte secina, ka arī latvieši, līdzīgi kā navaho indiāņi, māju uztvēruši kā 

visuma spoguli, piemēram:  

Maza, maza man mājiņa, 

Divtrejādi vara vārti: 

Par vieniem Saule lēca, 

Par otriem Mēnestiņš, 

Pa trešiem Māra jāja 

Ar pelēku kumeliņu. 

 

Latviešu folklora māju parāda kā saistītu ar cilvēkiem, kamēr dievību mājvieta ir nams – 

Dieva nams (vēlāk „dievnams” pārgājis arī uz kristīgās baznīcas apzīmēšanu), Saules nams, 

Vēja nams. Nams saistās arī ar pārejas rituāliem: "Ai, nama māmīna,/ Dari durvetīnas!/ 

Ķekatas atbrauca/ Ar vezumīnu.." (Kursīte 1999, 36). 

 Karstena un Hjūs-Džounss uzsver, ka mājas simboliskais spēks nav rodams mājā kā 

fiziskā vienībā, bet gan mājas un cilvēku mijiedarbībā. Pēc pētnieku domām, „māja bez 

cilvēkiem nav īsta māja”, un to apliecina valodas lietojums. Bez iepriekšējā nodaļā 2.1. 

aprakstītajiem piemēriem (valodām, kurās var vai nevar ar specifisku vārdu nodalīt „māju” no 

„mājām”), Karstena un Hjūs-Džounss min arī malajus (Austronēzijā), kuri „tāpat kā daudzi 

citi, nenošķir šos jēdzienus; viņiem ir pašsaprotami, ka mājā ir cilvēki – kā minimums sieviete 

vai precēts pāris” (Carsten, Hugh-Jones 1995, 44).  

Varam secināt, ka izpratne par to, kādām ir jābūt mājām, atšķiras no kultūras uz 

kultūru, un universāli vispārinājumi nav iespējami. Turpretim aplūkojot rietumvalstis, kas 

vēsturiski ir gājušas nosacīti līdzīgu attīstības ceļu, caur to pieredzēm ir iespējams ieraudzīt, 

kā un kāpēc ir mainījusies izpratne par mājām. 
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2.3.  „Mājas” nozīmes saistībā ar to iekārtojuma attīstību 

rietumvalstīs 

Mājas cilvēki ierasti iekārto pēc savas gaumes, iespējām un vēlmēm, taču to nevar 

izdarīt atrauti no vietas un laika, kurā tie dzīvo. Mājas tiek veidotas kontekstā ar telpas un 

sociālo struktūru. Lafgrīns aprakstījis, kā attīstījusies izpratne par to, ko cilvēkiem nozīmē 

mājas, argumentējot, ka mājas dažādos vēstures posmos ir bijušas kā spogulis sabiedriskajiem 

procesiem, tam, kādām darbībām un kādu vajadzību apmierināšanai mājas kalpo. Itāļu 

vēsturniece Rafaela Sarti (Raffaella Sarti) aprakstījusi Eiropas „māju vēsturi” („Europe at 

home”, 2002) no 16. līdz 19. gadsimtam. Viņa uzsver lielo dažādību, īpaši to, cik daudz 

cilvēku šajā laikā bijuši bez mājām. Bieži zemnieki bada dēļ atstāja savas mājas, lai dotos 

klaidoņa gaitās un meklētu labākas izdzīvošanas iespējas. Bads un nabadzība radīja situācijas, 

kad (pat 18. gadsimta beigās) „vīrietis, kurš smagā darbā spēj nopelnīt vien tik, cik pietiktu 

vienam cilvēkam, savāc savas mantas sainītī un aiziet, lai nekad vairs savu ģimeni neredzētu” 

(Sarti 2002, 10). Sarti kā piemēru min arī 16. gadsimta Amsterdamu, kur simtiem ģimeņu 

dzīvoja nometnēs pie pilsētas mūriem. Starp šiem cilvēkiem bija ne vien nabagi, bet arī, 

piemēram, ebreju bēgļi no Spānijas un Portugāles un flāmu protestanti, kas bēga no reliģiskās 

vajāšanas (ibid.11). Beatrise Gotlība (Beatrice Gottlieb), analizējot ģimenes jēdziena attīstību 

Rietumu pasaulē, raksta, ka līdz 19. gadsimtam mājas, vērtējot tās pēc mūsdienu standartiem 

(ar to saprotot telpas plašumu, privātumu, estētiskās kvalitātes), bija nekomfortablas (Gottlieb 

1993, 25).  

Kā minēju nodaļas sākumā, „mājas” ir emocionāli piepildīts vārds, un pirms 19. 

gadsimta šāda vārda romāņu valodās nemaz nav bijis (ibid.250). Lafgrīns, runājot par 

Zviedrijas vēsturisko pieredzi, sāk tieši ar pārmaiņu laiku, caur šo piemēru pierādot, cik mājas 

var būt būtisks etnogrāfiskas pētniecības avots. „19. gadsimtā par ideālu modeli zviedru 

buržuāzijā kļuva ģimene, kurā valda mīlestība, tuvas attiecības, un tas māju padarīja par 

zināmā mērā svētu vietu (atšķirīgā veidā kā iepriekšminētajos navaho indiāņu vai hindu 

gadījumā); mājas kļuva ne vien par praktisku, bet arī morālu projektu” (Lofgren 1984, 45).  

Latvija, tāpat kā Zviedrija un citas valstis, 19.gs. piedzīvoja lielas pārmaiņas. Lai arī 

liela daļa ēku ir saglabājušās, to interjeri ir zuduši. Ieskats tā laika izpratnē par mājām 

meklējams dažādās vēstures liecībās – vēstulēs, fotogrāfijās, gleznās un literārajā mantojumā. 

Tam labs piemērs ir Augusta Deglava romāns „Rīga” (1912), kas tiek uzskatīts par būtisku 

kultūrvēstures mantojuma glabātāju. Mākslas vēsturniece Ilona Audere pētījusi 19.gadsimta 

rīdzinieku namu interjerus un analizējusi arī Degalva rakstīto. Viņa secina: „Autors patiesi 

atspoguļojis Rīgas turīgāko aprindu tieksmi pēc greznības, eksotikas un reprezentatīvisma 



 27 

telpu iekārtojumā 19.gs. beigās” (Audere 1999, 57). Romāns „Rīga” atklāj aktuālo, attiecībā 

uz māju iekārtojumu, tā laika turīgajā sabiedrībā – mājokļi ir plaši, grezni dekorēti, tajos tiek 

veidoti atsevišķi darba kabineti, atsevišķas ēdamtelpas. Audere citē romānu: „Salons bija tik 

plašs, ka viņu varētu izlietot pat publiskiem sarīkojumiem. Viņu pušķoja grezni ornamenti, 

antīka skulptūra [..]. Liels un plašs bija arī vestibils ar daudziem ģipša un bronzas tēliem iz 

vēcās grieķu mitoloģijas” (Deglavs 453, no Audere 1999, 60).  

Arī Lafgrīns, rakstot par 19.gs. mājām Zviedrijā, atzīmē, ka šajā laikā tās kļuva par 

veidu, kā sevi parādīt pasaulei, norādīt savu sociālo statusu, turību, kā arī par vietu, kurā 

paslēpties no ārpasaules. Māja tika veidota kā atbilde kapitālisma laika pieaugošajai 

anonimitātei un racionalitātei, tās iekārtošanā tika investēts līdz tam nepieredzēts līdzekļu 

apjoms, laiks un enerģija (Lofgren 1984, 46-47). Līdzīgi raksta Gotlība, industriālo laikmetu 

iezīmējot kā draudu, no kura mājas ir jāpasargā (Gottlieb 1993, 270). 19. gadsimta vidus ir arī 

laiks, kad veidojās priekšstats par privātām un publiskām telpām mājās. Mājās parādās dažādi 

šķēršļi un dalījumi, kas simboliski vai fiziski, piemēram, ar durvīm vai kāpnēm, atdala 

publisko telpu no privātām. Sākotnēji šāds idealizēts māju koncepts bija izplatīts vidusšķirā, 

taču laika gaitā tas izplatījās aizvien plašākā sabiedrībā un kļuva par normu (Lofgren 1984, 

47-48). Publiskā telpa tika asociēta ar ražošanu, tirdzniecību, pilsētas dzīvi, tāpat kā ar 

briesmām, bezpersoniskumu, netikumību. Tikmēr mājas reprezentēja ģimeni un morālās 

vērtības, atpūtu un arī sociālo statusu un gaumi (Hollows 2012, 406). Ideja par šādām mājām 

ir aktuāla ne tikai Latvijā un Zviedrijā, bet Rietumu pasaulē kopumā. Tomēr Kenta akcentē to, 

ka ne visās sabiedrībās tiek strikti nodalīta dzīvojamā un darba zona, kā tas ir pieņemts 

rietumu kultūrās. „Rietumnieki mēdz savu kultūras universu segmentēt (sociāli-politiski), to 

pašu tie tiecas darīt ar telpu” (Kent 1995, 173).  

Lafgrīns ar savu piemēru par Zviedrijā starpkaru periodā īstenoto politiku, kas mainīja 

izpratni par mājām, labi parāda, cik liela nozīme priekšstatos par to, kādām ir/nav jābūt 

mājām, ir valsts īstenotajai politikai un oficiālajai ideoloģijai. „Nonākot pie varas 

sociāldemokrātiem 1932. gadā, tie ķērās pie Zviedrijas kā labklājības valsts veidošanas, un 

šajā plānā ietilpa arī ģimenes modernizēšana. Moderni dzīvot nozīmēja saimniekot racionāli, 

savukārt tas nozīmēja strikti atdalīt funkcijas – gatavošana, ēšana, gulēšana, izklaidēšanās, 

tīrīšana utt.” (Lofgren 1984, 55) Likumsakarīgi, ka visas šīs izmaiņas projicējas uz mājas 

plānojumu un iekārtojumu. Antuāns Prosts (Antoine Prost), aprakstot ģimenes un indivīda 

vēsturi Francijā, raksta, ka plašākās izmaiņas notika pēc 2.Pasaules kara, kad sāka būvēt 

jaunas dzīvojamās mājas, kuras jau atbilda jaunajiem labklājības standartiem. Mājoklī, pēc 

valdības noteikta standarta, bija jābūt atsevišķai virtuvei, dzīvojamajai istabai, guļamistabai, 
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bērnu istabām, vannas istabai un centrālajai apkurei. 1970-os gados jau plaši bija pieejamas 

tualetes iekštelpās, duša, centrālapkure, ūdensvads (Prost 1991, 56-57, 59).  

Līdz ar dzīves telpas kvalitatīvām un kvantitatīvām izmaiņām to pielietojums būtiski 

mainījās, un mainījās arī māju nozīme cilvēka dzīvē. Telpu skaits jau pieļāva funkciju 

dalījumu – darbs, atpūta, ciemiņi, higiēna u.tml. Tāpat būtiski, ka šis ir laiks, kad ģimenes 

locekļi var pretendēt uz privātu vietu mājoklī, kas līdz tam darba cilvēku vidū nebija 

iedomājams. 

Kā minēju nodaļas sākumā, mājas ir vēstures notikumu un pagājušā laika spogulis. To 

ir viegli ieraudzīt retrospektīvi un it kā no malas, atskatoties uz pagājušo laiku. Valoda, 

literārais mantojums, māksla, arhitektūra – šie un vēl daudzi citi skatpunkti ļauj ieraudzīt kā, 

veidojusies ideja par „mājām” un cik lielu lomu tajā spēlē ideoloģija. Nākamā nodaļa stāsta 

par cilvēku likteņiem un vēstures notikumiem, kas veidojuši „mājas”, kas ir šī pētījuma 

fokusā. 2.Pasaules karš un bēgļu gaitas ir atstājuši spēcīgu ietekmi uz cilvēkiem, kas to 

pieredzēja tieši. Tāpēc, veidojot izpratni par viņu ”mājām”, nākamo nodaļu sākšu ar šādu, 

plašāku atkāpi, lai pamazām pietuvotos sava pētījuma laukam.  
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3. LATVIEŠI LIELBRITĀNIJĀ PĒC OTRĀ PASAULES 

KARA 

Pētīt latviešus Lielbritānijā ir saistoši no vairākiem aspektiem. Lielbritānija jau 

vēsturiski ir bijis viens no populārākajiem galamērķiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 

dodas „labākas dzīves meklējumos”. Šī pētījuma kontekstā iemesls ir bijis 2. Pasaules kara 

bēgļa statuss, kurpretī 21. gadsimta latvietis uz Lielbritāniju visbiežāk dodas ekonomisku 

apsvērumu vadīts. Pētnieki (Simich et.al.) uzsver, ka visus bēgļus, lai gan viņu personiskā 

pieredze, dzīves ceļš pēc savas valsts pamešanas un piedzīvotā psiholoģiskās sekas var 

ievērojami atšķirties, vieno māju zaudējums. Šis zaudējums nereti ir izteiktāks nekā jebkura 

cita traumatiska pieredze - māju zaudēšana ir dezorientējoša, jo tā ir daudzslāņaina, un grūti 

konceptualizējama (Simich et.al 2010). Katra laika posma migrantiem ir sava īpašā specifika, 

apstākļu kopums, kas raksturo viņu atrašanos, šajā gadījumā, Lielbritānijā. Katra dzīves 

gājums ir unikāls, taču, klausoties „Straumēnos” intervēto cilvēku dzīvesstāstos, nevar 

nepamanīt kopīgo – tos vēsturiskos notikumus, kuru rezultātā viņi visi ir nonākuši līdz 

Anglijai un jau konkrēti līdz „Straumēniem”.  

Nodaļu sākšu ar atkāpi par to, kas ir kolektīvā atmiņa, kā tā veidojas un kā ietekmē 

veiktā pētījuma rezultātus. Tālāk aprakstīšu apstākļus, kurus radīja Otrais pasaules karš un kas 

daudziem cilvēkiem lika pieņemt lēmumu par Latvijas atstāšanu 1944.-1945. gadā. Izsekojot 

bēgļu gaitām, dzīvei Vācijas nometnēs un pirmajiem dzīves gadiem Anglijā, aprakstīšu 

latviešu sabiedrības veidošanos Anglijā un skaidrošu, kā un kāpēc Anglijas vidienē tika radīts 

latviešu centrs „Straumēni”.  

3.1. Atmiņa un laiks 

Pētniecībā, kur viens no būtiskajiem informācijas resursiem ir mutvārdu vēsture un 

dzīvesstāsti, ir jāņem vērā tas, kā veidojas kolektīvā (sociālā) un individuālā atmiņa. Atmiņu 

stāsti (tajā skaitā stāsti, ko stāsta priekšmeti) ir tie, kas maģistra darbā būtiski papildina 

vēstures un teorētisko avotu studijas. Jēdzienu „kolektīvā atmiņa” 1950. gadā ieviesa 

sociologs Moriss Halbvahs (Maurice Halbwachs). Viņš, nodalot vēsturisko no 

autobiogrāfiskās atmiņas, argumentē, ka autobiogrāfiskā atmiņa vienmēr sakņojas citos 

cilvēkos (Halbwachs 1992, 23-24). Antropologs Roberts Ķīlis, lietojot terminu „sociālā 

atmiņa”, raksta, ka tā nav tikai individuālā atmiņa sociālā kontekstā, un, atsaucoties uz 

Halbvahu, skaidro, ka „fiziski, protams, atceras indivīdi, taču viņi to dara, balstoties tikai un 

vienīgi uz sociālo grupu viedokli, kas tiem ir svarīgs” (Ķīlis 1998, 22). Bērks šo domu 

papildina, sakot, ka „indivīdi identificējas ar tādiem publiskās dzīves notikumiem, kas ir 



 30 

nozīmīgi grupām, kuru locekļi viņi ir. Tie atceras daudz ko tādu, ko paši nav tieši 

piedzīvojuši” (Bērks, 1998, 30). Antropologs Moriss Bloks (Maurice Bloch) kolektīvo atmiņu 

sauc par atcerēšanos (recollection) un apgalvo, ka tā ir fundamentāli citāda no atmiņas. 

Atmiņa ir psiholoģisks process, tā ir pagātnes „pieraksti” cilvēka smadzenēs. Taču kolektīva 

atcerēšanās ir publisks un sociāls notikums. Atcerēšanās notiek sociālā kontekstā, turklāt pats 

notikums (atmiņas par to) piedzīvo transformāciju – tiek ielikts kādas valodas rāmī (Bloch 

2004). Nacionālās identitātes pētniece, doktorante Klinta Ločmele, aprakstot kolektīvās 

atmiņas jēdzienu, min antropologu Džeimsu Vertsču (James Wertsch), kurš skaidro, ka 

„grupas kolektīvā atmiņa veidojas, ja tās locekļi ir kopīgi pārdzīvojuši kādu(s) notikumu(s), 

kuru(s) atceras. Būtībā kopīgās atmiņas balstās individuālajās pieredzēs” (Wertsch in Ločmele 

2011, 12). Dalīta pieredze gan nenozīmē vienādu atmiņu un interpretāciju, taču šie kopīgie 

notikumi dzīvesstāstos ir viegli nolasāmi. Atmiņas pētniekam jāņem vērā, ka nevar ticēt tikai 

tam, kas rodams grupas kolektīvajā atmiņā (Ķīlis 1998, 24). Cilvēka identitātes apziņa 

veidojas, balstoties uz pagātni.  

Džons Vincents (John Vincent) uzsver, ka veciem cilvēkiem pats vērtīgākais resurss 

dzīvesstāsta veidošanā ir viņu nodzīvotie gadi. No tā tiek veidots naratīvs, kas piešķir jēgu un  

pamatojumu identitātei. Pagātne ir resurss, kas veido šodienu, un pagājušo laiku notikumi 

nemitīgi tiek pārvērtēti un atkārtoti interpretēti (Vincent 2003, 118-119). Folkloriste Inta 

Gāle-Kārpentere disertācijā par trimdas latviešu folkloru kā ideoloģiju raksta: „Neskaitāmas 

individuālās pieredzes rada konkrētās grupas „paredzamo atmiņu” (intended memory). 

Rezultātā dažas tēmas apvieno cilvēkus darbībā, kas atspoguļojas naratīvā. Stāsta ievads, 

noslēgums, dialogi un aprakstītie raksturi ir savstarpēji saistīti un pamazām kļūst jau 

paredzami.” (Carpenter  1989, 11) Kārpentere to salīdzina ar visiem zināmo pasaku sākuma 

frāzi „Reiz senos laikos..” (ibid.) Jābūt vērīgam pret kontekstu un dažādajiem sociāli – 

politiskajiem apstākļiem, kas šo atmiņu ir veidojuši. Ilva Ķīle argumentē: „Personiskums un 

subjektīvisms, kas visvairāk apdraud autobiogrāfiskās atmiņas patiesumu, ir reizē 

autentiskuma avots. Šāda atmiņa, iespējams, nav patiesa, toties tā ir patiesi neviltota” (Ķīle 

1998, 45). Vieda Skultāns grāmatā „Testimony of Lives” (tiešā nozīmē - „Liecība par dzīvi”) 

(1998) raksta par naratīva veidošanos. Attiecībā uz trimdas pieredzi, Skultāns lieto „slimības 

naratīvu”, kur slimību primāri atvedina uz traumatisku pieredzi – trimdu, piespiedu 

pārvietošanu, identitātes zaudēšanu (Skultans 1998, 124). „Nespēja personisko stāstu ielikt 

kādā zināmā naratīva struktūrā, un pārvērst personiskas bēdas publiskās skumjās cilvēku 

padara slimu.” (ibid.125). Iespēja savu stāstījumu iekļaut kopīgā naratīvā, šai pieredzei piešķir 

jēgu un ļauj cilvēkam nejusties vienam un nesaprastam savās ciešanās, gluži pretēji, tā ir 

iespēja justies kā noteicējam pār situāciju (ibid.127). Skultāne naratīva konstruēšanā izceļ 
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rakstītā vārda, jeb literatūras un folkloras lomu. Bērnības atmiņas, ganu gaitas, tēva mājas 

veido gan privātas, gan kolektīvas atmiņas. Vēsture, literatūra, personīgās atmiņas var 

izveidot kopīgu naratīvu, kurā indivīds sevi spēj atpazīt un ievietot (ibid.144). Par piemēru 

Skultāne min Jāņa Akuratera trimdā Zviedrijā sarakstītās bērnības atmiņas „Kalpa zēna 

vasara” (1908). Akuraters nacionāli romantiskā garā apraksta dzimtenes skaistumu un savu 

ilgošanos pēc tās. Šis ir naratīvs, pēc Skultānes, bieži atkārojas atmiņu stāstos (ibid.145). 

