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Atmiņas pētījumu pamatlauks
humanitārajās un sociālajās zinātnēs –

tagadnē svarīgas pagātnes 
lietošana un izmantošana 

identitātes un vērtību veidošanā,
pagātnes ietekme uz indivīdiem 

un sabiedrību



Pagātnes lietošana

• vēstures reprezentācijas dažādās formās (mediji, literatūra, kino, 
pieminekļi u.c.)

• kolektīva pagātnes pieminēšana (svētku un atceres dienu kalendārs, 
rituāli)

• sociālajām grupām nozīmīgas pagātnes atcerēšanās dažādas formas 
(svētki, atceres pasākumi, publiskas uzrunas, spēles, veltījuma gadi 
u.c.)

• atmiņas resursu veidošana (bibliotēkas, muzeji, mutvārdu vēstures 
krātuves u.c.)

• pagātnes funkcionēšana un tās vērtības ikdienas dzīvē (ģimenes 
vēsture, vecākās paaudzes stāsti, ģimenes rituāli u.c.)



Atmiņas pētījumu teorētiskais 
pamats “kolektīvā atmiņa”

• jēdziena «kolektīvā atmiņa» radītājs 
franču sociologs Moriss  Halbvakss
(Halbwachs; 1877–1945)



“Kolektīvā atmiņa”

“Nesenas atmiņas ir savstarpēji saistītas ne jau tādēļ, 
ka ir blakusesošas, bet gan drīzāk tādēļ, ka tās ir daļa 
no to domu kopuma, kas raksturīgs grupai –
konkrētai cilvēku grupai, ar kuru mums ir sakars 
noteiktā momentā vai ar kuru mums ir bijis sakars 
iepriekšējās dienās. [..] Mēs varam saprast ikkatru 
atmiņu, kas atrodas individuālās domās, tikai tad, ja 
to dislocējam attiecīgās grupas domās.”

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Chicago; London: The 
University of Chicago Press. P. 52, 53.



Kad un kāpēc?
• franču vēsturnieks Pjērs Norā (Nora; 

1931) un mainīgās Francijas un tās 
pagātnes fiksācija
• “Les Lieux de Mémoire” (Atceres vietas, 

1984–1992) 
• atmiņas un pieminēšanas vispasaules 

triumfa laikmets
• cilvēka un laika attiecību pārmaiņas





Atmiņas uzplaukums – jauna parādība 
20. gs. 70.–80. gadu Francijā (P. Norā)

• kritiska attieksme pret oficiālajām vēstures versijām, balstoties uz neoficiālajām 
vēstures versijām

• agrāk represēto kopienu, nāciju, indivīdu agrāk noklusētu, iznīcinātu atmiņu 
atklāšana

• jaunu izziņas avotu atklāšana un radīšana

• ģenealoģisko un ģimenes pētījumu uzplaukums

• muzeju un kultūras mantojuma industrijas uzplaukums

• jauni komemorācijas, atcerēšanās un memoralizācijas veidi un vietas

• uzsvars uz traumu, nožēlu, sērām, emocijām, atvainošanos



Kāpēc? (P. Norā)
• Francijas mainīgums un ‘zūdošā’ pasaule (70. gadu ekonomiskās krīzes 

reakcija, pēcgollisms)

• ierastā nacionālā “lepnuma” vēstures iziršana (daļas sabiedrības rīcība 
nacistiskās okupācijas laikā, holokausts) 

• globalizācija un bailes zaudēt nacionālo savdabību

• ekonomikas attīstības un tehnoloģiju radītās straujās pārmaiņas vidē un 
dzīvesveidā (piemēram, tradicionālo lauku zušana)

• nostalģija

• ikdienas saskarsmes ar pagātni izzušana (lietu, mājokļu un darba vietu 
formātā, vides u.tml.)

