
Ēdiens Zemgales rakstnieču darbos
Ieva Kalniņa

“Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”

2021.gada 22.janvārī.

Nr. lzp-2019/1-0294 

«Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts»



Ēdiens un literatūrā 

 1993.gads vācu literatūrzinātnē aktualizē jēdzienu ‘’kulināristika».

 pašlaik  - virsjēdziens «kulināristika» plašām interdisciplinārām kultūras 

studijām

 Ēdiens (Nutrition) – Kultūra – Viesmīlība (Gastlichkeit)

 gastropoētika – pāriet no, ko ēd un kā ēd,  uz kāpēc ēd, kādas ir ēdiena 

funkcijas literārajā tekstā - pirmoreiz apzīmējums “gastropoetics” lietots: 

Reading Communities and Culinary Communities: The Gastropoetics of the 

South Asian Diaspora. Parama Roy, positions 10:2 © 2002 by Duke University 

Press

 sociāls totālfenomens



Ēdiens un literatūra

 Rinkēviča, R. (galv. red.) (2014). Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība 
un problēmas: Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu 
krājums XV. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”.

 Valke S. (sast.) (2019). Francijas garša: Gastronomija un kultūra. Rīga: 
Zinātne.

 Wierlacher, A. (Hg.) (2011). Gastlichkeit. Rahmenthema der Kulinarististik. 
Bd. 3. Berlin: LIT–Verlag.

 Wierlacher, A. (Hrsg.) (2017). Kulinaristik des Frühstücks. Breakfast across 
cultures. Analysen – Theorien – Perspektiven. Wissenschaftsforum Kulinaristik, 
Band 6. Iudicium Verlag.

 Gitanjali, G. S. (2018). Food and Literature. Cambridge: Cambridge University 
Press



Pētniecība un ēdiens

 cilvēka nepieciešamību pēc ēdiena un dzēriena 

 ēdiena un dzērienu daudzveidība, un ar tiem saistītie likumi, zīmes, normas, 

rituāli,  simboli

 viesmīlība kā senu komunikācijas formu starp cilvēkiem, tautām un nācijām

 Literatūrā ēdiens pieminēts vienmēr, bet sākot ar 19.gadsimta reālismu un 

naturālismu, 20.gadsimta kultūras kolīzijām un kultūras kodu maiņām ēdiens 

literatūrā iegūst daudz nozīmīgāku semantisko nozīmi



Avoti

 A. Brigaderes triloģija «Dievs, daba, darbs», «Skarbos vējos», «Akmeņu 

sprostā»

 Aspazija «Zila debess zelta mākoņos»

 M. Zālīte «Pieci pirksti»



Pirmais periods: 19.gadsimta iedzīvotāju 

grupas

 Sociālo augšslāņu brīvi izvēlētās ēšanas iespējas

 Pilsētas amatnieku, kalpotāju, ierēdņu, kvalificētu strādnieku ēdiens

 Patstāvīgu lauku saimnieku, zvejnieku, algādžu, lauku māju kalpu ēdiens

 Lauku mājamatnieku un amatnieku ēdiens

 Vienkāršu lielpilsētas algas strādnieku ēdiens



Pārmaiņas ēdiena izvēlē

 Ēdiena cenas samazinājums

 Ēdiena pieejamības un daudzveidības pieaugums

 Ēdienreize A + 2b



Ēdiens – izsalkums, apmierinājums, 

kārumi

 A. Brigadere : atskaldīts cukura gabaliņš, maize ar sviestu, krējums, meža 

veltes, 

 Aspazija : dārza ogas un augļi, maize ar ievārījumu, medus

 Ūdens



Ēdiens kā sociālās piederības zīme

 Medus 

 Apelsīns

 Skolas ēdieni

 1) A. Brigadere – vakariņas: nemizoti kartupeļi, siļķu gabali, 

 2) Aspazija – silts ūdens un lādītē ēdiens’.

 Triloģijā rakstniece, konceptuāli būvējot kalpu meitenes un kalpu dzīves  

ētiski un estētiski pareizo dzīves modeli, akcentē Anneles  intuitīvi izprasto 

opozīciju – muiža/zemnieki. Dziļa pazemojuma līmenī Annelei iznāk iepazīties 

ar muižas tikumiem, ēdieniem un dzērieniem muižas svētku laikā stāstā Zilie 

brīnumi, kad izlaista vai psihiski slima vācu jaunkundze liek Annelei ēst 

muižas labumus – desas, maizi, sarkanu cukurmaizi, dzert kafiju. 