Būtisks rakstītās informācijas avots šajā nodaļā aprakstītajai Lielbritānijas latviešu 

vēsturei ir grāmatas „Straumēni Anglijā 25 gados: 1975 – 2000” (2000)
8
 un „Latvieši 

Lielbritānijā” (1995). Nav iemesla būtiski apšaubīt grāmatā publicēto rakstu satura kvalitāti, 

taču jāņem vērā, ka autori, piemēram, grāmatai par „Straumēnu” vēsturi, ir bijuši cieši saistīti 

ar aprakstītās vēstures veidošanu. Vēstures notikumu atspoguļojums šodien dabiski veidojas 

citāds, kāds tas būs pēc pāris desmitgadēm vai bija pirms šāda perioda. Arī lauka darba 

intervijās iegūtā informācija bieži ir emocionāli piesātināta. Autobiogrāfiskā atmiņa ir cieši 

savīta ar kolektīvo atmiņu, un nereti to nav iespējams nodalīt – to darīt arī nav nepieciešams, 

taču visi šie apstākļi ir jāņem vērā. Bērks esejas „Kultūru hibriditāte” (Cultural Hybridity) 

ievadā raksta: „Turpmākajā analīzē centīšos būt, cik vien iespējams, neitrāls. Neitrāls, ne 

objektīvs – jo nav iespējams izbēgt no paša pozīcijas sabiedrībā un vēsturē.” (Bērks 2013, 16). 

Arī es analīzi veikšu, cenšoties būt iespējami objektīva un neitrāla, vienlaikus reflektējot par 

savu kā pētnieces subjektivitāti – saviem nolūkiem, interesēm un situāciju laukā. 

3.2. Nonākšana Lielbritānijā 

Atslēgas vārds turpmākajam stāstam par latviešiem Lielbritānijā ir „trimda”
9
. Vēstures 

doktorante Ineta Didrihsone-Tomaševska analizējusi dažādo jēdzienu lietojumu pētījumos par 

emigrantu un politisko bēgļu grupām. Viņa izceļ diskusiju pētnieku un arī aizbraukušo cilvēku 

vidū par to, kurš ir saucams par emigrantu, kurš par trimdinieku, bēgli, pārceļotāju u.tml., 

saucot to par pašidentificēšanās problēmu, kas raksturīga ne vien latviešu, bet arī, piemēram, 

lietuviešu kopienai (Didrihsone-Tomaševska 2012, 24-25). Ja emigrācija ir brīvprātīga rīcība, 

tad ar trimdu saprot piespiedu vai brīvprātīgu savas valsts atstāšanu, parasti politisku vai 

                                                   
8
 Grāmatu „Straumēni Anglijā 25 gados : 1975-2000”, 2000.gadā izdevusi Daugavas Vanagu Fonda 

valde, ar mērķi atskatīties uz paveikto un pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas piedalījušies „Straumēnu” izveidē.  

9
 Vārds ”trimda” atvasināts no darbības vārda „tremt”, ar nozīmi „dzīt”, bet senākā nozīme nāk no 

„trimt”, ar nozīmi „bailes; drebēt; trīcēt”. „Trimda” ar nozīmi „izsūtīt” atrodama Gotlība F. Stendera vārdnīcā, 

taču līdz 19. gs. vidum vārds bijis maz pazīstams. Plašāk ieviesies valodā kopš 19. gs. 70. gadiem, kad to lietoja 

„Baltijas Vēstnesis”, bet jo sevišķi ar Raiņa darbiem (Karulis 2001). 
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represīvu iemeslu dēļ
10

. Diskutabls ir jautājums, vai jēdziens „trimda” vēl būtu lietojams 

attiecībā tiem latviešiem, kas Latviju atstāja Otrā pasaules kara laikā. Pēc Latvijas neatkarības 

atgūšanas 1991. gadā trimdas apzīmējums vairs nav piemērojams tiem, kas Latviju atstāj pēc 

šī datuma, taču pastāv viedoklis, ka par trimdas latvieti šodien vairs nevar saukt nevienu. 

Didrihsone-Tomaševska par atbilstošāko uzskata jēdzienu „diaspora” (ibid.30). Mutvārdu 

vēstures pētniece Maija Hinkle skaidro, ka vārds ”diaspora” oriģināli nozīmēja ebreju trimdu 

Babilonijā, bet tagad tas apzīmē pasaulē izkaisītu etnisku grupu, kuras locekļi bijuši spiesti 

atstāt savu dzīves telpu un joprojām dzīvo ārpus savas dzimtenes arī pēc tam, kad bēgšanas 

iemesli vairs nav aktuāli (Hinkle 2004, 523). Tomēr jēdziens „trimda” latviešu valodā tiek 

laiku pa laikam aktualizēs joprojām. Piemēram, 2013. gada dzejas dienu lasījumu tēma bija 

„Trimda”. Organizatori to formulē: „Tas ir apvērsts stāvoklis tam, ko saprotam ar vārdiem 

„mājas”, „dzimtene”, „tēvzeme”. Kāds to zaudē, kāds tā arī nekad nav ieguvis, kāds pat necer 

to iegūt šai saulē, kur visa pasaulīgā dzīvošana uzslieta vien kā ceļinieka telts”
11

.  

Maģistra darbā vārdu „trimda” lietoju galvenokārt aiz cieņas pret lauka darbā 

„Straumēnos” intervētajiem cilvēkiem, kuri joprojām sevi identificē un sauc par 

„trimdiniekiem”. Gāle-Kārpentere argumentē, ka „trimda” ir rāmis, kas norāda uz pagātnes 

notikumiem, definē nākotnes atbildību (attiecībā pret tiem, kas palika Latvija un tiem, kas 

pasaulē nāks ārpus tās) un nosaka šodienu (Carpenter 1989, 84). Šī „trimdas rāmja” nozīmība 

pašu „trimdinieku” dzīvē joprojām ir vērā ņemama, tāpēc uzskatu, ka pirmās paaudzes 

trimdas latvieši ir jāsauc par tādiem, neskatoties uz to, ka līdz ar Latvijas valstiskās 

neatkarības atjaunošanu trimdai vairs nav politiska pamata. 

Visi „Straumēnu” iemītnieki no Latvijas izbraukuši 1944. gada otrajā pusē. Toreiz, 

atceroties 1941. gada 14. jūnija deportācijas un baidoties par savām dzīvībām, atgriežoties 

padomju varai, daļa Latvijas iedzīvotāju devās prom (bēga) no Latvijas ar cerību tā izvairīties 

no jaunām represijām vai iespējamās izsūtīšanas. Jānorāda, ka lielu lomu bēgšanas procesā 

spēlēja arī vācu realizētā evakuācijas politika (daļa cilvēku tika evakuēti bez iespējas 

izvēlēties) un propaganda. Šobrīd šos notikumus atminas dažādi. Gita (82) atceras: „Lēmumu 

par aizbraukšanu pieņēmām brīdī, kad krievi jau nāca laukā no meža”. Ilona stāsta, ka viņas 

tēvs bijis armijas virsnieks un ticis izsūtīts jau 1941. gadā, un mamma, strādājot policijā, 

zinājusi, ka nākamo izsūtāmo sarakstā ir arī viņu vārdi.  

Raksturīgi, ka atstājot Latviju, cilvēki domāja, ka drīz atgriezīsies. Tāpat tas noticis 

lielā steigā, bez iespējas nopietni apsvērt, ko paņemt līdzi. Emīlija (98) atceras: „Man tika 

                                                   
10

 Oxford Dictionary. Pieejams: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/exile 
11

 Dzejas dienas 2013. Pieejams: http://dzejasdienas.lv/2013/events/trimda/ 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/exile
http://dzejasdienas.lv/2013/events/trimda/
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dotas divas stundas līdz izbraukšanai, rezultātā mana lielākā bagāža bija divi mazi bērni” 

Andrejs (102) atceras: „Atstājot Rīgu 1944. gadā, līdzi paņēmu divus mēteļus, divus uzvalkus 

un dažas drēbes sievai, kura palika mani gaidot stacijā. Paņēmu tik, cik varēja salikt vienā 

maisā. Arī slēpju zābakus, kas labi noderēja Vācijā.” Bēgļu plūsma pa dažādiem ceļiem 

virzījās uz Vāciju un tās okupētajām teritorijām, lai gan daļa, pretēji vāciešu pavēlēm, vēlējās 

rast patvērumu neitrālajā Zviedrijā. Lielākā daļa Latviju pameta ar kuģiem no Rīgas, Liepājas 

vai Ventspils, lai gan sākotnēji bija iespējams izbraukt arī ar vilcieniem, autobusiem un zirgu 

pajūgiem. Marta P. (88) atceras, ka kopā ar audžuvecākiem mājas Krustpilī atstājusi 1944. 

gada augustā un turpmākos četrus mēnešus zirga pajūgā bijusi ceļā uz Vāciju. Jānis (96) 

Vācijā nonāca kā ievainots karavīrs, Marta L. atceļoja ar kuģi no Liepājas ostas. Latviešu 

nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) apkopotā informācija liecina, ka kopā ar vīriem, kas 

līdz Vācijas kapitulācijai 1945. gada maijā karoja Vācijas armijā, un tiem, kas Vācijā nonāca 

kā karagūstekņi pēc kara, Vācijas nometnēs bija reģistrēti apmēram 120 000 latviešu. Gandrīz 

visi šie cilvēki kopā ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem tika izvietoti nometnēs, kuras tika 

sauktas par dīpīšu nometnēm (no Displaced Persons camps - DP)
12

 (LNPL 1978) . 

Lielbritānija pēc kara atradās lielu pārmaiņu priekšā. Dokumentējot tā laika 

notikumus, literatūrzinātnieks Jānis Andrups raksta „Valsts dzīve bija jāpārslēdz no plašiem 

koloniju impērijas darījumiem uz norobežotas salu valsts administrāciju. Tai pašā reizē, kara 

vajadzībām pieskaņotā saimniecība bija jāpārkārto atbilstoši miera laika prasībām un 

jāmodernizē rūpniecība, lai tās ražojumi spētu pastāvēt konkurences tirgū.” (Andrups 1995, 

167). Vienlaikus pēckara sociāli ekonomiskais stāvoklis visā Eiropā bija nestabils un lielais 

bēgļu skaits, kas atradās dažādās nometnēs, tika uzskatīts par draudīgu, to apzīmējot pat par 

„Hitlera atstātu bumbu ar laika degli”. Lielbritānijas politiķi bija pirmie Eiropā, kuri šo 

problēmu nolēma risināt, uzsākot vairākas akcijas, kas bēgļu nometnēs izvietotos cilvēkus 

aicināja pieteikties darbam Lielbritānijā (Salvatici 2006, 2-3).  

Pēc pirmā veiksmīgā mēģinājuma 1946. gadā, kas pazīstams ar nosaukumu „Balt 

Cygnet” (tiešā nozīmē – “Baltijas gulbītis”), apmēram 2 000 latviešu sievietes ieradās 

Lielbritānijā, lai strādātu par medmāsām vai mājkalpotājām. 1947. gadā britu valdība iniciēja 

                                                   
12

 Par „dīpīšu nometnēm” sauca pārvietoto personu (Displaced Person) nometnes pēckara Eiropā, kuras 

atradās Vācijas un Austrijas okupētajās zonās. Tajās nonāca bēgļi (vēlāk arī atbrīvotie karagūstekņi), kurus 

attiecīgi dēvēja par „dīpīšiem”. Pirms iesākās lielā izceļošana uz Angliju, Austrāliju, ASV un Kanādu, aptuveni 

120 000 Latvijas pilsoņi pavadīja DP nometnēm apmēram trīs līdz piecus gadus. Nometnēs atradās daudz labi 

izglītotu, inteliģentu cilvēku, kas lielā mērā veicināja nometņu sabiedrisko dzīvi un izglītošanos. Šajos gados 

izveidojusies „dīpīšu” sabiedrība vēl ilgi pēc nometņu atstāšanas sevi asociēja ar šo vēsturisko pieredzi (avots: 

portāls „Ir.lv” http://bit.ly/1dQ91Wc). 
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liela mēroga projektu, kas paredzēja ārzemju darbaspēku rekrutēšanu, lai aizpildītu vīriešu 

darba vietas industrijā. Akcijas „Westward Ho!” (tiešā nozīmē – “Uz rietumiem!”) laikā 

Vācijā un Austrijā tika veikta dīpīšu atlase, kuri kļuva par Eiropas Brīvprātīgajiem 

strādniekiem (European Voluntary Workers13
 ). Būtisks atlases nosacījums bija ģimenes 

stāvoklis, jo priekšroka tika dota bezbērnu vīriešiem un sievietēm (Andrups 1995, 167-183). 

Šo faktu intervijā min arī Mildas kundze (86), papildinot, ka ģimenes ar vairākiem bērniem 

visbiežāk nonāca Austrālijā un Jaunzēlandē. Bija iespējams darbā doties vienam, atstājot 

ģimeni Vācijā un gaidot, kad materiālie apstākļi būs pietiekami labi, lai pārceltos visi. To 

atceras arī Andrejs (102), sakot: „1947. gadā nonācu Anglijā, bet sieva palika Vācijas 

nometnēs. Darba gaitas sāku lauksaimniecībā, vēlāk no virtuves palīga kļuvu par šefu. 1948. 

gadā mana ģimene apvienojās, nopirkām māju Vulverhamtonā.” 

Cilvēki, kas nonāca Lielbritānijā, lai arī bez valodas zināšanām un nonākuši trūcīgos 

sadzīves apstākļos, lielākoties bija pateicīgi par iespēju izrauties no nometņu ikdienas un sākt 

patstāvīgu dzīvi. Grāmatas ievadā par „Straumēnu” vēsturi rakstīts: „Kara vētrās mētātiem un 

bēgļu nometnēs nīkušiem tas bija cerības stariņš normālas dzīves atjaunošanai.[..] Tas bija 

laiks, kad mākslinieces un speciālistes ar universitātes izglītību berza slimnīcu grīdas, ārsti un 

zinātnieki raka ogles vai lika drenas lauku saimniecībās. Vienalga, kāda cena, mēs gribējām 

dzīvot!” (Vītols 2000, 11). Laikā no 1947. līdz 1948. gadam apmēram 15 000 latviešu nonāca 

Lielbritānijā, lai strādātu lauksaimniecības darbos, tekstila industrijā, ogļraktuvēs, dzelzs un 

tērauda lietuvēs, ķieģeļu rūpnīcās vai medmāsu un kopēju darbos (LNPL 1978). Arī intervētie 

„Straumēnu” seniori labi atceras savus pirmos pienākumus pēc ierašanās Anglijā. Ilona (87) 

kopā ar savu mammu pirmo darba gadu Anglijā bijušas slimnīcas apkopējas, Marta P. (88) 

strādājusi laukstrādnieku virtuvē, Milda (86) bija slimnīcas sanitāre, Marta L. (88) bijusi 

medmāsa psihiatriskajā slimnīca, Jānis (96) garus gadus nostrādājis ķieģeļu rūpnīcā.  

50. gadu sākumā pāris tūkstoši latviešu Lielbritāniju pameta, lai dotos uz Kanādu, 

ASV, Austrāliju un citām zemēm. Tie, kuri palika, pamazām atrada pastāvīgas darbavietas un 

iekārtoja savu dzīvi Anglijā. Būtiski, ka trimdas sākuma gados valdīja pārliecība par drīzu 

atgriešanos mājās (t.i., Latvijā). Vēsturnieks Ojārs Celle raksta: „Parastais Jaunā gada 

novēlējums: lai nākamo gadu atkal sagaidām savā zemē, savā Latvijā.” (Celle 2004, 6) 

                                                   
13

 Vārdam „voluntary” angļu valodā ir divas nozīmes. Šajā gadījumā ar to saprot brīvprātīgu 

pieteikšanos darbam, nevis strādāšanu bez atalgojuma. 
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3.3. Trimdas latviešu sabiedriskā dzīve 

Trimdā nonākušie meklēja un uzturēja latviešu sabiedrību. Jau nometņu laikā tika 

veidotas skolas, dibinātas teātra un deju kopas, kori, izdotas grāmatas latviešu valodā. O. 

Celle kā būtisku nometņu „nopelnu” uzsver to, ka tās „nocietināja latvieti turpmākai dzīvei 

svešumā un radīja impulsus kopības atjaunošanai tālākās emigrācijas gaitā” (ibid.). Milda 

(91), kavējoties atmiņās par sākuma gadiem Anglijā, stāsta: „Toreiz bija jāsāk no nekā. 

Svarīgi bija justies kā daļai no latviešu sabiedrības. Tad meklējām latviešu grāmatas, kādus 

latviskus nieciņus.” Andrejs (102) pensijas gadu sākumā pārcēlās uz dzīvi pie dēla Francijā, 

taču drīz atgriezās, lai mūža nogali pavadītu turpat kur lielāko savas dzīves daļu – Anglijā. 

Viņš atceras, ka latviešus vienojis mērķis saturēt kopā tautiešus, kopt kultūru. Viņš 60 gadus 

bijis aktīvs DVF
14

 biedrs, dibinājis teātra kopu un arī grāmatu klubu. Trimdas gadi esot 

iemācījuši, ka būtiskākais ir turēties kopā un būt izpalīdzīgam. Vērtējot latviešu aktivitāti 

trimdas pirmajos gados, jāsecina, ka tā ir tipiska trimdas sabiedrībai. Gāle-Kārpentere, 

atsaucoties uz antropoloģes Lizas Malki pētījumiem, secina: „Nevēlēšanās iesakņoties mītnes 

zemē ir būtiska trimdai, jo būt „trimdiniekam” nozīmē iespēju, kaut arī pēc ilga laika, 

atgriezties tēvzemē.” (Kārpentere 1998, 98) Manas sarunas ar „Straumēnu” iemītniekiem to 

tikai apstiprina – viņi vēl ilgus gadus cerēja, ka dzīve tos aizvedīs atpakaļ uz Latviju.  