• pieaugošā nākotnes neskaidrība



Astrīdas Erla (Erll) atmiņas uzplaukuma 
skaidrojums
• vēsturiskās pārmaiņas, vispirms jau holokaustu un Otro 

pasaules karu piedzīvojušo paaudzes aiziešana, Aukstā 
kara un līdz ar to Rietumu–Austrumu atmiņas binaritātes
beigas, Padomju Savienības sabrukums izraisītais dažādo 
nacionālo un etnisko atmiņu uzplaukums , dekolonizācija
un migrācija u.c.

• izmaiņas mediju tehnoloģijās un populārās kultūras
lomas pieaugums

• datori
• internets
• globālā mediju kultūra (piemēram, kinofilmu ietekmes iespēja)

• akadēmiskajā vidē notikušas pārmaiņas domāšanā (īpaši, 
postrukturālisma un postmodernās vēstures filozofijas, 
postmoderno teorētisko pieeju lietošana)



Aleidas (1947) un Jana (1938) Asmanu (Assmann) 
kultūras atmiņas (das kulturelle Gedächtnis) teorija 

• atmiņas kultūras aspekts, 
galvenokārt institūciju, 
mediju, politikas u.c. 
faktoru dalība tās tapšanā 
un atražošanā

• atmiņas formas:
• individuālā
• sociālā atmiņa 

(komunikācijas atmiņa)
• kultūras atmiņa



Individuālā atmiņa 
Dinamisks individuālās 
pieredzes apstrādes līdzeklis

Sociālā atmiņa 
(komunikācijas atmiņa)
Tiešo pagātnes stāstu 
funkcionēšana

Kultūras atmiņa
Kultūras uzdevums pārvērst 
pārejošo mūžīgajā

• Individuālais «nesējs»
• Formē personību un 

attiecības ar citiem cilvēkiem
• Veido individuālo 

dzīvesstāstu
• Nepastāv izolēti, bet gan 

mijiedarbē ar citu cilvēku 
atmiņām

• Pašas par sevi atmiņas ir 
fragmentāras, formu un 
struktūru tām piešķir stāsts

• Efemeras, mainīgas – mainās 
kopā ar laiku un personību

• Pārstāj eksistēt līdz ar cilvēku

• Bioloģiskie «nesēji»
• Ierobežots laika horizonts –

dzīvā komunikācija (trīs 
paaudzes, 80–100 gadi), 
«paaudzes izzūd ātrāk nekā 
koki» 

• Veido individuālās atmiņas 
ietvaru

• Starppaaudžu komunikācija
• Atmiņas tiek nodotas ar tiešo 

stāstu starpniecību
• Mainīga

• Materiālie «nesēji»
• Nav laika ierobežojumu
• Pārpaaudžu komunikācija
• Atmiņas krātuves un 

institūcijas
• Simboli, pieminekļi
• Gadadienas, svētku kalendāri, 

rituāli, 
• Teksti, mākslas darbi
• Vienlaikus stabila un mainīga



Individuālā 
atmiņa

Sociālā 
atmiņa

A. Asmane: Atmiņa veidojas un tiek uzturēta 
sociālās komunikācijas ceļā, kā arī iemiesota 
aktuālajos medijos, simbolos un publiskajā 
komemorācijā. Indivīdi, būdami vērotāji, norišu 
dalībnieki vai upuri, vienmēr ir iekļauti vēstures 
procesa dinamiskajā kontekstā. Katrs cilvēks 
veidojas sava laika vēstures atslēgnotikumu
ietekmē un, neatkarīgi no tā vai ir vienisprātis ar 
citiem saviem līdzaudžiem, viņš/viņa dzīvē lieto 
savas paaudzes pasauluzskatus, pārliecību, 
sociālās vērtības un interpretāciju modeļus. Tas 
nozīmē, ka individuālo atmiņu nosaka ne tikai paša 
cilvēka laika diapazons, bet arī daudz plašākais 
paaudzes horizonts, kas ietver individuālās 
pieredzes iekļaušanu vai pretstatīšanu sabiedrībā 
lietotiem vēstures lielstāstiem. Paaudzes atmiņa