Māra Zālīte romāns «Pieci pirksti»

 «Pieci pirksti»i – Pieci pirksti – Lauras mājas vārds vecajā ābelē, «Dieva rokai ir 
pieci pirksti», bet fragmentā ieskanas arī «ēdiens» - Kā vējiņš aposta ābolīšus, kas 
vēl nav ēdami, fui, skābi! 

 Stāsts «Kāpēc Avoti ir Avoti»:

 «Ko mēs ēdīsim, ja uznāk bads?» Laura uztraucas.

 Bet pusbads bija palicis. Bet mūžīgais izsalkums bija palicis. Tāpat bija palikušas 
bailes no bada un atmiņas. Bads varēja atgriezties, varēja uznākt kuru katru 
diena.

 Nātres, balandas, bērzu pumpuriņi, ievu ogas, čeremša, ciedru rieksti

 Bada sajūta nav uzveicama, tā atgriežas

 Atšķirība – Aspazijas un Brigaderes darbos tādas nav.

 M. Zālītei – padomju sistēmas raksturojums



Māra Zālīte «Pieci pirksti»

 Ceļš mājup – ar majora konfekti, kura izkūst gultā un rada šausmas – no 

ienaidnieka nevajag ņemt – sociālās atšķirības zīmes

 Vējš un ēdiens kā Latvijas un mājas smarža – vārītu kartupeļu smarža, 

šmorētas vistas smarža (jauna smarža, bet jau mīļa), ķīselis ar putukrējumu

 Dārzs Avotos ar plūmēm, ābelēm u.c. – harmonijas un pārticības zīme

 Pirmais veikals – pēdējais batons, ķieģelīšu nav, podvila, kombinžirs 

(kombinētie tauki) u.c. – mātes atmiņas, Nerunā sliktu par Latviju! – savas 

dzīves uztveres veidošana

 Viesmīlība – Laura neapgūst viesmīlības iemaņas traumatisko vecāku dēļ, 

pretstats ar 14.jūnija fantāziju, kad visi – dzīvie un mirušie –sapulcējušies 

dārzā 



Galda kultūra

 A Brigaderei - galda kultūra Avotos

 Aspazijai - vecāki un meita atsevišķi, viesošanās

 Sēdēšanas kārtība pie galda

 Viesmīlība – Laura neapgūst viesmīlības iemaņas traumatisko vecāku dēļ, 

pretstats ar 14.jūnija fantāziju, kad visi – dzīvie un mirušie –sapulcējušies 

dārzā 



Mātes piens

 20.gadsimta pirmajā pusē mātes piens izvēles jautājums 

 Anna Brigadere, reālisma pārstāve, netēlo, Aspazija, romantisma, pārstāve, 

tēlo:

 „Man arī esot stipra daba, viņš liecināja, un tas nākot no tā, ka māte esot 

mani ļoti ilgi zīdījusi un mātes piens esot tas, kas dodot vēlēkā dzīvē 

vislielāko atsparu un spēku. Un tiešām, māte stāstīja, ka viņa mani tik ilgi 

zīdījusi, kamēr es esot sākusi runāt un viņu pat uzaicinājusi uz zīdīšanu un 

pati pienesusi krēsliņu apsēsties. Tādēļ es arī vēlāk dzīvē biju stipra no rūgtā 

kausa dzert, jo iepriekš no saldā, dievišķa kausa dzērusi, ko tik viens vienīgs 

cilvēks pasaulē spēj dot – māte”.



Mātes piens

 Stāsts «Kad Laura piedzima»

 Stāsts veidots kā dramatizēti rituāls teksts (rindu atkārtojumi, tēmu 

atkārtojumi, latviešu buramvārdi, trīs lietuviešu sievas – Marija, Laima, Laura 

krista un dod vārdu, mātei nav piena, tēvs netic nekam, jaglābj māte 

vispirms, Austrumu kundze atceras Kurzemi, tiek liktas kārtis)

 Tiek atvesta gruzīniete Maja, iestājas klusums

 «Laura sāka kāri zīst.»

 21.gadsimta romānos saite – māte – piens – bērns, ir pārrauta (arī Bogene, 

Mātes piens) kā zīme okupācijas laikam, kā semantiska zīme



Secinājumi

 1) pārticības līmeņa rādītāja;

 2) sociālās piederības zīme;

 3) psiholoģijas atklājēja;

 4) identitātes atklājēja;

 5) bērnības garšas un traumas veidotāja.