Trimdas gados, latviešu organizācijām augot un kļūstot spēcīgākām, tika iegādāti arī 

vairāki īpašumi, kuri kļuva par latviešu pulcēšanās centriem. Šādi aktivitāšu centri veidojās 

tajos apgabalos, kur sākuma gados bija izvietotas visvairāk darba nometņu un kur vēlāk 

cilvēki pārcēlās uz patstāvīgu dzīvi. Andrups atzīmē, ka lielā rosība un aktivitāte latviešu vidū 

skaidrojama ar „Lielbritānijas latviešu saimes ļoti jauneklīgo sastāvu” (Andrups 1995, 191). 

Trimdas sabiedrība sadarbojās vietējā, valsts un starptautiskā mērogā – tiekoties, rīkojot 

svētkus, atceres, sacensības, izglītojošas nometnes utt. Gāle-Kārpentere precīzi raksturo 

situāciju: „Līdz 1991. gadam vienīgā teritorija, kura bija izslēgta no šīs trimdas pasaules (no 

tās darbalauka), bija pati Latvija, kuru trimdas hegemonija uzskatīja par tabu – padomju varai 

pakļautu teritoriju.” Trimdinieki izveidoja un kopa „Latviju ārpus Latvijas” (Kārpentere 1998, 

                                                   
14

 Daugavas Vanagu tīmekļa vietne (http://www.dvmaja.com/) vēsta, ka organizāciju „Daugavas 

Vanagi” 1945. gadā Cēdelheimas karagūstekņu nometnē dibināja bijušie Latvijas Leģiona kareivji. Jaunās 

organizācijas sākotnējie mērķi bija palīdzēt latviešu bijušiem kaŗavīriem un viņu ģimenēm. 1947. gadā Anglijā 

tas kļuva par Daugavas Vanagu Fondu ar mērķi „savākt un savienot latviešus, lai saglabāt latviešu nācijas 

vienotību”. Pēc neatkarības atgūšanas DVF „pūlējusies veicināt latviešu jauniešu izglītību un viņu iesaistīt ārpus 

Latvijas dzīvojošo latviešu kopienā”. Šobrīd, pēc DVF priekšsēža Ulda Reveliņa sniegtās informācijas, 

organizācijā ir 898 (dati no 2013. g. pavasara). 
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99). Tā DVF reģionālās nodaļas daudzviet ar ziedojumu palīdzību iegādājās savus namus. 

1953. gada pavasarī arī Latviešu nacionālā padome Lielbritanijā 
15 

sāka īrēt īpašumu 

Herefordas novadā pie Almelijas ciema (Anglijas rietumos) ar sākotnējo mērķi rīkot tur bērnu 

vasaras nometnes. 1989. gadā LNPL namu nopirka, tādējādi Ņūportas nams (Nieuport House) 

kļuva par „Latviešu māju” Almelijā. No šī brīža tā kļuva ne vien par patstāvīgu pulcēšanās 

vietu svētkos un bērnu nometnēs, bet arī par mājvietu „darba nespējīgiem latviešiem” 

(Abakuks 1984, 5-12).  

3.4. Latviešu īpašums „Straumēni” 

Īpašumi, kas atradās latviešu pārvaldībā, kalpoja par pulcēšanās vietām svētkos, 

sanāksmēs; tos izmantoja, lai noturētu koru vai deju kopu mēģinājumus. J. Vītols, aprakstot 

apstākļus, kādos ap 1964. gadu radās doma par vēl viena īpašuma iegādi, raksta: „Anglijas 

latviešu lielajam vairākumam tuvojās pusmūža gadi. Vēl pēc pāris desmit gadiem tie, kuri 

iebrauca Anglijā 1947. gadā kā braši jaunekļi un jaunavas, būs „vecie ļaudis” ar savām kaitēm 

un vajadzībām. Kur viņi vadīs savas vecuma dienas? Tie visi vēlējās savu mūža novakari 

pavadīt latviešu sabiedrībā.” (Vītols 2000, 12) Tobrīd tam nebija piemērota esoša īpašuma un 

nebija arī līdzekļu, lai tādu iegādātos. Daugavas Vanagu Fonda nostāja bija, ka ir vajadzīgs 

piemērots nams ar pietiekamu zemes platību, kas kalpotu „kā visu Anglijas latviešu veco 

ļaužu mītne, tā sabiedrisks centrs un kur būtu vieta jaunatnes nodarbībām” (ibid.13).  

Pagāja vairāk nekā desmit gadu, līdz izdevās atrast piemērotu vietu. Noskatītais 

īpašums bija Katorpes muiža (Catthorpe Manor) – 1925. gadā celta ēka trīs stāvos. Īpašums 

tika nopirkts par 124 000 mārciņām
16

, nepieciešamos naudas līdzekļus gūstot no pašu latviešu 

ziedojumiem un DVF aizņēmuma. Lai namu un tā apkārtni padarītu apdzīvojamu, iekārtotu 

un izremontētu, tika turpināta ziedojumus vākšana un rīkotas darba talkas (skat. 3.1.att.). 

Muižas staļļa komplekss tika pārveidots par dzīvojamo māju ar svinību zāli un bāru. Pēc pāris 

gadiem tika uzbūvēta papildus vienstāva ēka ar 16 istabām veco cilvēku izmitināšanai 

(atrašanās vietas dēļ saukta par „Dārza māju”). 

                                                   
15 LNPL ir augstākā Lielbritānijā dzīvojošo latviešu vēlēta pārstāvniecība, dibināta 1950. gadā. Tās 

galvenais mērķis ir „veicināt un atbalstīt latviešu tautas brīvību un demokrātiskas valsts neatkarību”. LNPL ir 

pārstāvēta Pasaules Brīvo latviešu apvienībā (Jablovska 2008, 271-274). 

16
 Pērkot šobrīd, tās būtu apmēram 1,320,000.00 britu mārciņas, jeb EUR 1,594,584 (avots: 

www.measuringworth.com un Latvijas Banka) 
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3.1. attēls. Talka „Straumēnos” 

(avots: „Daugavas Vanagu fonda "Straumēnu" 10 gadi : 1975 – 1985”) 

 

Pamazām Katorpes muiža kļuva „tikpat kā [par] katra latvieša personīgo īpašumu” 

(ibid.19). Šī brīža „Straumēnu” iemītnieks Jānis (96) bija viens no pirmajiem, kurš, būdams 

DVF Bedfordas nodaļas vadītājs, ar savu piemēru, ziedojot 50 mārciņas, aicināja to darīt arī 

citus (ibid.16). Andrejs (102) atceras: „Spēka gados ar sievu no mājām braucām uz 

„Straumēniem” talkās. Es krāsoju, laboju utt., sieva sašuva visus Lielās mājas aizkarus.” 

Milda (91) ilgus gadus bijusi galvenā dārzniece. Gita (82), pārceļoties no „Latviešu mājas” 

Almelijā uz dzīvi šeit, strādājusi par pavāri virtuvē. Jānis atceras, ka gadu gaitā darījis visus 

iespējamos darbus „Straumēnu” saimniecībā, piemēram, sastādījis kokus ap izrakto dīķi. Kāds 

nu jau miris iemītnieks mežā stādījis narcises, kuras uzzied katru pavasari.  

Kā apliecina lauka darbā dzirdētie stāsti, Katorpes muižas īpašuma kompleksa 

pārtapšana par „Straumēniem” – latviešu namu un mītnes vietu vecajiem ļaudīm, ir ierakstīta 

daudzu šī brīža nama iemītnieku atmiņās. „Catthorpe Manor” par „Straumēniem” kļuva 

1975. gadā, kad DVF delegātu sapulce lēma, ka īpašumam nepieciešams latvisks nosaukums. 

Ierosinot potenciālos nosaukumus un balsojot par tiem, konkurencē starp „Vanagi”, „Rīga”, 

„Straumēni”, „Tālava”, „Tērvete”, visvairāk balsu saņēma „Vanagi”. Toreiz ātri kļuva 

skaidrs, ka ar „Vanagiem” rodas daudz pārpratumu, jo „Vanagu” bija daudz - pastāvēja vēl 

citi Daugavas Vanagu Fonda nodaļu īpašumi, kurus sarunvalodā dēvēja tāpat - par „Vanagu 

namiem”. Tika nolemts īpašumu pārdēvēt par „Straumēniem” (Vītols 2000, 25). 

Vārds „Straumēni” ir aizgūts no latviešu rakstnieka Edvarta Virzas (1883-1940) prozā 

sarakstītās poēmas „Straumēni”(1933). Virzas darbs ir „Variācija par zaudētās paradīzes mītu 
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[..] Tā ir sava veida utopija, kurā dominē visām utopijām raksturīgā mūžīgās sakārtotības un 

absolūtās harmonijas ideja. Tas ir mēģinājums restaurēt latviskuma kodu - vai, gluži pretēji, to 

radīt no jauna.” (LLC). 1989.gada izdotās grāmatas „Straumēni” priekšvārdā dzejnieks Imants 

Ziedonis raksta: „Katrai tautai ir vismaz divas lielas dziesmas – viena par varoņiem, otra par 

mājām. [..] Varoņu dziesma mums jau ir. Tā ir dziesma par Lāčplēsi – tautas cerību varoni. 

Māju dziesmā tāda varoņa nav. [..] Tomēr – tad kas tajā ir galvenais? Garantija. Ka ir, ka bija 

un būs. Ka pastāvēs. [..] Vieta, caur kuru rit laiks un neko neaiznes prom, tikai pienes klāt. 

Aiziet varoņi, pazūd un neatgriežas, varoņi neko negarantē. Viņi ir mūsu cerību saukļi, bet 

mūsu eksistenci garantē šī vieta, pavards, mājas neuzvaramība, ticība mierīgam un mūžīgam 

mājas ritumam.” (Ziedonis, 1989). Zīmīgi, ka vācu okupācijas laikā, 1942.gadā, apgāds „Zelta 

ābele” izdeva „Straumēnus” kabatas formātā. Grāmatiņa, rotāta ar skaistām mākslinieka Jāņa 

Plēpja ilustrācijām un drukāta uz zīdpapīra, tika izdota 4000 eksemplāros un izdalīta latviešu 

karavīriem, kuri dienēja Austrumu frontē (Skultans 1998, 144). Lai arī avotos netiek skaidrots 

„Straumēnu” vārda izvēles pamatojums šim latviešu īpašumam Anglijā, visi augstāk minētie 

aspekti – apzināti vai neapzināti – ir noveduši pie konkrēta rezultāta. Šobrīd, gandrīz 40 gadus 

pēc īpašuma iegādes, „Straumēni” tās iemītniekiem kaut kādā mērā simbolizē mājas, par 

kādām runā Ziedonis un atspulgu no Latvijas, kuru savā poēmā tēlojis Virza.  

„Straumēni” Lielbritānijā ir heterotopiska vieta, kur trimdas latvieši izveidojuši savu 

„variāciju par zaudētās paradīzes mītu”. Ziedoņa rakstīto par Virzas „Straumēniem” un māju 

nozīmi lielā mērā iespējams attiecināt arī uz šajā pētījumā analizētajiem „Straumēniem”. Šeit 

veidotā māja primāri tika radīta kā projekts, kas apvieno kopīgi radītu kolektīvo mājvietu un 

individuāli veidotu privāto telpu. Vieta, kuras tapšanā ar materiālo palīdzību, darbu un idejām 

ir piedalījušies daudzi latvieši Lielbritānijā (un ne tikai), nevar būt „parasta” vieta. 

„Straumēni”, kādam vairāk, citam mazāk, ir emocionāli uzlādēta vieta. “Straumēnu” 

paststāvīgajiem iemītniekiem – senioriem, šeit ir mājas (t.i.pastāvīga dzīvesvieta). Iespējams, 

ka kā mājās šeit jūtas arī citi cilvēki, piemēram, latvieši, kas regulāri brauc uz “Straumēnu” 

kora mēģinājumiem, uz dievkalpojumiem vai citiem sarīkojumiem.. Varbūt kā mājās šeit jūtas 

tie, kas reiz ir materiāli palīdzējuši īpašuma iegādei, vai DVF valdē esošie cilvēki , kuriem ir 

tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz šo īpašumu. Šie jautājumi ir  būtiski maģistra darba 

kopējajam jautājumam par māju izjūtas konstrukciju. Kas kādam ļauj justies kā mājās 

vienuviet vairāk kā kaut kur citur? Kas veido sajūtu “esmu mājās”? Atbildot un šiem un 

citiem jautājumiem, nākamā nodaļa pievēršas “Straumēnu” vides analīzei.   
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4. HETEROTOPIJA „STRAUMĒNOS” – LAIKA UN 

TELPAS SINERĢIJA 

„Mājas gan cilvēks ceļ pēc sava ģīmja un līdzības, bet uzceltas tās sāk dzīvot 

pašas savu dzīvi. Ikviens, kas tajās dzīvo, veidojas pēc tām. Jo vecākas tās ir, jo lielāks 

iespaids uz iemītniekiem. [..] Kā no svešuma pārstādīts koks pārveido zarus pēc savas 

jaunās dzimtenes saules un vējiem, tā katras mājas pagājības vara izliec un pārveido 

cilvēkus. Mēs visi, saistīti pie rokām un kājām, paši pret savu gribu velkam sev līdz 

sen pagājušo dienu cēlās važas.” 

(E.Virza, „Straumēni”) 

 

Turpmākajā maģistra darba nodaļā skaidroju skatījumu uz „Straumēniem” kā 

heterotopisku vidi. Argumentu veido Fuko izveidotā heterotopoloģija, kuru apstiprina mani 

novērojumi un secinājumi pēc veiktā lauka darba. Tālāk analizēju māju vidi trīs nosacītās 

kategorijās – fiziskā telpa un laiks, sociālā telpa un personiskā telpa. Šīs kategorijas, kā 

mēģinu pierādīt, ir svarīgākie komponenti mājas izveides procesā. Sekojošā nodaļa pamato 

pētījuma tēzi par kontroles un ietekmes izšķirošo lomu māju sajūtas konstruēšanā, arī 

saprotamības/pazīšanas lomu iespējās kontrolēt vidi. 

Bērks esejā par sociālo atmiņu (Bērks, 1998) runā par telpas nozīmi atmiņas 

veidošanā. Noteiktas vietas var palīdzēt atcerēties, vai gluži pretēji – aizmirst. Šī saikne starp 

atmiņu un telpu var tikt dažādi izmantota, piemēram, nomainot dzīves vietu, lai „sāktu visu no 

jauna”, „atstātu pagātni aiz sevis”. Taču Bērks atzīmē, ka „zināmos apstākļos sociālā grupa 

savās atmiņās pretojas „māju iznīcināšanai”” (Bērks 1998, 34). Par vienu no tādiem 

gadījumiem ir uzskatāma trimdas pieredze, kas ir šī pētījuma būtiska komponente. Šādos 

gadījumos veidojas kaut kas jauns, ko Bērks sauc par hibriditāti (Bērks 2013). Mišels Fuko 

(1967) esejā „Par citām telpām” runā par heterotopijām, par vietu un telpu, kas vienlaikus ir 

un nav, kas vienlaikus ir fiziska un garīga. Pretēji utopijai, kas ir nereāla, idealizēta vieta, 

heterotopija ir reāla vieta, kas veidojas mijiedarbībā starp dažādiem elementiem, attiecībām 

un vietām. Fuko ilustrācijai izmanto spoguli. Spoguļa attēls ir utopija – tas neeksistē. Spoguļa 

attēlā redzamais ir „vieta bez vietas”. Cilvēks sevi redz nereālā vietā, virtuālā telpā, kas 

parādās uz kādas virsmas. „Spogulis ļauj man sevi ieraudzīt tur, kur es neesmu.” Tomēr 

spogulis ir arī heterotopija, jo pats spogulis ir reāls, tas realitāti atrāda citādā veidā. 

Heterotopija vienlaikus ir mītiska un reāla (Foucault, 1967).  
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Fuko heterotopijas klasificē pēc sešiem principiem (heterotopoloģija):  

1. Krīzes heterotopija. Tās ir aizliegtas, priviliģētas vai slepenas vietas, kuras 

paredzētas cilvēkiem, kuri no sabiedrības viedokļa raugoties, atrodas nosacītā 

krīzē. Šī heterotopija vairāk tiek saistīta ar pirmatnējām sabiedrībām, 

mūsdienās tā ir kļuvusi par deviācijas heterotopiju (sk.2.punktu) 

2. Deviācijas heterotopiju un saistās ar vietām, kurās nonāk cilvēki, kuru 

uzvedība neatbilst sabiedrībā pieņemtajai. Piemēram, psihiatriskā slimnīca, 

cietums vai veco ļaužu mītne.  

3. Heterotopija spēj vairākas, savstarpēji it kā nesavienojamas vietas savienot 

vienā reālā vietā. Šeit kā piemēru Fuko min dārzu, kurā sastādīti augi no visas 

pasaules, vai teātra skatuvi, uz kuras apvienojas dažādas realitātes. 

4. Laika heterotopija jeb heterohronika. Tās ir vietas, kurās akumulēti objekti un 

liecības par dažādiem laika posmiem, piemēram, muzeji un bibliotēkas. Vai 

gluži pretēji – heterotopija ir īslaicīga, piemēram, atrakciju laukumi, kuri 

parādās un pazūd pāris reizes gadā.  

5. Rituāla heterotopija. Tās ir vietas, kuras nav brīvi pieejamas. Ieeja šeit var būt 

piespiedu (cietums), vai arī, lai ieietu, ir jāveic kādas rituālās vai attīrīšanās 

darbības (sauna) vai tam nepieciešams īpašs uzaicinājums, atļauja.  

6. Heterotopija, kuras funkcija ir radīt iluzoru vietu, kura pakļauj reālo vietu, vai 

heterotopija, kura rada citu reālu vietu; vietu, kura kompensē visus kādas citas 

vietas trūkumus. Fuko kā piemēru min 17. gadsimta koloniju veidošanu – 

„absolūti ideālās „citas” vietas”. 

Domājot par „Straumēniem” un to iemītniekiem, šo vietu ir viegli ieraudzīt kā 

heterotopiju. Par Fuko heterotopiju teoriju ir bijušas daudzas diskusijas un nav trūkusi arī 

kritika (Johnson 2012), piemēram, par to, ka kāda no heterotopiju pazīmēm ir atrodama „uz 

katra soļa”. Analizējot „Straumēnu” situāciju, ir iespējams saskatīt gandrīz katru no Fuko 

uzskaitītajām un aprakstītajām pazīmēm. Sekojot Fuko heterotopoloģijai, jāatzīmē, ka 

vispirms jau „Straumēni” ir veco ļaužu mītnes vieta, kas pēc Fuko ir kā krīzes („vecums ir 

krīze”), tā deviācijas („mūsu sabiedrībā esība bez algota darba ir deviācija”) heterotopija. Kā 

minēts maģistra darba 1.4. nodaļā, novecošanās kritēriji ir sociāli konstruēti. „Veiksmīgas 

vecumdienas” tiek asociētas ar aktivitāti, nodarbinātību (Pasaules Veselības organizācija runā 

par “aktīvu novecošanos”, vai, piemēram, reklāmas sauklis „veiksmīgs seniors ir aktīvs 

seniors”). Būtiska loma ir patēriņa sabiedrībā radītajiem dzīves modeļiem. Vincents (1991) kā 
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piemēru min Francijā jau no 1968. gada iznākošo žurnālu „Notre temps”
17

 (burtiski – mūsu 

laiks), kura mērķauditorija ir „jauneklīgi pensionāri”, kuri „tiecas pēc un var atļauties labāku 

dzīves kvalitāti” (Vinsent 1991, 254). “Straumēnu” mierīgā un noslēgtā dzīve no sabiedrības 

puses var tikt skatīta kā deviācija. 