Kultūras atmiņa
• Kultūras uzdevums pārvērst pārejošo mūžīgajā

Funkcionālā atmiņa

Nodrošināt atkārtošanos 
(simboliskās prakses)

Tradīcijas, gadadienas

Rituāli

Artefaktu kanonizācija

Uzkrātā atmiņa

Nodrošināt ilglaicību

(materiālās reprezentācijas)

Grāmatas, filmas, mākslas darbi

Bibliotēkas

Muzeji

Arhīvi





Latvijas vēstures nozīmīgāko posmu pozitīvs vērtējums un viedokļa trūkums (2010)



Aleida Asmane: «Memoriālās kultūras jaunā 
neapmierinātība»

• Termins aizgūts no Z.Freida
• «Kultūras neapmierinātība» – modernā laikmeta tehniskais 

progress nerada subjektīvās laimes sajūtu un apmierinājumu

• Jaunā memoriālā kultūra ietver ne tikai savus varoņus un upurus, 
bet arī savu noziegumu upurus, par kuriem atbildīga ir valsts un 
nākamās paaudzes

• Kāpēc? – Vērtību maiņa kopš 80. gadiem, «aculiecinieku» 
laikmeta beigas, mediji



Aleida Asmane: «Memoriālās kultūras jaunā 
neapmierinātība»
• Kāda ir 20. gs. 70.–80. gados radusies memoriālā kultūra? Cik daudz tajā 

ir savtīguma? Politikas? Kāds ir memoriālās kultūras tirgus? 
Politkorektums? Moralizēšana?

• Tēzes
• Atmiņa (gan individuālā, gan kolektīvā) ir antropoloģiska universālija

• Atmiņa ir galvenā cilvēka pašapzināšanās un orientācijas laikā un telpā forma 

• Atmiņa ir pagātnes mūsdieniskošana

• Atmiņai ir nepieciešama reprezentācija

• Memoriālās kultūras atjaunotnei kalpo tās ētiskie ietvari

• Memoriālā kultūra kā kritiskās refleksijas iespēja
• Traumatiskās pagātnes problēmas neatrisina laiks. Noziegumi pret cilvēci neizgaist paši no 

sevis, ir nepieciešama upuru ciešanu atzīšana un atbildības par noziegumiem uzņemšanās



Samierināšanas, izlīgums

• Ilglaicīgs process, kurā tiek veidotas miermīlīgas 
attiecības starp bijušajiem ienaidniekiem

• Nožēla, līdzjūtība
• maina attiecības starp abām pusēm

• maina attieksmi

• rada uzticību un empātiju

• Svarīgs pāridarījums cilvēkam, nevis kādas (nacionālās, 
etniskās, sociālās) kopienas loceklim – kosmopolītiskā 
atmiņa



Transnacionālā atmiņa/Šķērsatmiņa

Lokālā

Nacionāla

Eiropas

Globālā

Migrācija
Ceļojumi
Tūrisms
Identitāte



Pēcatmiņa/postatmiņa (postmemory)

• Pēcatmiņa raksturo otrās paaudzes attiecības ar 
iespaidīgo, bieži vien traumatisko pieredzi, kas notikusi 
vēl pirms viņu dzimšanas, tomēr atstājusi dziļu ietekmi 
uz šīs paaudzes cilvēkiem, ka viņi (upuru un vainīgo 
pēcteči) veido un viņiem «ir» savas atmiņas 
(pēcatmiņa) par savu vecāku paaudzes pieredzi 



«Postmemory» jēdziens

• Marianna Hirša (Marianne Hirsch, 1949)

• «otrās paaudzes» radītais stāsts par 
traumatiskajiem notikumiem

• Art Spiegelman «Maus»

• radies pētot holokaustu pārdzīvojušo nākamās 
paaudzes (postgeneration) vizuālos un rakstītos 
tekstus