„Straumēnos” ir savienotas divas fiziski nesavienojamas vietas un kultūras – Anglija 

un Latvija. Ģeogrāfiski tā ir Anglijas vidiene, neliela ciematiņa nomale, kuru ietver pļavas un 

mežs. Latvijas klātbūtne šeit ienāk caur ikdienā lietoto latviešu valodu, ko lieto savstarpējā 

saziņā, lasot latviešu valodā iznākošos laikrakstus un grāmatas (šeit izveidota latviešu 

grāmatu bibliotēka). Daļai cilvēku ir pieejami arī Latvijas televīzijas kanāli. Paralēli latviešu 

valodai izmanto arī angļu valodu – saziņai ar cittautiešiem, abonējot vietējo presi, lasot 

grāmatas no mobilās bibliotēkas (t.i., no tuvējās pilsētas publiskās bibliotēkas bibliobusa), 

skatoties vietējos televīzijas kanālus. Latvija šeit ienāk caur kultūru un simboliem. 

„Straumēnos” sniedz koncertus (latviešu valodā) un notur mēģinājumus jauktais koris, te tiek 

atzīmēti valsts svētki, Līgo diena. Īpaši daudz latviskā ienāk caur simboliem – plauktos stāv 

Latvijas keramika, pie sienas Latvijas ģerbonis, uz gultas latvju rakstos izrakstīti spilveni.  

 „Straumēnu” dzīves telpas saturu caurauž arī „laika heterotopija”. Vecāka 

gadagājuma cilvēku mājas var tikt skatītas kā muzeji (Chevalier 1998, Tanner 2012). Ševaljē, 

rakstot par mājokļa iekārtošanas praksēm, uzsver, ka: „Mēbeles un citi objekti savā starpā ir 

saistīti ar „radniecības” attiecībām, kuras veido gan paši elementi, gan tas, kā iemītnieki tos 

savietojuši kopā. Elementu izvietojums parasti tiek veidots, ņemot vērā īpašās objektu vai 

mēbeļu pazīmes – to funkcionālo jēgu, formu un „piemiņas saiknes.” Var teikt, ka objekti ir 

saistīti cits ar citu kā „atcerēšanās balsti” (piemēram, suvenīri, mantoti priekšmeti u.tml.).” 

(Ševaljē, 1998, 76)  

Senioru istabiņas
18

 nereti ir bagātas ar šiem atcerēšanās balstiem, bieži aptverot vairāk 

nekā savu dzīvi vien – tie atsaucas uz vecāku, vecvecāku dzīvi, nemaz nerunājot par bērniem 

un mazbērniem. Bronvina Tenera (Bronwyn Tanner) veco cilvēku mājas sauc par atmiņu 

glabātuvēm, kuras atklāj naratīvu, kas savieno pagātni ar šodienu (Tanner 2012, 246). Laiks 

savā lineārajā plūdumā mājās „ienes” liecības par cilvēkiem un notikumiem. Senioriem dzīve 

kļūst „lēnāka” un, arvien vairāk laika pavadot mājās, kļūst būtiski, ka atmiņai ir „kur 

pieķerties”. Priekšmeti, kas atrodami mājās, svešiniekam neizsaka neko vairāk par 

acīmredzamo, taču īpašniekam tas var simbolizēt arī visu dzīvi. Piemēram, Andreja (102) 

                                                   
17

 Žurnāla „Notre Temps” tīmekļa vietne: http://www.notretemps.com/  

18
 Konkrētāk par „Straumēnu” māju iekārtojumu un nozīmi, ko tas rada cilvēkiem, rakstu 3.1. nodaļā, 

runājot par fiziskās telpas nozīmi. 

http://www.notretemps.com/
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korporācijas cepure (skat 4.1.att.) ir viņa tilts uz studiju gadiem Jelgavā, t.i., atcerēšanās 

balsts.  

 

4.1.attēls. Andreja korporācijas cepure 

 

Fuko, rakstot par rituāla heterotopiju, min, ka, viņaprāt, šāda veida heterotopija 

mūsdienās ir praktiski izzudusi. Tomēr piemērā, kuru viņš min – lielas saimniecību mājas 

Dienvidamerikā, kur ģimenes dzīvojamajās telpās vienkāršs ceļotājs vai viesis netiek ielaists, 

ir iespējams saskatīt analoģiju ar mūsdienām. Fuko piemērā viesim ir atsevišķa ieeja mājā, kas 

ved uz viesu guļamistabu; tas atrodas it kā tranzīta statusā un istabās, kur dzīvo ģimene, netiek 

ielaists (bez īpaša uzaicinājuma). Salīdzinoši, rietumu kultūrās, guļamistabas lielākoties ir tās 

telpas, kurās cilvēks, kas nav ģimenes loceklis, netiek ielaists. Viesim ir zināms, ka šāda telpa 

pastāv, taču tajā pašā laikā viņam tā neeksistē. Arī katram „Straumēnu” iemītniekam (vismaz 

to lielākajai daļai) ir divas apdzīvojamās istabas, no kurām viena ir guļamistaba. Visos 

gadījumos mana ciemošanās sākās un beidzās dzīvojamajā istabā, un man ieaudzinātā 

izpratne par privātumu man arī neļāva lūgt atļauju apskatīt guļamistabu. Varu vien izdarīt 

pieņēmumu, ka, iespējams, uzturoties „Straumēnos” ilgāk un nodibinot draudzīgākas 

attiecības, man rastos iespēja apskatīt arī guļamistabas. 
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Visbeidzot „Straumēni” ir lielā mērā iluzora vieta. Vieta, kas ir radīta, lai kompensētu 

kādas citas vietas (Latvijas) zudumu, un kas šo trūkumu ar dažādiem līdzekļiem cenšas 

kompensēt. Darba otrajā nodaļā aprakstītā Lielbritānijas latviešu „kopīgā vēsture” ilustrē ceļu, 

kas cilvēkus ir atvedis līdz „Straumēniem” – no Latvijas atstāšanas līdz mērķtiecīgai vietas 

pielāgošanai un jauna satura radīšanai, kas atbilstu vēlamajai realitātei. Tiem, kuri 

„Straumēnos” nedzīvo, bet brauc, lai piedalītos, piemēram, sarīkojumos, kora mēģinājumos 

vai dievkalpojumos, veidojas situācija, kuru Pīters Bērks nosaucis par „dubultu dzīvi”. Daļa 

laika (darba laikā) tiek pavadīta mītnes zemes kultūrā (Lielbritānija), bet daļa – tradicionālajā 

kultūrā atpūtas stundās (Bērks 2013, 83). Patstāvīgajiem iemītniekiem, „Straumēnu” 

senioriem šī dubultā dzīve ir saplūdusi vienā vietā un laikā. Tiktāl, ciktāl “Straumēni” spēj 

kompensēt zaudēto, tie atbilst tam, ko Fuko sauc par iluzoru vietu.  

„Straumēni” kā heterotopiska vide nekādā ziņā nav unikāls gadījums. Klifords Gīrcs 

(Clifford Geertz ) runā par “stratigrāfisko” koncepciju, kur cilvēks parādās kā “slāņu 

sakausējums” – katrs nākamais slānis balstās uz apakšējiem un pats balsta augstākos. Šie slāņi 

ir bioloģisko, psiholoģisko, sociālo un kultūras faktoru attiecības. Šāda pieeja ir viens no 

paņēmieniem, kādā ir mēģināts saprast, kas ir cilvēks (Gīrcs 1998, 42). Emigrācijā esošas 

kopienas bieži satur vismaz daļu Fuko raksturoto pazīmju uzskaitījumu. Mutvārdu vēstures 

pētniece Ruta Hinrikusa, pētot Igaunijas iedzīvotāju migrāciju uz Zviedriju Otrā pasaules kara 

laikā, uzdod jautājumu: „Kas notiek, kad nācija nonāk ārpus savas ģeogrāfiskās teritorijas? 

Vai mājas ir saistītas ar kultūru vai ar valodu? Vai būt igaunim nozīmē būt saiknē ar zemi vai 

ar valodu?” (Hinrikus 2008, 184) Viņa ir secinājusi, ka vecākās paaudzes emigrantiem ideja 

par divām mājas zemēm (homeland) nav iedomājama. Viņu gadījumā Zviedrija tiek uztverta 

kā mītnes zeme un Igaunija kā kaut kas, kas ticis atņemts. Nonākot Zviedrijā, no līdzi 

paņemtā tiek radīta vide, kas atgādina par Igauniju (ibid, 186). “Tie bēgļi, kuri nespēja 

pārdzīvot dzimtenes zaudēšanu, bēgļu laivā palika uz mūžu.” (ibid, 187) Šis citāts ir esence no 

R. Hinrikusas secinātā un loģiski noved pie tā, ka šī trimdas sabiedrības daļa ir izvēlējusies 

veidot heterotopisku dzīves telpu līdzīgi kā cilvēki „Straumēnos”. 

Burdjē, analītiski aprakstot kabilu (Kabyle) (berberu etniskā grupa, Alžīrija) mājas 

iekārtojumu, kā būtisku ir ņēmis vērā ķermeņa kustību un to, kā tie pārvietojas telpā. Burdjē 

interpretācija sniedz priekšstatu par attiecību sistēmām un to nozīmi tajā, kā iespējams izzināt 

cilvēku apdzīvotās mājas (Burdje 2004, 344). Burdjē interpretē sociālās un simboliskās 

attiecības, kuras veido sabiedrības struktūru, saistot to kā ar privāto, tā publisko pasaules telpu 

(Gato 2011, 1). Mērija Daglasa (Mary Douglas), rakstot par mājām, saka, ka māja vispirms ir 

vieta (a kind of space) – tā vai nu ir, vai nav. Tomēr tā ir arī kas vairāk par vietu, jo mājām 

piemīt laika struktūra, un „tā kā mājas ir cilvēkiem, kuri dzīvo šajā vietā un laikā, tām ir 
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estētiskas un morālas dimensijas” (Douglas 1991, 289). Elija Petridū (Elia Petridou), 

papildinot Daglasas domu, saka: „Mājas ir vieta, kas savu nozīmi iegūst prakses ceļā, un kā 

tāda tā veido kā cilvēku, tā ikdienas procesus (Petridou 2001, in Gato).  

Gīrcs raksta par antropoloģijas dzelžaino pārliecību, ka: „Tādu cilvēku, ko nebūtu 

ietekmējušas konkrētās vietās piekoptās paražas, patiesībā nemaz nav, tādu nekad nav bijis un 

– pats svarīgākais – būtībā tādi nemaz nevar rasties. Cilvēks vienmēr kaut ko tēlo.” (Gīrcs 

1998, 40). Arī tad, ja cilvēks ir stingri nolēmis turēties pie savas dzimtās zemes identitātes un 

nekādā gadījumā neasimilēties jaunajā mītnes zemē, tas nav iespējams. Vairāk vai mazāk 

apzināti tiek radīta vide, kas dotajos apstākļos ļautu dzīvot saskaņā ar sevi, saviem uzskatiem. 

Ir iespējams radīt heterotopisku vidi ap sevi, kas ļauj pielāgoties un dzīvot saskaņā ar sevi.  

Antropologi, veicot pētījumus dažādās sabiedrībās, secinājuši, ka, lai arī labklājības 

nozīme ir kultūrspecifiska, plašākā kontekstā ir saskatāmas būtiskas paralēles starp 

industriālajām un neindustriālajām sabiedrībām. Kā spilgtākās labklājības pazīmes tiek 

minētas veselība un spēja fiziski pārvietoties un/vai strādāt; materiālā drošība (finansiālā vai 

ēdiena pieejamība); sociālie jautājumi (ģimene, ģimenes labklājība) (Fry 2010, 51). Tenera 

(2012), rakstot par māju nozīmi vecu ļaužu dzīvē, izdala trīs šķautnes kā būtiskas māju 

nozīmes pētniecībā – fiziskā, personīgā un sociālā māja. Šeit arī saskatāmas paralēles ar 

labklājības kritērijiem vecumdienās.  

Dzīvi „Straumēnos” analizēšu, sākot ar vides fizisko raksturojumu un tās nozīmi vecu 

cilvēku dzīves telpas konstrukcijā. Fiziskā telpa ir tā, kas lielā mērā nosaka, cik komfortabli 

tajā jūtas un funkcionē cilvēks. Fizisko telpu skatīšu kopā ar laika aspektu. Millers pauž 

uzskatu, ka māju lietu kārtība laikā un telpā veido cilvēku izpratni par dabisko lietu kārtību 

pasaulē. Līdz ar to ikdienas rituālam ir arī estētiska vērtība, un tas cilvēka pasaulei piešķir tik 

nepieciešamo kārtību un harmoniju (Miller 2008, 287). Tālāk pievērsīšos sociālajam 

aspektam jeb tam, cik māju sajūtas radīšanai ir vai nav būtiska citu cilvēku klātbūtne (vai 

tuvums). Telpa, laiks un sociālā dzīve ved pie nākamā aspekta, kas saistāms ar mājas 

personificēšanu, tām lietām, kas cilvēkiem ir būtiskas, lai justos mājīgi. 

4.1. Fiziskā telpa un laiks 

„Straumēnu” pastāvīgie iedzīvotāji šobrīd ir izvietoti vairākās (trijās) ēkās – Lielajā 

mājā (muiža), Staļļa blokā un Dārza mājā. Dzīves apstākļi katrā no tām mazliet atšķiras, un tie 

nav identiski arī vienā ēkā. Kā būtiskākā no atšķirībām jāmin apdzīvojamās telpas platība – tā 

var būt gan viena istabiņa ar dalītām labierīcībām, gan divas un ar priekšnamu un atsevišķām 

labierīcībām (attiecīgi atšķirīga ir īres maksa). Lielākā daļa, tas ir, 2/3 no manis intervētajiem, 

dzīvo Dārza mājā, kur dzīvo tikai seniori (Staļļa blokā un Lielajā mājā dzīvo arī darbinieki). 
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Šī iemesla dēļ detalizētākai analīzei esmu izvēlējusies tieši Dārza māju. Jāņem vērā, ka māju 

tuvējā apkārtne var tikt skatīta kā personiskās telpas paplašinājums, kas tieši ietekmē „mājas” 

kopējo izjūtu. Tāpēc kā būtisku apskatīšu arī „Straumēnu” tuvējo apkārtni.  

Dārza māja (skat 4.2.att.) ir gara, vienstāva ēka, kuras parādes pusē ir iekopts dārzs, 

bet otrā pusē atrodas vietējas nozīmes ceļš. Ēka ar šo dārzu ir zināmā mērā nošķirta no pārējās 

teritorijas. Lai tiktu līdz mājai, ir jāiet cauri dārza vārtiem un cauri pašam dārzam, kas ir kā 

dabisks šķērslis un nozīmē to, ka nejauši garāmgājēji tur neieies un arī pagalma trokšņi mājas 

iemītniekus traucē mazāk. Dārzā pie mājas sienas ir izvietoti soliņi, kur mājas iemītnieki labā 

laikā labprāt sēž. Man, ieejot šajā teritorijā, bija sajūta, ka esmu ienākusi privātā zonā. Par 

dārzu atbild „Straumēnu” dārzniece (pēc tautības poliete), taču arī seniori iesaistās tā 

veidošanā. Piemēram, Erna (86) man ar lepnumu rādīja dārzu aiz sava loga, stāstot par 

puķēm, kuras sastādītas, un tām, kuras nupat pasūtījusi katalogā, lai papildinātu dārzu (stādīs 

dārzniece). Savukārt Jānis par puķēm pie sava loga rūpējoties pats. Dārzs ir vērtība, kuru 

pieminēja katrs no iemītniekiem, ar ko sarunājos, un dārzs kaut kādā mērā ir tā vieta, kur 

cilvēki var pielikt savu roku un justies noderīgi.  

 

4.2.attēls. Dārza māja (daļa) 

Cauri visai ēkai ved garš gaitenis, gaiteņa labajā (dārza) pusē ir lielākā daļa iemītnieku 

istabiņu (pretējā pusē ir vien divas), bet kreisajā pusē ir saimniecības telpas, arī ēdamzāle. Ēkā 

ir vairākas ieejas, kuras atrodas dārza pusē. Pie ārdurvīm ir durvju kods, taču ikreiz, kad devos 

turp, tās bija atveramas bez koda. Līdz ar to secinu, ka kustība šeit netiek īpaši kontrolēta – 

viesi un paši iemītnieki var nākt un iet, kā pašiem tīk. Māja būvēta vienā līmenī, kas nozīmē, 
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ka, lai pārvietotos pa ēku vai lai izietu laukā, nav jāpārvar nekādi fiziski šķēršļi (kāpnes). Tas 

ir gan droši, gan ērti, turklāt ir būtiski, lai cilvēks savās mājās justos labi.  

Istabiņas ir numurētas, un uz tām ir norādīts iemītnieka vārds. Uzraksti ir ļoti formāli 

un bezpersoniski – datorrakstā, uz A5 formāta lapas uzdrukāts istabiņas numurs un iemītnieka 

vārds, uzvārds. Tas, vai durvis ir atvērtas vai aizvērtas, netieši norāda, vai saimnieks ir gatavs 

uzņemt ciemiņus – atvērtas durvis pēc būtības ir uzaicinājums ienākt. „Straumēnu” LDC 

vadītāja Inese dalījās novērojumā, ka pēc durvīm gandrīz vienmēr iespējams spriest, vai 

cilvēks ir mājās un vai neiebilst pret apmeklētājiem. Durvis šeit iespējams tulkot kā metaforu, 

kas ietver dažādas nozīmes. Durvis kā simbols jaunam sākumam vai kaut kā beigām („Kad 

vienas durvis aizveras, kādas citas atveras”). Durvis var būt simbols mājai kā tādai, piemēram, 

sakot: „Manas durvis Tev vienmēr būs atvērtas”. Ja pieņem, ka durvis ir mitekļa simbols, tad 

jāatzīst, ka pansijas seniori savas durvis vizuāli nekā nav centušies padarīt personiskākas 

(administrācija pret to neiebilstu). Tajā pašā laikā, aizvērtas durvis ir norāde uz privātumu, 

robeža, aiz kuras sākas mājas privāta zona. Kopumā visu Dārza mājas labo pusi aizņem 

privātās telpas, bet tām pretim ir publiskās telpas jeb saimniecības istabas (veļas noliktavas un 

mazgāšana, preču noliktavas utt.). Iemītnieku istabiņu logi ir dienvidu pusē, kas viņiem 

nodrošina kā daudz dienasgaismas, tā skaistu skatu aiz loga. Tās ir kvalitātes, kuras senioru 

izteikumos bieži tika atzītas par būtiskām.  

Astoņiem no divpadsmit cilvēkiem, ar kuriem sarunājos, ir divas apdzīvojamās 

istabas. Viena no tām ir guļamistaba, un otra dzīvojamā istaba, kurā tiku uzņemta. Istabas ir 

nelielas (aptuveni 18 kvadrātmetru liela), un tajās ietilpst viss, ko cilvēki ir atzinuši par sev 

nepieciešamu. „Jebkurā vecumā mājas pamatnozīme ir sava teritorija, kuru cilvēks pats var 

aprūpēt, veidot, uzņemties atbildību un noteikt, ko un kā citi cilvēki tajā var darīt.” (Werner 

et.al. in Tanner 2012, 247) “Straumēnos” dzīvojošā Marta L. (88) savu prieku par spēju 

kontrolēt notiekošo mājās netieši izsaka, stāstot: „Kad meita man saka, ka te vajadzētu 

remontu uztaisīt, es piekaru vēl vienu jaunu bildi pie sienas.”  