• tos ietekmējusi viņu bērnības pieredze
• vēlme saprast savus vecākus, uzzināt noklusēto
• Identitāte
• uztver un internalizē vecāku paaudzes traumu kā 

savējo

• privātās un publiskās vēstures mijiedarbība



• Vēstures konteksts
• Fotogrāfijas palielinājums
• Sejas un ķermeņa valoda
• Vieta
• Neatbildētais



Private parties 
Sieviešu 
veidotie 
ģimenes 
albumi pēc 
Otrā pasaules 
kara piedāvā 
idealizētu 
vizuālo 
realitāti, no 
kuras ir 
izslēgtas 
represijas, 
bailes, 
nabadzība, 
smags darbs



Pēcatmiņas darbs
• Otrā paaudze nodrošina dzīvo saikni starp tagadni un traumatisko 

pagātni
• 90. gados veiktās represēto ģimeņu locekļu aptaujas liecina, ka vairāk nekā 27% ģimeņu 

bērni ir zinājuši, ka vecāki represēti, bet par to netika runāts, 8% bērnu nav zinājuši, ka 
vecāki ir represēti

• Otrās paaudzes radītā atmiņa līdzinās aizsargvairogam pret traumu –
absorbē šoku, filtrē un izkliedē traumas ietekmi, mazinot ļaunumu

• «Latvieši nav morāli vienoti arī vēsturisku iemeslu dēļ. Lai latvieši kļūtu morāli un līdz ar 
to arī pilsoniski vienotāki, psiholoģiski jāatbrīvojas no smagās vēstures nastas un jāpanāk 
izlīgums starp latviešu karavīriem, kuri kara laikā cīnījās frontes pretējās pusēs, starp 
politiski represētajiem un tiem, kuri, klusu ciešot, atbalstīja šīs represijas, starp 
cilvēkiem, kuri domā, ka viņi ir aktīvi iestājušies pret okupācijas varu, un tiem, kuri 
apzināti sadarbojās ar to. [..] Šāds izlīgums iegūtu dziļi simbolisku jēgu, palīdzētu 
pārvarēt naida un atsvešinātības barjeras un piesātinātu pilsonības savstarpējās 
saskarsmes telpu ar labestīgām, uz nākotni un cilvēcību vērstām emocijām un vērtībām» 
(Elmārs Vēbers, 1998)



Unsere Mütter, unsere Väter (Generation War, 
ZDF, 2013)

•Wilhelm Winter

•Friedhelm Winter

•Greta Müller

•Viktor Goldstein

•Charlotte



• Rekoceptualizē vācu ciešanas 
un nodarījumu citām tautām

• Stereotipu kultivēšana





Dzīvokļa funkcijas
Dzīvokļa iemītnieki
Dzīvokļa iekārtojums
Laikmeta iezīmes: lietas, nodarbes, mediji



Kaimiņi



2013 2014 2016

Kultūras atmiņa. Pēcatmiņa



Kultūras atmiņa. Pēcatmiņa





Rangs Studentu bailes Studentu iztēlotās vecāku un 

vecvecāku bailes padomju 

okupācijas laikā

1. Karš Deportācijas, represijas

2. Terorakts Bads

3. Nāve Karš

4. Zirnekļi, čūskas VDK

5. Tuvinieku nāve Nabadzība

6. Augstums Nāve

7. Vientulība Darba zaudēšana

8. Nabadzība, bezdarbs/

Tumsa

Iesaukšana Padomju armijā/

Nodevība9.

10. Neizdevusies dzīve No tā, ka Latvija neatgūs 

neatkarību

Studentu 
atbildes 
par 
bailēm. 
Ranžējums
(N=73)



Izaicinājumi

• Kultūras atmiņas veidošana

• Pēcatmiņa

• Transnacionālā/šķērsatmiņa

• Latvijas simtgade



LIVINGMEMORIES
• «Living together with difficult memories and diverse identities»

• ERA.Net RUS Plus (EU-FP7)

• Helsinku Universitāte, Permas Valsts Politehniskās Universitāte, Tartu 
Universitāte, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitāte, Koča Universitāte 
Stambulā, Latvijas Universitāte
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Paldies!