Jāņem vērā, ka māju nozīmi vecāka gadagājuma cilvēku dzīvē ir grūti pārvērtēt 

(līdzīgi kā hroniski slimu cilvēku, mazu bērnu dzīvē). Tā ir vieta, kur cilvēks parasti pavada 

24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā. Jebkura iziešana no mājas ir notikums, jebkura 

novirze no ikdienas rutīnas ir vērā ņemama. Rutīna, notikumu paredzamība un fiziskās vides 

pazīšana ir ļoti būtiski, lai sirmgalvji justos komfortabli.  

Analizējot senioru istabas iekārtojumu un intervijās dzirdēto, izdalās vairākas visiem 

kopīgas lietas. Pats pirmais, ko izcelt, ir klubkrēsls (krēsls, dīvāns). Tā ir vieta, kurā tiek 

pavadīta lielākā dienas daļa. Krēsls ir novietots istabas centrā – vietā, no kuras ir pārredzams 

tas, kas notiek aiz loga, ir redzams televizors un kur visapkārt viegli sasniedzamā attālumā 
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atrodas visbiežāk nepieciešamās lietas. Tā ir kontrole, kas tik ļoti ir nepieciešama veco 

cilvēku labsajūtai. Roberts Rubinšteins (Robert Rubinstein) (1989) to sauc par „personas un 

vides saderību”, kur dzīves telpas elementi tiek izvietoti kontroles centros. Šādi kontroles 

centri mājās izveidojas vairāki, tai skaitā, tie var atrasties pie gultas un vannas istabā 

(Rubinstein 1989 in Tanner 2012). Kontroles centra būtiskākā iezīme ir funkcionalitāte, ko 

labi raksturo minētais piemērs ar klubkrēslu un lietām ap to. Kontroles centrs ietver arī 

drošību – senioru dzīves telpā ir izvietotas vairākas trauksmes pogas, ar kurām iespējams 

izsaukt palīdzību un kuras parasti atrodas pie gultas un vannas istabā. Kopumā istabu 

mēbelējums, lai arī lielākoties pašu izvēlēts, konceptuāli ir ļoti līdzīgs. Tas, protams, ir tieši 

atkarīgs no telpas/u platības, taču istabiņās noteikti ir gulta, sekcija un/vai grāmatu plaukts un 

jau minētais krēsls, kura priekšā ir galdiņš.  

Vēl kāda kopīga iezīme visos mājokļos ir pulkstenis. „Visam savs laiks” – tā ir ideja, 

kura radusies jau 19. gadsimtā. Ikdienas norises, darbības, cilvēki un rituāli – tiem visiem ir 

savs laiks un vieta. Pulkstenis mājās nemitīgi un it visur atgādina par nepieciešamību 

kontrolēt laiku. Laiks dienas notikumiem piešķir struktūru (Lofgren 1984, 51). Pulksteņa 

klātbūtne ir acīmredzami būtiska „Straumēnu” iedzīvotāju ikdienā. Cilvēkiem tie ir pie sienas 

(pat vairāki), uz galda, datorā, uz rokas. Pulksteņa laiks piešķir struktūru un paredzamību viņu 

ikdienas notikumiem. „Uz katra galda man ir pa pulkstenim. Tas tā, lai es nepalaistu garām 

ēdienreizes” (Alfons, 87). Daglasa raksta, ka mājās ārēju apstākļu iespaidā izveidojas savs 

ritms, kas ietver dažādus ciklus – sākot no ļoti gariem (piedzimšana un nāve), līdz gada 

(gadadienas, dzimšanas dienas, atceres dienas) un dienas notikumu cikliem (Douglas 1991, 

294). Kimberlijs Dovijs (Kimberly Dovey) to sauc par mājas laika sakārtu (temporal order of 

home), kas dienas, nedēļas vai gada ietvaros cilvēku savieno ar pagātni un rada pazīstamo un 

komfortablo mājas sajūtu (Dovey 1985). 

Dienas ēdienreizes kā būtiskus atskaites punktus man atzīmēja visi cilvēki. Laiks 

palīdz paredzēt notikumus – kad ieradīsies apkopēja, kad sarunāta kopīga pastaiga ar draugu, 

kad sākas kāda TV pārraide u.tml. Šeit, vidē, kur cilvēks ir atkarīgs no servisa un 

pakalpojumiem, kurus kāds nodrošina, laika kontrole ir ļoti būtiska. Reizi divās nedēļās 

desmitos no rīta ierodas bibliobuss; reizi nedēļā, piektdienas rītos, cilvēki pulcējas, lai brauktu 

uz pilsētu; reizi nedēļā konkrētā laikā atbrauc frizieris. Nokavējot kādu no šiem laikiem, ir 

jāgaida līdz nākamajai reizei. Interesanti, ka pats laika ritējums cilvēkiem šķiet citāds. 

Piemēram, Mildas kundze, kura ilgus gadus, arī esot jau pensijā, strādājusi algotu darbu 

(bijusi dārzniece arī „Straumēnos”), tagad secina, ka viņai, lai arī ir kļuvusi par „īstu 

pensionāri”, laika joprojām ir par maz. Viņai tam ir skaidrojums: „Šķiet, tas tāpēc, ka kustos 

lēnāk. Kas kādreiz bija pusstundas darbs, tagad prasa 2 stundas.” Fenomenoloģiskā izpratne 
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par lietu kārtību pasaulē nosaka, ka „objektīvo mēs zinām tā, kā tas ir dots subjektivitātē” 

(Kivle, 2008, 3). Arī teorētiski objektīvais laika jēdziens, kļūst par subjektīvi tvertu fenomenu. 

Merlo-Pontī attīstītais virziens – ķermeņa fenomenoloģija, balstās uz atziņu, ka ķermenis ir 

izziņas subjekts, tas ir „nevis priekšmets pasaulē, bet redzes punkts tajā.” Fiziskā telpa, šīs 

telpas apstākļu vērtējums tiek izjusts caur ķermeni. Piemēram, jau pieminētais „kontroles 

centrs” senioru mājokļos, ir individuāli veidota, ķermeņa vajadzībām pakārtota vide. Par spīti 

zinātnē lietotam fiksētam laika lielumam kā mērīšanas sistēmai, apzinātais laiks kādam var 

veidoties „garš”, bet citam „īss”. 

4.2. Sociālā telpa 

Sociālā aspekta nozīmība ir nepārvērtējama lielākajā daļā sabiedrību. „Straumēnu” 

cilvēkiem nav citādi. Mājas nav tikai privāta telpa, kas pilnībā atdalīta no publiskās, drīzāk 

abas viena otru ietekmē. „Straumēnu” sociālā dzīve rit noteiktas kopienas ietvaros. Lai 

definētu, kas ir kopiena, sociālantropologs Entonijs Koens (Anthony Cohen) piedāvā sekot 

Ludviga Vitgenšteina (Ludwig Wittgenstein) padomam – meklēt vārda lietojuma, nevis tā 

leksisko nozīmi. Koens par kopienai raksturīgām min divas iezīmes – tā ir cilvēku grupa, 

kurai ir kas kopīgs (1), kas to atšķir no citiem iedomātu kopienu locekļiem (2). Interesanti, ka 

kopienas definēšanas mērķis ir to pretnostatīt citiem, un tas savukārt rada nepieciešamību pēc 

robežām. Robežas apzīmē kā sākumu tā beigas. Robežas var būt nacionālas/administratīvas – 

noteiktas ar likumu; fiziskās robežas, kuras nosaka, piemēram, kalni, upes u.tml.; robežas var 

būt nošķiramas starp valodām, rasēm, reliģijām. Taču ne vienmēr ir viegli pateikt, kur ir šī 

robeža; tā var eksistēt arī vienīgi to turētāju prātos, kļūstot par simbolisku lielumu, un to 

nozīmes un interpretācijas var būt atšķirīgas (Cohen 1985, 12-13). „Straumēnu” kopienas 

acīmredzamākā un ārējā robeža ir etniski izprasta – kā piederība vai nepiederība latvietībai, 

taču tā noteikti nav vienīgā robeža, kura šeit tiek dalīta. Kopienas specifika – tas, ka šie 

cilvēki šeit nav nokļuvuši nejauši, bet lielākoties mērķtiecīgi; tas, ka visi dala kopēju pieredzi, 

kas saistās ar trimdas gaitām; iemītnieku cienījamais vecums; sabiedriskās dzīves 

piedāvājums (Latvijas valsts svētku sarīkojumi, Līgo svētki, 3x3 nometnes – to noslēguma 

koncertos ir aicināts piedalīties ikviens) u.t.t.), kopā rada gan kopienas izjūtu, gan sociālu 

telpu, kurā katrs no senioriem ir atradis savu vietu un lomu.  

Cilvēku vēlēšanās vai nevēlēšanās socializēties ir atšķirīga. Pēc veiktā lauka darba 

secinu, ka veids, kādā cilvēki mani uzņēma un vēlējās (vai nevēlējās) piekrist sarunai par 

mājām, diezgan precīzi pasaka, cik atvērts vai noslēgts cilvēks ir citās dzīves situācijās. 

Piemēram, Ilona (87), kuru es tobrīd vēl nebiju paspējusi uzrunāt intervijai, pie manis 
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pieteicās pati. Jau pēc intervijas sapratu, ka viņa ļoti tiecas pēc sabiedrības. Lauka piezīmēs 

esmu fiksējusi: 

„Ilonas vēlme pēc komunikācijas izpaužas ļoti dažādos veidos. Vēstuļu rakstīšanā, 

literārā pulciņa organizēšanā, ciemos aicināšanā (piemēram, Gunas kundze teica, ka Ilona 

aicina ciemos (viņas ir senas paziņas, – kad Guna, nu jau daudziem gadiem gulējusi slimnīcā, 

Ilona bijusi viņas medmāsiņa), bet viņa jūtas tik nelāgi, ka neaiziet. Ilona bija apbēdināta, 

kad teicu, ka pēc nedēļas jau braucu prom, t.i., mums vairs nesanāks parunāt. Viņas 

mājīguma sajūta ir lietās un cilvēkos.”  

Līdzīgi arī Gita (82) intervijai piekrita entuziastiski un uzreiz, kā arī ieteica citus 

cilvēkus „ar kuriem ir vērts runāt”. Gita „Straumēnu” sabiedrībā ir nozīmīga persona, kuru 

visi zina un ciena. Pretēji, kad gribēju sarunāt interviju ar Emīliju (98), viņa nemitīgi 

atkārtoja, ka „es esmu dikti veca, man būs grūti, labāk nevajag”. Šajā situācijā ierosināju, lai 

viņa neatbild uzreiz, lai padomā un es atnākšu citudien. Nākamajā ciemošanās reizē Emīlijas 

kundze jau bija pieņēmusi domu, ka nākšu un bija atsaucīga. Pēcāk arī uzzināju, ka viņa 

sabiedrībā iet nelabprāt.  

„Straumēnu” iemītnieku dienu ritumā ir notikumi, no kuriem izvairīties ir grūti un kuri 

jebkurā gadījumā saistās ar citu cilvēku sabiedrību. Būtiskākais no tiem ir ēdienreizes. 

Duglasa, rakstot par kopīgām ēdienreizēm mājās, to salīdzina ar konklāvu
19

, kur satiekoties 

ģimenes locekļi pārrunā svarīgāko, dalās ar informāciju un pieņem lēmumus. Konklāvs 

ģimenē lemj arī par izņēmumiem noteikumos (Douglas 1991, 302). „Straumēnu” seniori, 

protams, nav viena ģimene tās tradicionālajā izpratnē, drīzāk kolektīvs vai saime. Cilvēki šeit 

dala dzīves telpu, izmanto vienus pakalpojumus, piedalās kopīgos pasākumos. Piedaloties 

kādā „Straumēnu” tradicionālajā „Jumtiņrītā”
20

 (skat 4.3.att.) biju lieciniece sarunai, kurā 

Pētera kungam bija jātaisnojas, ka viņš savā vārda dienā atļāvies aizbraukt uz Latviju, tāpēc 

pārējiem izpalika Pēterdienas „Jumtiņrīts”. Kolektīvs nolemj Pēterim „atlaist grēku”, kad par 

attaisnojumu tiek uzrādīts Dziesmu Svētku apmeklējums un tas, ka savā dzimšanas dienā 

Pēteris esot sarīkojis „grandiozu Jumtiņrītu”. Lai arī Pētera virzienā birst pārmetumi un saruna 

norit smejoties, ir skaidrs, ka daļai „Straumēnu” iemītnieku šī tradīcija ir svarīga un tās 

ievērošana ir cienījama.  

                                                   
19

 No latīņu valodas ”conclave” - aizslēdzama telpa. Vatikānā tā ir vieta, kur kardinālu padome ievēl 

pāvestu (avots: Letonika.lv). 

20
 Nosaukums “Jumtiņrīts” norāda uz to, ka tā nav vienkārša sestdienas rīta kopīgā kafijas iedzeršana, 

bet gan, ka šeit tiek atzīmēta kāda dzimšanas diena. „Jumtiņš” apzīmējot kūku un alkoholisko dzērienu klātbūtni 

pasākumā 
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4.3.attēls. „Jumtiņrīts” „Straumēnos” 

 

Ikdienā uz kopīgajām ēdienreizēm trīs reizes dienā iemītnieki sanāk Dārza mājas 

ēdamzālē. Iepriekšējās trīs vasaras, kuras pavadīju „Straumēnos”, ēdu vienā telpā ar viņiem 

un tieši šeit dzirdēju visus vietējos jaunumus – kurš atbraucis, kurš un kur aizbraucis, kas 

avīzē izlasīts utt. Sociālantropoloģe Agnese Bankovska, pētot ēdiena prakses ģimenēs ar 

maziem bērniem, secinājusi: „Kopējā maltīte manis novērotajās ģimenēs ir dzīva, simboliska 

un strukturējoša ikdienas ēdienu prakse. Teju visi mana lauka dalībnieki atzina, ka kopīga 

maltīte ir svarīga tagadnes un arīdzan iztēlotās nākotnes perspektīvā. Viņi norādīja uz tās 

nepārprotamo nozīmi kā svarīgu ikdienas atskaites punktu, kurā no ģimenes uz ģimeni tiek 

strukturēta un reizē pārraidīta ģimeniskuma izpratne un sajūta unikālā un kontekstuālā 

salikumā” (Bankovska 2013, 96). Šim pētnieces secinātajam varu piekrist, un attiecināt to arī 

uz maltīšu nozīmību manis pētītajā kopienā. „Straumēnu” gadījumā ēdienreizes piešķir dienai 

konkrētu struktūru. Tas ir nemainīgs laiks, nemainīga vieta, nemainīgi galda biedri. Ēdiens ir 

viena no būtiskajām lietām, kas visiem ir kopīga, līdz ar to mājas, kurās ir vairāki cilvēki, 

vienmēr ietver sevī kompromisus. Daglasa raksta par tirāniju pār garšu jeb situāciju, kad, 

gatavojot ēdienu, ir jācenšas izpatikt iespējami visiem ēdājiem (Douglas 1991, 303). Savās 

lauka piezīmēs lasu ierakstu pēc sarunas ar Ernu (86):  

„Gari pārmetumi tiek veltīti pavārēm. Viņai tādu ēdienu būtu kauns celt galdā. Viņa 

ēdienreizēs paskatās, kas ir pagatavots, ja nepatīk, ceļas kājās un iet prom. „Nu es esmu 

izvēlīga, ko tad es tur varu darīt?” Atceros, ka iepriekšējos gados, kad, strādājot 

„Straumēnos”, ēdu vienā telpā ar vecajiem ļaudīm, ne reizi vien redzēju un dzirdēju Ernu 

paužam attieksmi pret ēdienu.”  
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Tomēr lielākā daļa cilvēku man par ēdienu izteicās pozitīvi un arī ēdienreizes atzīmēja 

kā dienas nozīmīgākos notikumus, kuriem tiek pakārtots viss iecerētais. Virtuves saimniece 

sacīja, ka iespēju robežās cenšas ņemt vērā cilvēku dažādās gaumes, tāpēc „galvenais ir 

runāt!”. Interesanti, ka ēdienkarte ir sastādīta, tajā iekļaujot gan latviešu tradicionālos ēdienus, 

gan britu virtuvi
21

. Piemēram, piektdienas tradicionāli ir „zivs dienas”, kad tiek pasniegts 

angļu stila „fish & chips”. Saimniece atklāja, ka pāris reižu ir mēģināts šo britu stilā 

pagatavoto zivi aizstāt ar „kārtīgu latviešu zivi” (zivs, kas tiek panēta miltos un olā), taču 

seniori nebija apmierināti, pārliecinošu priekšroku dodot britu zivs pagatavošanas versijai. To 

varētu skaidrot ar atziņu par rutīnas nepieciešamību cilvēku, īpaši vecāka gadagājuma, 

ikdienā. Tā rada drošības un komforta sajūtu, tāpēc centieni mainīt ierastas ikdienas prakses, 

kā gadījumā ar zivs pagatavošanas metodi, var netieši tikt tulkoti kā draudi šai drošībai. 

Ēdiens, kas tieši ir saistīts ar garšas maņu, ir ļoti personiska pieredze, tajā pašā laikā caur šo 

individuālo tiek konstruēts kolektīvais – ēdiens un ēdienreizes ir kopīgas visiem un ir būtisks 

dienas notikums kā individuālā, tā sociālā aspektā. Interesanti, ka nedēļas ēdienkarte, kas ik 

nedēļu tiek izlikta visiem redzamā vietā, ir rakstīta divās valodās vienlaikus. Pamatteksts ir 

angliski (jo tā ir valsts valoda), taču atsevišķu ēdienu nosaukumi netiek tulkoti – piemēram, 

ķīselis, karbonāde, frikadeļu zupa. Šeit ēdienkarte un arī ēdienu prakses ir uzskatāms piemērs 

kultūru hibriditātei, šajā gadījumā kulinārās kultūras.  

Sociālā telpa „Straumēnos” veidojusies tagadnes un pagātnes sinerģijā. Tas, kas 

cilvēkiem būtiski šķiet šobrīd, ir veidojies visa mūža laikā. Līdz ar to, lai kaut ko varētu 

secināt, un izveidot priekšstatu par to, kas ir tās lietas/cilvēki/attiecības, kuri veido māju 

sajūtu, ir iespējami labi jāiepazīstas ar cilvēka dzīvesstāstu. „Straumēnu” iedzīvotājiem līdz 

nonākšanai šeit ir bijušas garas un notikumiem bagātas dzīves. Tenera uzsver, ka veci cilvēki 

var vēlēties saglabāt sev dārgas sociālās lomas (draugus, kaimiņus) kā prioritārus un tam 

upurēt, piemēram, mājas fizisko atbilstību vajadzībām (Tanner 2012, 249). Ja visu aktīvo 

dzīvi cilvēks bijis sabiedrisks, ir ļoti ticams, ka sabiedrība būs būtiska arī vecumdienās, un 

otrādi. Piemēram, Gita (82) ilgus gadus bijusi aktīva latviešu dzīves organizētāja Anglijā, 

darbojusies Vanadzēs (organizācijas „Daugavas Vanagi” sieviešu kopa). Šobrīd viņa datorā 

taisa kartiņas, pati izdrukā un pārdod citiem mājas iemītniekiem. Gita ir arī vienīgā, kas aktīvi 

lieto kādu sociālo tīklu (draugiem.lv), iepērkas internetā. Savā ziņā viņa turpina iesākto 

latviešu sabiedriskās dzīves organizēšanu, tikai mazākā mērogā. Tātad kopienas ietvaros katrs 

cenšas sev radīt vēlamo vidi un socializēšanās platformu. Lauka darbā satiktie cilvēki 

pierādīja, cik dažādas ir šīs vēlamās formas un cik cieši tas saistīts ar katra noieto dzīves ceļu. 

                                                   
21

 „Straumēnu” iedzīvotāju četru nedēļu ēdienkarti skatīt pielikumā nr.2 
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Vienlaikus „Straumēnos” kopīgi ir radīti apstākļi, kas šo dažādību spēj apvienot vienā, visiem 

vairāk vai mazāk pieņemamā formā.  

 Marta L. (88) bija vienīgā, kura kā būtisku labsajūtas priekšnoteikumu minēja 

vientulību, sakot: „Man citi cilvēki nemaz nav vajadzīgi.” Viņa atzina, ka meita, kas kopā ar 

vīru strādā „Straumēnos”, viņu pierunājusi pamest mājas Bredfordā un pārcelties šurp. Lai arī 

tālāk no ģimenes, viņa tur jutusies labāk. Marta kārotās vientulības stundas ierasti ir veltījusi 

dzejas rakstīšanai, lasīšanai. Šobrīd gan situācija ir mainījusies – Martas kundze atzīst, ka 

redze ir kļuvusi tik slikta, ka ierastā rakstīšana pie datora ir kļuvusi gandrīz neiespējama. 

Tāpēc viņa šobrīd nezina, ko iesākt, jo nespēj atrast alternatīvu nodarbošanos. Līdzīgā 

situācijā ir Guna (88), kura pēc acu operācijas jūtas nevarīga un uztraucas, kas notiks, ja redze 

neuzlabosies. Viņa meklē alternatīvu krustvārdu mīklu minēšanai. Raksturīgi, ka, 

pasliktinoties veselības stāvoklim, cilvēkiem vairs negribas iziet sabiedrībā un viņi noslēdzas 

sevī. 

Pētot veco cilvēku pieredzi Zviedrijā (Haak et.al. 2007), secināts, ka ļoti būtisks 

kritērijs labai pašsajūtai mājās ir spēja būt neatkarīgam, t.i., tikt galā ar ikdienas mājas 

darbiem, iepirkties un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tas cilvēkiem nozīmē spēju iesaistīties 

aktivitātēs, kurās tie allaž ir piedalījušies. Šeit arī secināts, ka laikā, kad vecajiem cilvēkiem ir 

vajadzīga palīdzība no malas, ir ļoti būtiski, ka iesaistītie atbalsta cilvēki nodibina personiskas 

attiecības ar sirmgalvjiem, lai tie savās mājās joprojām spētu justies neatkarīgi (Haak 2007, 

22). Tas nozīmē vieglu pāreju no pilnīgas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem uz spēju 

pieņemt palīdzību no malas, saglabājot iespēju kontrolēt ikdienas dzīves norises savās mājās 

(ibid. 23). 

Iešana sabiedrībā un komunikācija vedina uz jautājumu par draudzību. „Straumēnos” 

cilvēki viens otru ir izvēlējušies visai nosacīti, taču tas nenozīmē, ka starp cilvēkiem nepastāv 

draudzība. Bieži viņi viens otru ir zinājuši agrākos dzīves posmos, kopā darbojušies kādā 

latviešu organizācijā vai tikušies citādi, taču tas vēl nenozīmē, ka viņi ir draugi. Greiems 

Elans (Graham Allan) (2010) ir pētījis, ko vecajiem cilvēkiem nozīmē draudzība. Saprotams, 

ka nepastāv viena draudzības definīcija, taču Elans ir izdalījis pazīmju kopumu, kas veido 

draudzības „rāmi”. Kā viena no draudzības pazīmēm tiek minēta reciprocitāte, kas nav 

ietverta formālā aprēķinā, bet gan pašā draudzībā. „Ja draudzību uztver kā attiecības starp 

līdzvērtīgiem, reciprocitāte un balansēta apmaiņa ir būtisks šo saišu elements. Citiem 

vārdiem, draudzība veidojas uz pieņēmuma, ka tas, ko viena puse dod vai saņem, tiks 

atbilstoši kompensēts nākotnē.” (Allan 2010, 241) No šī izriet arī aspekts, ka draudzība netiek 

ekspluatēta, attiecību pamatā nav aprēķins, bet gan solidaritāte. Tomēr galvenais draudzībā ir 

prieks, kuru tā rada, un to apliecina socializēšanās un kopīgi pavadīts laiks. Tāpat draudzības 
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pamatā ir brīvība izvēlēties draugu. Draugi dzīves laikā lielākoties mainās, atkarībā no 

dažādiem apstākļiem. Draugi ir elements, kas veido paša identitāti. „Identificējoties ar 

draugiem, kas ir līdzīgi pašam, tiek radīts pastāvīgs apliecinājums savai identitātei” (Allan 

2010, 243). Vispārinot iespējams apgalvot, ka vecajiem cilvēkiem draudzības formas mainās, 

iespējams, samazinās tās intensitāte. Daži no iespējamajiem iemesliem ir aiziešana pensijā, 

izmaiņas sociālajās aktivitātēs, mobilitātes samazināšanās, veselības stāvokļa pasliktināšanās 

u.tml. Bieži tie ir apstākļi, kurus cilvēks nevar ietekmēt. Kā, atsaucoties uz pētījumiem, 

atzīmē Elans – īpaši raksturīgi tas ir lielā vecumā, kā tas ir arī „Straumēnu” iemītnieku 

gadījumā (vidējais senioru vecums ir 90 gadi) (ibid.244). Kā īpašu, veciem cilvēkiem 

raksturīgu tendenci pētnieki min draudzība starp vīrieti un sievieti (neskaitot 

partnerattiecības), kas agrākā vecumposmā ir daudz retāk sastopami.  

Daglasa mājas uzskata par tipisku piemēru Marsela Mosa (Marcel Mauss) 

aprakstītajai dāvanu ekonomikai. „Jebkurš pakalpojums un darījums ir daļa no nebeidzami 

plašas apmaiņas sistēmas paaudzes ietvaros un paaudžu starpā” (Douglas 1991, 302). 

„Straumēnu” vidē viennozīmīgi ir savijušies reciprocitātes tīkli – starp iemītniekiem, starp 

iemītniekiem un darbiniekiem, administrāciju utt. Jānis ar savu mašīnu aizved Alfonu ciemos 

pie sievas (kas veselības dēļ atrodas aprūpes namā), Vella ir uzadījusi čībiņas kopējām, Gita ir 

izdrukājusi Jānim atsūtītās bildes no ciemošanās Latvijā, Guna nes Emīlijai izlasītās avīzes, 

kāda kopēja Vellai no Siguldas (Vellas dzimtā pilsēta) atvedusi suvenīra krūzīti, Alfons 

Andrejam aizdevis izlasīt grāmatu ar Latgales partizāniem utt. Lai arī Elans par draudzībai 

raksturīgu min balansēto reciprocitāti, „Straumēnos” sociālās telpas pamatu veido  

ģeneralizētā reciprocitāte, kas tiek balstīta idejā par vienotu kopienu. Tā ir Daglasas minētā 

„nebeidzami plašā apmaiņas sistēma”, kur netiek gaidīta tūlītēja vai tieša dāvanas atgūšana.  

4.3. Personiskā telpa 

Ja krēsls un pulkstenis ir lietas, kas gluži praktiski palīdz ikdienā, tad kā atsevišķa 

kategorija ir jāskata lietas, kurām ir drīzāk emocionāla un simboliska nozīme. Rakstot par 

māju veidošanās personisko aspektu jeb personisko telpu, izmantošu fenomenoloģisku 

skatījumu. Franču filozofs Gestons Bašelārs (Gaston Bachelard) darbā „Telpas poēzija” (La 

Poétique de l'Espace, 1958) aicina izprast „mājas”, neskatoties uz tām kā fiziskām vienībām – 

raksturojot tās īpašības, ērtības un neērtības. Gluži pretēji, viņš tās skata no fenomenoloģiska 

skatupunkta, aicinot ieskatīties aiz acīmredzamās lietu ārienes un ikkatrā mājoklī atrodot tā 

pamatvērtību (Bachelard 1994, 3-4). Uzskatu, ka šāds skatījums viens pats nesniegtu atbildi 

uz jautājumu „kas veido mājas”, taču piekrītu, ka tas ir svarīgs pētniecības rakurss, kurš 
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būtiski papildina kopējo „mājas attēlu”. Skatot „mājas” personiskā līmenī, fenomenoloģija ir 

atbildoša metode. 

Rubinšteins un Mederoiss (2005) runā par „lietām, kuras kādam ko stāsta”, un šis kāds 

var būt arī pats cilvēks (Rubinstein and de Madeiros 2005, 47). Objekti vispārīgā nozīmē var 

būt ar papildinošu, skaidrojošu, atgādinošu un stāstošu funkciju. Tomēr visbiežāk tie nerunā 

paši par sevi, tie sevi izsaka pašam cilvēkam vai ar tā starpniecību. Kā minēju iepriekš, 

vecāka gadagājuma cilvēkiem māju nozīme gadu gaitā visbiežāk palielinās. Samazinoties 

sabiedriskajai aktivitātei, bieži būtiskāka kļūst „saruna” pašam ar sevi. Mājas kļūst par vidi, 

kurā cilvēks reflektē ar sevi un par sevi, un personīgās mantas, simboli, ikdienas rutīna kļūst 

par veidu, kādā cilvēks sevi izsaka (ibid., 52-54). 

No sarunām un redzētā „Straumēnu” iemītnieku mājās centos saprast, ko stāsta viņu 

iekārtotās mājas. Analizējot šo aspektu, jāņem vērā visiem kopīgais jeb pamata naratīvs 

(master narrative), ko šeit var saukt arī par kultūras modeli (pattern). Tas ir komplekss, 

iepriekš izveidojies ideju kopums, kas apzināti un neapzināti cilvēkam piedāvā konkrētu 

skatījumu uz pasauli, nosakot kādas grupas uzvedības modeli un raksturu (Rubinstein and de 

Madeiros 2005, 55). Šo aspektu kā būtisku aprakstīju arī 3.1. nodaļā, stāstot par kolektīvās 

atmiņas veidošanās procesu. Attiecīgi šis kopīgais naratīvs loģiski izriet no kolektīvās 

atmiņas. „Straumēnu” gadījumā cilvēki ir vismaz divu šādu „kultūras modeļu” ietekmēti, – 

viens ir piederība latviešiem, otrs britiem. Tātad pastāv jautājums, kuru no šiem modeļiem 

cilvēki izvēlas paši, un kā viņi redz cits citu. Otra specifika, kas jāpatur prātā, domājot par šo 

cilvēku dzīvēm, ir, ka katrs atsevišķs dzīvesstāsts zināmā mērā līdzinās visiem citiem, ar to 

domājot tos dzīves gadus, kas saistās ar Latvijas pamešanu, dzīvi bēgļu nometnēs un 

pirmajiem gadiem Anglijā. Koens atgādina, ka kopienas ir būtiskas simbolu glabātājas un lai 

kādi tie būtu, simboli tāpat kā robežas palīdz atšķirt vienu kopienu no citas. Viņa arguments 

ir, ka kopienās ir sava veida „simboliska dimensija”, kas eksistē, lai cilvēki caur to domātu (to 

think with) (Cohen 1985, 19). Karstena un Hjūs-Džouns šajā aspektā uzdod jautājumu: „Ja 

cilvēks māju veido un iekārto pēc savas līdzības, vai šīs mājas un māju veidols viņus veido arī 

kā indivīdus un kā grupas?” (Carsten, Hugh-Jones 1995, 3). Līdzības mājokļu iekārtojumā, 

īpaši simbolu lietojumā, kuras novēroju „Straumēnos”, uz šo jautājumu man ļauj atbildēt 

apstiprinoši. Priekšmeti, kas saistās ar Latviju ir vienojošs elements visā kopienā. Piemēram, 

Jānis, kurs bija tikko atgriezies no „Latvijas apciemojuma”, bija atvedis aptuveni 20 

kalendārus 2014.gadam ar Latvijas dabas skatiem. Tos, kā viņš teica, likšot ziemassvētku 

tirdziņā. Tirdziņā, kas katru gadu tiek rīkots „Straumēnu” sarīkojumu zālē, var iegādāties 

grāmatas latviešu valodā, rokdarbus, kas tradicionāli ietver latviešu rakstus, keramikas 

izstrādājumus u.tml. Šādi starpvalstu sakari, kā uzsver pētnieki, nereti nodrošina ļoti svarīgu 
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atbalstu emigrantu garīgajai veselībai (Simich et.al. 2010, 200). Mājas iekārtojums ir 

personiskas gaumes un izvēles jautājums, taču ir acīmredzams, ka pastāv vienojoši elementi.  

Ikvienā no manis apciemotajiem mājokļiem netrūkst atmiņu priekšmetu – suvenīri, 

ierāmētas fotogrāfijas, gleznas, sienas šķīvji utt. Tās ir lietas, kuras glabā stāstus un atmiņas. 

Bašelārs, citējot kādu senu teicienu, uzstāj – „savus mājas dievus mēs ņemam līdzi” 

(Bachelard 1994, 5). Pagātne, tagadne un nākotne mājai piešķir dinamiku, kas bieži ir 

traucējoša, taču tajā pašā laikā var būt stimulējoša (ibid., 7). Nomoda sapņi cilvēku aizved 

līdz pat neatminamiem atmiņu resursiem. Līdz ar to māja ir kas vairāk par ikdienas pieredzi. 

Pēc Bešelāra, caur nomoda sapņiem kā dārgums tiek saglabātas bijušās mājvietas, kas atmiņu 

un pieredzes veidolā nāk līdzi, veidojot jaunas mājas (ibid. 5). Mildas kundze (91) stāsta: 

„Bēgšana no Latvijas, dzīve nometnēs un sākuma gadi Anglijā ir iemācījuši pieticību. Dzīve 

nekad nav bijusi īsti normāla. Mājīgumu veido no tā, kas ir pieejams. Nieciņi no Latvijas 

savieno ar citiem latviešiem, veido piederības sajūtu – sedziņas, spilveni, grāmatas. Labi, ja 

var izveidot vismaz piemiņas stūrīti, kas par to visu atgādina. Svarīgi, kā katrs pats savu dzīvi 

sev apkārt izveido. Svarīgs ir „savs kaktiņš, savs stūrītis”” (skat 4.4. att.). 

 

4.4.attēls. Mildas kundze (91) savā istabā 

 

Šī simboliskā savienošanās ar Latviju tiek realizēta caur dažādiem sīkumiem. Plauktos 

stāv Latgales keramika, pie sienas dzintara glezniņas, tamborētas tautumeitu figūriņas, 

tautastērpa saktas un daudz kas cits. Bērks, skaidrojot tāda veida attieksmi pret pagātni, lieto 

jēdzienu „kultūras saknes”. „Ja jums šādas saknes ir, jūs varat atļauties tās uzskatīt par 

neapšaubāmām, bet, kultūras saknes zaudējot, jūs sākat tās meklēt”. Cilvēki, nespējot 
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samierināties ar to, kas ir noticis, ir nolemti pārdomām un nebeidzamai pagātnes atkārtotai 

pārdzīvošanai (Bērks 1998, 38). „Straumēnu” mājokļos raksturīgi ir bagāti grāmatu plaukti, 

kuros bez grāmatām angļu valodā ir daudz, īpaši trimdā izdotas, grāmatu latviešu valodā. 

Lasīšana daudziem ir būtiska nodarbe. Interesanti, ka it visā, arī laikrakstu izvēlē, līdzās 

pastāv Anglija un Latvija, jo abonēti tiek gan dažādi Lielbritānijā iznākoši laikraksti, gan 

ārpus Latvijas iznākošā prese latviešu valodā – Rietumeiropas latviešu laikraksts „Brīvā 

Latvija” (redakcija atrodas Rīgā) un „Laiks” (izd. ASV). Cilvēki abonē paši, aizņemas viens 

no otra vai lasa „Straumēnu” bibliotēkā. Nereti īpašas ir grāmatas, kas, dodoties trimdā, ir 

atvestas līdzi no Latvijas. Guna (86) man rāda grāmatu, kuru viņai uzdāvinājis tētis pirmajā 

dzimšanas dienā. Tajā ir ieraksts un vēlējums, kurš datēts ar 1926. gadu. Martai L. (88) ir 

Puškina Kopoto rakstu krājums (1936), kurš līdzi paņemts gluži netīši – somā ielikts ar domu, 

ka to varēs palasīt brīvajos brīžos uz kuģa, kur Marta strādājusi par medmāsu kara laikā. Man 

ciemojoties pie Martas kundzes, viņa nolemj grāmatu nodot „Straumēnu” LDC, kurā es tobrīd 

strādāju. Vēlāk tomēr vienojamies, ka es grāmatu vedīšu uz Latviju, lai nodotu LaPa muzeja 

projektam „Latvieša koferis”
22

. Lauka piezīmēs esmu fiksējusi stāstu, kas muzejam nododams 

kopā ar grāmatu: 

Pirms došanās trimdā Marta strādājusi uz kuģa par medmāsas palīdzi. 1944. gadā 

kuģis piestājis Rīgas ostā. Darbiniekiem uz savu atbildību bijis atļauts nokāpt no kuģa, lai 

aizietu uz mājām, pirms kuģis dodas tālāk. Rīga toreiz tinusies melnā tumsā, ielas bijušas 

vienās bedrēs. Martas kundze tomēr izvēlējusies riskēt un tikt līdz dzīvoklim Krāslavas ielā. 

Tajā reizē, nezinot, ka tā ir pēdējā reize mājās, paņēmusi līdzi vien Puškina Kopoto rakstu 

grāmatu, ar domu brīvākos brīžos uz kuģa palasīt. 1944. gada oktobrī kuģis, izejot no 

Liepājas ostas, tika sabombardēts. Marta laimīgā kārtā bijusi starp tiem, kas izdzīvoja. Kuģis 

atvilkts atpakaļ ostā, Marta no tā nokāpusi, kad kāds cilvēks no kuģa saucis, ka viņa grāmatu 

aizmirsusi, un viņai no klāja nometis Puškina rakstus. Vēlākajos gados, atrodoties bēgļu 

nometnē Vācijā, grāmata arī bijusi vienīgā lieta, kas nākusi līdzi no Rīgas.  

 

Šīs grāmatas bieži ir kas vairāk par acīmredzamo. Tās ietver personiskus stāstus un 

atmiņas, kas savieno vietas, cilvēkus un notikumus. Tenera raksta, ka piederības sajūtai 

asociatīva ir kontinuitātes sajūta, kas mājas vidē savieno pagātni ar tagadni un nākotni 

(Tanner 2012, 248). Šo funkciju pilda fotogrāfijas, kas ir redzamas gan atklāti – ierāmētas un 

                                                   
22

 Muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” (LaPa) gatavo izstādi  „Latvieša koferis” (atklāšana 

paredzēta 2014. gada 30. aprīlī) ar mērķi parādīt, ko latvieši lika savos koferos, dažādu iemeslu dēļ atstājot savu 

zemi. Avots: http://www.lapamuzejs.lv/aktivitates/toposie-projekti/  

http://www.lapamuzejs.lv/aktivitates/toposie-projekti/
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saliktas redzamās vietās, gan foto albumos. Fotogrāfijās parādās gan pagātnes notikumi – 

vecāki, kāzas, ceļojumi u.tml., gan tagadne, kas var būt fotogrāfijas no apmeklētiem 

sarīkojumiem, tuvāka vai tālāka ceļojuma. Mazbērnu fotogrāfijas vienlaikus ir piederīgas 

tagadnei un nākotnei. Fotogrāfijām cilvēki piešķir lielu nozīmi, un tās vairākkārt parādās 

cilvēku stāstos. Arī tāds aspekts kā fotogrāfijas, kuru nav. Andrejs (102) stāsta, ka, atstājot 

Latviju 1944. gadā, no mājām paņēmis pašu nepieciešamāko – drēbes, zābakus, mēteli sievai, 

taču tobrīd nav iedomājies par foto albumu, jo prom braukts ar domu, ka drīz atgriezīsies. 

Vēlāk visus trimdas gadus ir ļoti trūcis šis nepaņemtais albums, neesošās liecības par dzīves 

pirmajiem gadu desmitiem. Pretēja pieredze ir Ilonai (87), kura atstāja Latviju 18 gadu 

vecumā. Viņa atminas, ka mamma no rīta teikusi, lai sapako kādas savas mantas, būs jābrauc 

prom. Bez nedaudzām drēbēm Ilona līdzi paņēmusi fotogrāfijas. Toreiz mamma dusmojusies, 

ka viņa plosa albumus, jo drīz taču braukšot mājās. Tagad Ilona ir priecīga, ka savām meitām 

varējusi uzdāvināt albumus ar bilžu kopijām ne vien no savas, bet pat sava tēva bērnības. 

Millers (2008) Londonas mājsaimniecību etnogrāfijā, komentējot kādu fotogrāfijām bagātu 

sienu, raksta: „Laiks šeit šķiet apspiests (suppressed), it kā cilvēki spētu vienlaikus būt bērni 

un sirmgalvji, pozēt izlaidumā un iesvētībās, atrasties melnbaltā un krāsu fotogrāfijā, būt Īrijā 

vai kādā eksotiskā ceļojumā” (Miller 2008, 110). Fotogrāfijas ir atmiņu tilti, kuriem tiek 

piešķirta liela nozīmība. „Straumēnos” par to būtiskumu liecina gan informantu stāsti, kuros 

fotogrāfijas tiek minētas kā būtiska māju komponente, gan mani novērojumi senioru istabiņās.  

Ilonas (87) sacītais: „Es esmu ļoti sentimentāla, dzīvoju atmiņās, tāpēc mana māja ir 

piekrauta ar visiem šiem sīkumiem,” apliecina franču antropoloģes Sofijas Ševaljē (Sophie 

Chevalier) (1998) rakstīto par mājokli kā muzeju, kas pildīts ar „atmiņu balstiem”. Šādi 

atmiņu balsti bieži ir salikti redzamās vietās. Piemēram, Jānis (96) man norāda uz lielu koka 

saktu, kas pielikta pie sienas – tā ir kolēģu dāvana, viņam aizejot no priekšnieka amata 

Daugavas Vanagu Bredfordas nodaļā. Zem tās ir dekoratīvs sienas šķīvis, ko atvedis brālēna 

dēls no Latvijas. Blakus pieliktas divas mazas glezniņas, kas ir no kādas Vītolu fonda 

stipendiātes. Andrejs (102) goda vietā pie sienas, blakus televizoram piekāris korporācijas 

cepuri, kas palikusi no studiju laikiem Jelgavā. Otra piemiņa ir drauga dāvināta glezna, viņa 

86 dzimšanas dienā. Citu priekšmetu ar atmiņu funkciju Andreja kungam nav ne pie sienas, 

ne plauktos. Arī Alfons (87) šajā ziņā ir pieticīgs. Viņa vienīgais sienas dekors ir zīmējums, 

kurā viņa sieva ir attēlota latviešu tautas tērpā.  

Lielāko daļu cilvēku vieno rokdarbu klātbūtne viņu miteklī – pašu darināti, pirkti vai 

dāvināti, tos nav iespējams nepamanīt. Tas vienlaikus ir arī veids, kādā uzskatāmi izpaužas 

latviskums. Latviešu etnogrāfiskās zīmes – auseklis, saule, jumis utt. savu vietu atrod cimdos, 

zeķēs un spilvenos. Izšūti spilveni šajā sabiedrībā sevī ietver plašu nozīmi, kuru varu tikai 
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mēģināt izprast (skat. 4.5.att.). Tas ir mans pieņēmums, taču neatceros, ka būtu, kur citur 

redzējusi tik daudz smalki izšūtu un etnogrāfiskos rakstos rotātu spilvenu. Viena no nozīmēm 

varētu būt ietverta Kārļa Skalbes vārdos „es sapni par dzimteni pagalvī likšu”, kurur viņš 

rakstījis, atrodoties trimdā Zviedrijā. Ilona (87) man atzina, ka visu dzīvi ir ilgojusies pēc 

Latvijas. Kad varēja atgriezties Latvijā, abi ar vīru jau bijuši par vecu, lai iesāktu tur dzīvi no 

nulles. Nekādu mantotu īpašumu Latvijā, kas būtu atvieglojis atgriešanos, viņiem nav bijis. 

Šīs ilgošanās dēļ viņa savos rokdarbos izmantojot tik daudz latviskā – rakstos, tērpos, 

ornamentos. Ilona ir ļoti aktīva rokdarbniece. Kā pierādījums tam ir ne vien viņas mājoklis, 

kas ir rokdarbu piepildīts, bet arī apjomīgs fotogrāfiju albums, kuru viņa man ar lepnumu 

prezentē. 

Jāņa (96) spilvenu kolekcija stāsta vēl ko vairāk par ilgām pēc Latvijas. Tā ir kā 

liecība viņa sociālajam statusam „Straumēnos”. Katrs no spilveniem ir ar savu stāstu. Zilo 

dāvinājusi kāda bijusī nama iemītniece, rokdarbniece – tas ir zils, jo tolaik viņam bijusi zila 

mašīna. Vēl pāris ir dāvināti, divi nopirkti, vēl kāds laimēts loterijā. 

 

4.5.attēls. Jāņa (96) spilvenu kolekcija 

 

No tā, cik daudz lietas nākušas no vietējiem mājas iemītniekiem, ir skaidrs, ka Jānis te 

ir labi ieredzēts. Spēja būt fiziski spēcīgam, tikt galā ar sevi un vēl palīdzēt tiem, kam klājas 

grūtāk – to Jānis sauc par vienu no savas labsajūtas pamatelementiem.  

„Mājas ir privāta telpa. Mājas ir vieta, kur paslēpt savus noslēpumus un izpaust sevi. 

Tā ir droša vieta atpūtai un sapņiem. Lielākoties mājas intimitāte mūsu kultūrā ir tabu. Ja 

kādreiz esam spiesti ieiet mājās bez īpašnieka atļaujas, vai tam neesot klāt, jūtamies neērti un 
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vainīgi. Redzēt nepieskatītas mājas ir tas pats, kas ieraudzīt tās iemītnieku kailu” (Pallasmaa 

1995, 138). 

Amerikas latvietis, kultūrģeogrāfs Edmunds Valdemārs Bunkše grāmatā „Intīmā 

bezgalība” (2007) (oriģ. „Geography and the Art of Life”, 2004) raksta par to, kas veido 

„māju sajūtu” un dara to, iedvesmojoties no jau minētā Bašelāra darba „Telpas poēzija”. 

Bunkše raksta: „Saskaņā ar Bašelāru mājas ir nevis fiziska realitāte, bet orientācija uz 

pamatvērtībām – kas savāc kopā „vienā pamatvērtībā” neskaitāmas „iekšējas telpas intīmās 

vērtības. [..] Bašelāra mājas ir orientācija uz cilvēka intimitātes un tās noslēpumu 

aizsargāšanu” (Bunkše 2007, 134). Bunkše Bašelāra mājas redz atbilstam cilvēka 

pamatvērtībām, mājas ir „intīma telpa, vērtība, kas atspoguļo būtiskāko starp cilvēkiem un 

viņu apkārtni. Šīs attiecības var ieraudzīt priekā, kas gūts no patīkamas saskares ar darbarīku, 

no klints vai mākoņa apveida, putna dziesmas kaut kur tālu vasaras vakarā” (Bunkše 2007, 

133).  

 Bunkšes darbā ir daudz poēzijas, tāpat kā poēzijas netrūkst mana lauka darba sarunās 

ar senioriem. Jāpiekrīt Bašelāram, ka mājas realitāti veido neskaitāmas „iekšējās telpas 

intīmās vērtības”. Neskaitāms daudzums atmiņu priekšmetu, kuru emocionālā vērtība bieži ir 

dziļi personiska un man, kā pētniecei vien nojaušama tik lielā mērā, cik to pieļauj mans 

sarunas partneris un mani vērojumi. Līdzās personīgās dzīves pieredzes atmiņu priekšmetiem 

„dzīvo” kolektīvās atmiņas apliecinātāji. Nereti šīs kategorijas ir grūti nošķiramas, taču to 

funkcionālā nozīme ir skaidra – viss šis kopums „atspoguļo būtiskāko starp cilvēkiem un viņu 

apkārtni” (Bašelāra formulējums).  
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NOBEIGUMS 

Māja (t.i., būve) ir konceptuāli viegli aptverams jēdziens. Klasiski māju ieskauj 

vairākas sienas un jumts virs tām. Jēdziens” mājas” tik vienkāršās shēmas nav ievietojams un 

definīcijai nepakļaujas. Mājas robeža nav fiksēta, un var būt aizplūdusi tālu aiz tās četrām 

sienām. Kā atzīst Karstena un Hjūs Džounss, mājām (house) ir daudz aspektu, un neviens no 

tiem nav statisks, tāds, ko būtu iespējams izprast pēc noteiktas struktūras, neatkarīgi no tā, vai 

runa ir par materiāliem vai garīgiem jautājumiem (Carsten, Hugh-Jones 1995, 45). Maģistra 

darbā, analizējot mājokļus, kas izveidoti Anglijas latviešu lauku īpašumā „Straumēnos”, esmu 

centusies atrast tās pamata kategorijas, kuras lielākā vai mazākā mērā ir būtiskas māju 

izveides procesā. Šajā, noslēdzošajā darba nodaļā, īsi aprakstot atskatos uz maģistra darba 

četrām nodaļām un apkopoju galvenos secinājumus, kas radušies pētījumā. 

Maģistra darba pirmā nodaļa ir veltīta pētījuma lauka raksturojumam. Šeit norādu 

savu lomu un saistību ar Anglijas latviešiem un specifiski ar DVF lauku īpašumu 

„Straumēnos”. Aprakstot veikto pētījumu, pamatoju fenomenoloģijas, metodes, kas vērsta uz 

atmiņu, sajūtu un iztēli, izvēli lauka darbā iegūtās informācijas interpretācijai. Pirmajā nodaļā 

pamatoju pielietoto pētniecības metožu – līdzdalīgā novērojuma, interviju un fotogrāfiskās 

dokumentācijas, izvēli. Pētījuma dalībnieki ir vecāka gadagājuma cilvēki, tāpēc pirmā nodaļa 

noslēdzas ar apskatu par to, kā saprast novecošanos un iezīmēta tās nozīme šajā pētījumā. 

Pētījuma otrā nodaļa ir veltīta jēdzienam „mājas”. Raksturojot antropologu relatīvi nelielo 

interesi par mājām kā pētniecības priekšmetu, izgaismoju problēmjautājumus, kas ar to 

saistās. Izsekojot „mājas” un „māju” lomas vēsturiskajai attīstībai un pētniecības virzieniem, 

tiek paradīta veiktā pētījuma diskursivitāte. Visi veiktā pētījuma dalībnieki ir 2.Pasaules kara 

laika bēgļi, t.i., trimdas latvieši, kā viņi paši sevi apzinās/sauc. Bēgļu gaitas ir dzīves 

notikums, kurš viņu mājas veidošanas stratēģijā ir bijis un zināmā mērā ir svarīgs joprojām, 

tāpēc trešajā nodaļā stāstu, kā tiek izprasta trimda, ko nozīmē būt trimdiniekam un kā šajā 

kontekstā veidojas sociāla atmiņa. Secīgi atklājot stāstu par bēgšanu no Latvijas, dzīvi 

nometnēs un nonākšanu Lielbritānijā, nonāku līdz latviešu lauku īpašuma iegādei Katorpes 

ciemā, Anglijas vidienē, un tam, kā šī vieta tika padarīta par „Straumēniem” – Anglijas 

latviešu sabiedrisko centru un veco ļaužu mītni. Gadu laikā radies trimdas naratīvs ir 

vienojošs elements izpratnē par to, kas veido mājas šajā vidē. Maģistra darba pētījuma 

ceturto daļu sāku ar pamatojumu manai izpratnei par „Straumēniem” kā heterotopisku vidi, 

kam par pamatu tiek izmantota Fuko eseja par heterotopijām un pazīmju kopumu, kas tādas 

veido. Tālāk, pamatojoties uz lauka pētījumā iegūto informāciju un citu antropologu atziņām 

par mājokļu pētniecību, „Straumēnu” individuālo un kolektīvo māju analizēju trīs kategorijās 
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– fiziskā telpa un laiks; sociālā telpa; personiskā telpa. Kategoriju dalījums ir nosacīts, jo starp 

tām ir vērojama spēcīga mijiedarbība. Īpaši aspekts „laiks”, kas ir klātesošs visās trijās 

kategorijās. Pētījuma aprakstā laiks tiek analizēts vienā kategorijā ar fizisko telpu (4.1.nodaļa) 

tā iemesla dēļ, ka senioru mājokļos uzkrītoša bija pulksteņa nozīme un funkcionālais 

izvietojums telpā. Laiks strukturē dienas notikumus, veido dažāda garuma ritmiskumu. Līdz 

ar to, laiks ir klātesošs un nozīmīgs arī sociālā un personiskā aspektā. „Straumēnu” iemītnieku 

sociālā dzīve pamatos balstās uz laikā dotu ritmu – fiksēti ēdienreižu laiki, došanās uz pilsētu, 

pieraksts pie friziera, dalība literārajā pēcpusdienā u.tml. (4.2.nodaļa). Savukārt laika izjūta ir 

personiska kategorija, kuru veido „garš laiks” vai „īss laiks”, arī laiks, kuru iespējams 

manipulēt (4.3.nodaļa).  

Veiktais pētījums ir ļāvis atbildēt uz jautājumiem, kuri tika uzdoti pirms pētījuma 

veikšanas - kas un kādas ir mājas cilvēkiem, kuri tās ir bijuši spiesti vairākkārt atstāt, bet vēl 

mūža nogalē izvēlējušies veidot no jauna; kas ir tas, kas fizisko māju (ēku, dzīvokli, istabu) 

padara par mājām – emocionāli piepildītu vietu, kā tiek konstruēta māju sajūta/mājīgums; ko 

mājas nozīmē vecāka gadagājuma cilvēkiem; kas kādu vietu padara par mājām lielākā mērā 

kā kādu citu. Pētījumā apstiprinājumu gūst darba centrālais arguments, ka vecāka 

gadagājuma cilvēka māju izjūta ir tieši atkarīga no kontroles un ietekmes līmeņa tajās. Šī 

kontrole un ietekme ir saistīta ar vides saprotamību un pazīšanu (un otrādi), un tas ļauj mājas 

izjūtu konceptualizēt dažādos līmeņos (māja, apkaime, pilsēta, reģions u.tml.).  

Pēc Fuko heterotopoloģijas analizējot „Straumēnus”, es parādu, ka vide, kurā 

iemītnieki šeit veido savas „mājas”, ir heterotopiska. No piedāvātajām sešām Fuko 

heterotopijām, kā būtiskākās/raksturīgākās jāizceļ:  

1. vietas heterotopija, jo „Straumēnos” apvienojas divas fiziski nesavienojamas vietas 

un kultūras – Anglija un Latvija;  

2. laika heterotopija, kas īpaši raksturīga vecāka gadagājuma cilvēku mājokļos, kur 

dažādos veidos tiek radītas atsauces uz pagātnes notikumiem, dabiski eksistē tagadnes laiks 

un nereti veidojas norādes par pašu turpinājumu caur bērniem un mazbērniem – visbiežāk 

fotogrāfijās; 

3. heterotopija, kuras funkcija ir radīt iluzoru vietu, kas kompensētu kādas citas vietas 

trūkumus, jeb „Straumēnu”gadījumā, kādas citas vietas (t.i., Latvijas) trūkumu/zaudējumu.  

Māju veidošana kopienā no tās iemītniekiem zināmā mērā prasa vairāk, taču arī dod 

vairāk. Proti, dzīvojot vienam atsevišķā mājsaimniecībā, nav jādomā par attiecību veidošanu 

un uzturēšanu, sadzīvošanu. Vienlaikus kopdzīve nodrošina dalītas (vai deleģētas) ikdienas 

rūpes, iespēju socializēties. „Straumēnos” esošā kopdzīves forma ir bez ģimenes struktūras. 

Seniori individuāli izvēlas kādus pakalpojumus/servisu pirkt, par ko rūpēsies paši. Vienlaikus 
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kopienā pastāv tradīcijas, rakstīti un nerakstīti „likumi” (4.nodaļa). Šeit veidojas hibrīda 

dzīves telpa, kurā dotajos apstākļos iemītnieks rada un sev piemēro ne tikai personisko, bet arī 

sociālo vidi, kas mijiedarbībā kopā veido kā individuālo, tā kolektīvo mājvietu.  

Emigrantu pētnieki atzīst, ka plaši izplatītais „mīts par atgriešanos” kavē adaptāciju 

jaunajā mītnes zemē. Vienlaikus, saglabājot daļu pagātnes kultūras un sociālos atribūtus, 

piemēram, attiecībā uz māju veidošanu, tas kļūst arī par būtisku adaptācijas palīgu - daļu 

„vecās” dzīves integrējot sākotnēji svešajā/nepazīstamajā vidē, tā kļūst jau mazāk sveša 

(Zetter 1999, in Simich 2010, 208). Izpratne un vides pazīšana rada izjūtu par vides kontroles 

iespējamību, kas savukārt vairo izjūtu par mājām. Veiktais pētījums ir piemērs šai atziņai; to 

pierāda literatūras studijas, sarunas ar informantiem, un mani, kā pētnieces, novērojumi 

mājās, kurās viesojos. 3.nodaļā aprakstītais vēstures posms, raksturo šo iejušanos un 

sadzīvošanu ar jauno un tobrīd svešo mītnes zemi. „Straumēni”, laikā kad tos analizēju, stāsta 

daudz bagātāku stāstu. Kopīgās atmiņas balstās individuālajās pieredzēs - atminēšanās 

(recollection) ir kolektīva darbība, atmiņa ir individuāla pieredze (nodaļa 3.1.). Dzīvesstāsts, 

īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, ir viņu identitātes balsts, atmiņu priekšmeti un „lietas, 

kuras kādam ko stāsta” (nodaļa 4.3.) ir būtiskas gan pašam – kā apliecinājums nodzīvotajai 

dzīvei, paveiktajiem darbiem; gan apstiprina piederību kopienai un tās kopīgajām vērtībām – 

t.i., balsta to.  

„Justies kā mājās” ir teiciens, kuru izmanto ļoti dažādos kontekstos. Atgriežoties no 

ārzemju ceļojuma, varu teikt, ka, šķērsojot valsts robežu, esmu mājās. Līdzīgi par pilsētu – 

kādam Rīga var būt mājas lielākā mērā kā Ogre, un otrādi. Vēl kādam ir divas mājas – tēva 

mājas un esošā brīža/no jauna veidotās mājas. Ir iespējams nerast māju sajūtu nevienā vietā. 

Šādā kontekstā ir būtiski saprast, kas kādu vietu padara lielākā mērā par mājām kā citu. 

Paturot prātā, ka mājas ir apstākļu kopums, būtiskākais papildus indikators ir kontrole un 

iespējas ietekmēt mājās notiekošos procesus – kā attiecībā pret sevi, tā mājas vidi kopumā. 

Spēja ietekmēt ir atkarīga no vides saprotamības, izpratnes un šie ir apstākļi, kuri kopā rada 

iespēju mājas izjūtu konceptualizēt un skatīt dažādos līmeņos. Šī atziņa gūst apstiprinājumu 

maģistra darbā veiktajā pētījumā.  

Trimdas naratīvs ir radījis kolektīvu „saprotamības rāmi”, kurā cilvēki veido savu 

individuālo izpratni par mājām. Nodaļā 3.1., rakstot par naratīva veidošanos, pieminu 

Skultānes secināto, proti: „iespēja savu stāstījumu iekļaut kopīgā naratīvā, šai pieredzei 

piešķir jēgu un ļauj nejusties vienam un nesaprastam savās ciešanās, gluži pretēji tā ir iespēja 

justies kā noteicējam pār situāciju” (Skultans 1998, 127). Šo atziņu attiecinot uz māju 

veidošanu „Straumēnos” (māja kā stāstījums), ir redzams tas pats process. Simboliska 

atsaukšanās uz piederību Latvijai, latviešiem un piedzīvoto kopīgo vēsturi, ir realizēta kā caur 
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priekšmetiem, tā stāstiem. Individuāla vides/telpas (fiziskās un sociālās, personīgās) 

saprotamība un pazīšana rada iespēju šo vidi pakļaut kontrolei, to ietekmēt, pielāgot. Lai arī 

tālāk analizēju kontroli un ietekmi, kuru novēroju „Straumēnos”, jāņem vērā, ka tās esības 

iespēju rada vides un/vai cilvēku pazīšana, saprotamība. 

Kontrole kā būtisks elements parādās visās analizētajās kategorijās (fiziskā telpa un 

laiks; sociālā telpa un personiskā telpa). Daglasa (1991, 289) kontroli izceļ kā mājas sākumu. 

Fiziskās vides piemērotība vistiešāk ir saistīta ar cilvēka spēju pilnvērtīgi funkcionēt savās 

mājās. Ir secināts, ka cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, ir vēlme pēc savas teritorijas, kuru 

veidot, aprūpēt, pār kuru būt noteicējam (Tanner 2012; Dovey 1985; Haak 2007; Ševaljē 

1998). Vecāka gadagājuma cilvēku mājokļos raksturīgi „kontroles centri”, no kuriem, 

pieliekot iespējami maz pūļu, iespējams „valdīt” pār savu dzīves telpu (aprakstīts nodaļā 4.1). 

„Straumēnu” seniori pilnībā ir noteicēji par savu istabu fizisko iekārtojumu, vienīgais 

ierobežojums attiecas uz ugunsdrošību – šeit istabiņās nedrīkst būt savas plītis (tāpat 

iekštelpās nedrīkst smēķēt). Šo fiziskās vides piemērotību, arī plašākā mērogā – minot arī 

viegli sasniedzamo tuvējo mežu, pazīstamās takas un pļavas, sarunās minēja liela daļa 

senioru. 

Arī attiecībās ar citiem cilvēkiem būtiska ir kontrole, jeb šajā gadījumā - savas 

ietekmes apzināšanās. „Straumēnu” iemītnieki ir labs piemērs tam, cik dažādi dzīves modeļi 

var līdzās pastāvēt vienas mājsaimniecības (nosacītas) ietvaros. Šeit, kopienā, ir iespēja rast 

līdzīgi domājošos, iespēja organizēt pasākumus, dibināt nodarbību pulciņus, aicināt un iet 

ciemos. Tajā pašā laikā to visu var nedarīt, var atteikties no komunikācijas, rūpīgi izvēlēties 

cilvēkus, ar kuriem kopā pavadīt laiku. Piemēram, Ilonas kundze organizē literārās 

pēcpusdienas, raksta vēstules un nodarbojas ar rokdarbiem, kurus dāvina, pārdod, izstāda 

izstādēs; Gita vajadzības gadījumā palīdz tikt galā ar tehnoloģijām saistītos jautājumos; Jānis 

ar savu automašīnu atved kādas vajadzīgas lietas, vai aizved uz pilsētu, kad nepieciešams un 

ir ilggadējs palīgs LDC darbā; pretēji Marta L. kopīgos pasākumos piedalās reti, jo atzīst, ka 

nealkst sabiedrības un grib būt viena. Tie ir tikai daži piemēri, taču parāda, kā cilvēks realizē 

savas vēlmes, pierāda un izjūt savu lietderību un iesaisti kopienas dzīvē. Visos gadījumos ir 

iespēja izvēlēties – darīt vai nedarīt, piedalīties vai nepiedalīties. Šeit, kā raksturoju nodaļā 

4.2, parādās tieša saistība starp aktivitāti šobrīd - vecumdienās, cilvēka dzīvesstāstu un to, kas 

ir darīts un kādas lomas ir ieņemtas dzīves laikā. Šādā, sociālā aspektā, vecāka gadagājuma 

cilvēkiem ir būtiski neatņemt tiesības pieņemt patstāvīgus lēmumus. Proti, arī tad, kad 

objektīvi ir nepieciešama palīdzība no malas, ir būtiski dibināt attiecības, kas ļauj, vismaz 

šķietami, sirmgalvim saglabāt pašnoteikšanās un kontroles apziņu, lai tas savās mājās iespēju 

robežās justos neatkarīgs.  
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Vērā ņemams kontroles un ietekmes līdzeklis ir laiks. No vienas puses tā ir ārējs, citu 

izstrādāts plānojums, kas nosaka, cikos paredzēts viens vai otrs notikums, no otras puses tā ir 

brīvība plānot pašam. „Straumēnos” galvenais strukturējošais elements, no laika viedokļa, ir 

dienas ēdienreizes, kas visiem senioriem ir kopīgas. Attiecīgi pārējā dienas daļa tiek plānota 

neatkarīgi un ļauj cilvēkam pašam justies atbildīgam par savu laiku un plānotajiem 

notikumiem. Laiks ir ne vien tas, kas kontrolē, bet arī kuru kontrolē. Senioru atmiņās par 

nodzīvotajiem gadiem ir apkopots daudz laika. Šobrīd, dzīvojot salīdzinoši rāmu un mierīgu 

dzīvi, laiks – nodzīvotie gadi, piedzīvotie notikumi – tiek dekonstruēti. Šeit valdīt pār laiku 

nozīmē apzināti izcelt kādu dzīves posmu vai notikumu – caur fotogrāfijām, atmiņu stāstiem, 

priekšmetiem, vai, gluži pretēji, apzināti neizceļot, nepieminot šos notikumus paglabāt aizvien 

dziļākos personisko atmiņu slāņos. Publiski parādīta/izstāstīta atmiņa ir tās apzināta ievīšana 

kolektīvā atmiņas naratīvā. 

Kopumā, veiktais pētījums vēlreiz apstiprina Karstenas un Hjūsa-Džounsa secināto, 

proti: „Māja un ķermenis ir cieši saistīti. Māja ir cilvēka turpinājums, kā otra āda, kā vairogs 

vai drēbju kārta, kas kalpo gan lai atklātu un izrādītu, gan slēptu un sargātu. Māja, ķermenis 

un prāts atrodas nemitīgā mijiedarbībā, fiziskā struktūra, mēbelējums, sociālās sarunas un 

mājas garīgais veidols reizē sekmē, veido, informē un ierobežo aktivitātes un idejas, kas tajā 

atklājas” (Carsten, Hugh-Jones 1995, 2). Pētnieki šeit reflektē par mājokli (house), nevis par 

mājām (home), taču ir skaidri redzama saistība ar māju izjūtu un mājas nozīmi daudz plašākā 

nozīmē par fizisku struktūru. Šo ideju turpinot, rodas šī pētījuma novitāte, kas saistāma ar 

aprakstīto atziņu par ietekmes un kontroles vērā ņemamo lomu izpratnē/sajūtās par māju, kas 

savukārt veido nosacītus māju izjūtas līmeņus. Nemitīgā mājas, ķermeņa un prāta 

mijiedarbībā, ko apraksta Karstena un Hjūss-Džouns, rodas individuāla izpratne par māju vidi 

un par iespējām un vajadzību šo vidi pakļaut un tajā iekļauties. Šo mājas izjūtas gradāciju var 

attēlot kā koncentriskus apļus, kur centrā atrodas cilvēks. Pirmais aplis ap cilvēku, ar 

spēcīgāko māju izjūtu, ir viņa teritorija – istaba vai tās daļa/dzīvoklis/māja. Tālākie loki 

veidojas individuāli un ir attiecināmi uz ielu vai ciemu, novadu, valsti, reģionu u.tml. 

„Straumēnu” seniora mājas centrs ir viņa istaba/s. Vispārinot (t.i., paturot prātā, ka mājas 

izjūta ir individuāla), nākamais aplis ir „Dārza māja”, kura tāpat cieši saistīta ar ikdienas 

gaitām (kaimiņi, kopīga ēdamtelpa, labierīcības). Tālāk ir „Straumēnu” īpašuma kopējā 

teritorija – citas ēkas, dārzs, tuvējais mežs, pļava. Tam seko Katorpes ciemats, tuvējā pilsēta 

utt.  

Māju antropoloģija ir lauks, kas paver plašas iespējas aizvien jauniem un 

interesantiem pētījumiem. Maģistra darbā mājas ir skatītas kā pētījuma priekšmets, nevis 

līdzeklis un skaidrots, kā veidojas kompleksais jēdziens „mājas”. Izmantojot mājas vidi kā 
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pētījuma platformu, rodas daudz potenciālo pētniecības virzienu. Šobrīd aktuāls virziens ir 

saistīts ar patēriņu un mājām kā vidi, kurā tas ir labi ieraugāms. Mājas būtu interesanti skatīt 

sasaistē ar radniecību un tās prakšu atspoguļojumu mājās, proti, pēc mājām noteikt ģimenes 

struktūru un tās praktisko realizāciju aktīvā dzīves telpā. Diasporas latviešu kontekstā 

interesants būtu pētījums par radniecības praksēm – kā tiek uzturētas ģimenes tradīcijas, 

attiecības ar izcelsmes vietu (šajā gadījumā - Latviju) un cik būtiski šie jautājumi ir, dibinot 

jaunu ģimeni. „Straumēnu” vidi varētu pētīt arī kā gadījuma studiju kultūru hibriditātē - 

antropologa Fernando Ortisa (Fernando Ortiz) vārdiem: „Neder vienkārši spriest, par to, ka 

Kolumbs atklājis Ameriku, jo amerikāņi, savukārt, atklājuši Kolumbu.” (Bērks 2013, 44). 

Šāda potenciāla pētījuma fokusā būtu latviešu un britu kultūru mijiedarbība.  
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1. pielikums 

„Straumēnu” seniori, kuri piedalījās pētījumā 

Alfonam ir 87 gadi. Kādreiz bijis „Straumēnu” „rēķinvedis”, dzīvojis šeit kopā ar sievu. 

Sieva veselības dēļ pārcēlusies uz aprūpes namu Koventrijā (Coventry). Jānis viņu regulāri 

aizved ciemos. Alfons ir abonējis arī Latvijas TV kanālus. Ziņas lasa internetā, abonē 

laikrakstus. Pirmais darbs bijis dinamīta fabrikā, vēlāk kļuvis par tulku „angļu militārās 

valdībās”. 

Andreja kungam ir 102 gadi un viņš ir „Straumēnu” vecākais iemītnieks. Latviju atstāja 

1944.gadā, kopā ar sievu. No nometnes Vācijā, uz Angliju kopā doties neļāva, satikās tikai 

pēc diviem gadiem. Anglijā pirmais darbs bijis lauksaimniecībā, vēlāk kļuva par pavāru. 

Vulverhamptonā (Wolverhampton) Andreja mājas pagalmā bijis grāvis, kuru esot saukuši par 

Daugavu. Pēc sievas nāves pārcēlās pie dēla Francijā, bet drīz atgriezās, jo „sešdesmit gadu 

biju aktīvs latviešu sabiedriskās dzīves organizētājs. Mana dzīve ir šeit.”  

Emīlijas kundzei ir 98 gadi. „Straumēnos” ir piecus gadus un par būtiskāko labas sajūtas 

priekšnosacījumu sauc šejienes labos cilvēkus. No Latvijas izbrauca ar bagāžu, sastāvošu no 

diviem maziem bērniem. Apdzīvo vienu istabu, kurā ir daudz pašas agrāk radītie rokdarbi, 

piemiņas lietas no ģimenes un Latvijas. Svarīgs „sabiedrotais” ir televizors.  

Gitai ir 82 gadi. Pirms „Straumēniem” dzīvoja latviešu mājā „Almelijā”, kur bijusi pavāre. 

Pārceļoties uz jaunām mājām šeit „līdzi paņēmu visu, pat puķu stādus un divus kaķus. Vienīgi 

„Almelijas” dīķi nevarēja atvest”. Gita „Straumēnos” jūtas ļoti labi un to uzsver vairākkārt. 

Gita labi orientējas jaunajās tehnoloģijās, iepērkas internetā un grāmatas lasa Kindle e-

grāmatu lasītājā.  

Gunas kundzei ir 88 gadi, uz „Straumēniem” atnāca pirms 2 gadiem, kopā ar savu vīru, kurš 

pēc infarkta ir aprūpējams. Slimības dēļ pārcēlās lielā steigā, tagad nožēlo, ka neatveda līdzi, 

piemēram, grāmatas. Latviju atstāja 1944.gadā, Vācijā gadu mācījās Baltijas Universitātē. 

Gunai nesen veikta acu operācija, šobrīd nezina kā aizpildīt laiku – patika risināt krustvārdu 

mīklas, bet vairs neredz tik labi. 

Ilonas kundzei ir 87 gadi. Atstājot Latviju, paņēma līdzi fotogrāfijas no albumiem, par ko 

priecājusies visu mūžu. Kara laikā (Vācijā) strādājusi munīcijas fabrikā, nonākot Anglijā, 

kopā ar mammu, strādājusi par apkopēju slimnīcā. Vēlāk izskolojās par māsiņu. Uz 

„Straumēniem” atnāca kopā ar vīru, pirms 23 gadiem, vīrs miris pirms četriem gadiem. Ilona 
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ir ļoti sabiedriska, organizē literārās pēcpusdienas, ir liela rokdarbniece. Atzīst, ka ilgojas pēc 

Latvijas un savas ilgas ieliek rokdarbu rakstos, mājas vidē. 

Jānim ir 96 gadi. Uz „Straumēniem” atnāca 1978.gadā, ir bijis viens no pirmajiem, kas 

ziedoja naudu šī īpašuma iegādei; vēlāk daudz darījis iekārtojot. Šobrīd ir LDC vadītājas 

Ineses palīgs. Jānis joprojām vada savu auto, labprāt izpalīdz cilvēkiem. Reizi gadā brauc 

ciemos pie radiem uz Latviju. Latviju 1942.gadā atstāja kā karavīrs, Anglijā darbu sāka 

ķieģeļu rūpnīcā, pirms pensijas gadus strādājis alus brūzī.  

Marta L. ir 88 gadus veca dzejniece. Par būtiskāko labsajūtas nosacījumu sauc iespēju būt 

vienai. Šobrīd redzes dēļ vairs nespēj rakstīt, tāpēc nespēj sev atrast nodarbošanos. 

„Straumēnos” strādā Martas meita un znots – tāpēc arī šeit pārcēlusies. Māju sajūtai svarīgas 

ir „savas lietas”. 

Martai P. ir 88 gadi. „Straumēnus” par mājām izvēlējās latviešu klātbūtnes dēļ. Par ļoti 

svarīgiem sauc cilvēkus sev apkārt, skaisto vidi. Latviju zirga pajūgā atstāja 13 gadu vecumā. 

Nonākot Anglijā strādāja laukstrādnieku virtuvē, vēlāk kā kalpone lielās mājās. 26 gadus 

strādājusi Londonas Universitātes administrācijā. Savu mājvietu veido ar saviem 

priekšmetiem, gleznām, pašas rokdarbiem. Rokdarbus veido joprojām.  

Mildas kundzei ir 91 gads. Nāk no Jelgavas rajona, Latviju atstāja 1944.gadā. Emigrējot 

paņēma vien pāris fotogrāfijas. No nometnes Leipcigā, 1947.gadā nonāca Anglijā, kur 

strādāja slimnīcā. Anglijā nodzīvots „labs mūžs”, bet nekad nav šeit jutusies kā mājās. Vīrs 

bijis „Straumēnu” dārznieks, pēc vīra nāves pārņēmusi viņa pienākumus. Mājās svarīgas ir 

savas dzīves laikā sakrātās lietas, iespēja runāt latviski un „savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”.  

Vellas kundzei ir 94 gadi. Uz „Straumēniem” atnāca 2010.gadā. Vella mēģināja dzīvot pie 

meitas Amerikā, bet ātri atgriezās „Straumēnos” – laba gaisa, skaistas vides un cilvēku dēļ. 

Mums satiekoties, Vellai istabiņā nav savu mantu – tās vēl ir ceļā, taču kundze saka, ka šobrīd 

jūtas labi arī savās mīļajās un pazīstamajās četrās sienās, zinot, ka aiz loga ir dārzs.  

Ernai ir 86 gadi, uz „Straumēniem” atnāca 62 gados. Ilgus gadus dzīvoja vienā istabiņā, 

nesen pārvācoties tikusi pie divām, par ko ļoti priecājas. Strādājusi par māsiņu dzemdību 

namā, vēlāk par pārdevēju porcelāna veikalā. Šobrīd lasa grāmatas (Erna ir noorganizējusi 

bibliobusu, kas atbrauc uz „Straumēniem”), skatās TV, izšuj. Par vajadzību pēc sabiedrības 

saka: „man pietiek ar sevi” un atzīst, ka nepatīk, tāpēc nepiedalās „Jumtiņrītos”.  
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2.pielikums 

Lauka darbā „Straumēnos” uzņemtās fotogrāfijas 

 

1.attēls. Alfons (87) savā mājoklī 

 

2.attēls. Andrejs (102) savā mājoklī 
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3.attēls. Emīlija (98) savā mājoklī 

 

4.attēls. Gita (82) savā mājoklī  
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5.attēls. Guna (88) savā mājoklī 

 

6.attēls. Ilona (87) savā mājoklī 
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7.attēls. Jānis (96) savā mājoklī 

 

8.attēls. Marta L. (88) savā mājoklī 
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9.attēls. Marta P. Savā mājoklī 

 

10.attēls. Milda (91) savā mājoklī 
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11.attēls. Vella savā mājoklī 
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3.pielikums 

„Straumēnu” ēdienkarte (četrām nedēļām) 
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