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Ievads 

Aktualitātes pamatojums 

Kultūras un mākslas fenomeni un ar tiem saistītie notikumi nereti tiek 

uztverti kā spēcīgas pozitīvas emocionālās pieredzes formētāji, turklāt ikdienas 

pieredzē mēs tiecamies pēc kultūras un mākslas baudījuma, kas kontrastē ar 

ikdienas rutinizāciju un mērenajām vai pat negatīvajām emocijām ikdienā. 

Latvijas kultūras laukā kā vieni no emocionāli piesātinātākajiem un 

pozitīvākajiem pasākumiem tiek uztverti Dziesmu un deju svētki1, un, lai gan 

kā liela mēroga pasākums tie notiek tikai reizi piecos gados, tikai retais Latvijas 

iedzīvotājs kādā dzīves posmā un līmenī nav bijis ar tiem saistīts (pēc 2017. 

gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas, 87 % iedzīvotāju ir bijuši tajos iesaistīti 

(Laķe, 2018; Vinogradova, 2017)). Svētku nedēļā informatīvajā telpā latviešu 

valodā ir grūti par tiem nedzirdēt, un iedzīvotājiem ir izvēle tajos iesaistīties 

aktīvi kā dalībniekiem (arī kā citiem tieši iesaistītajiem) vai pasīvi tos vērot 

televīzijā vai klātienē. Cilvēku tieksmi pēc klātbūtnes efekta un emocijām var 

novērot, ar katriem svētkiem palielinoties ažiotāžai par biļešu iegādes procesu. 

Mazāk tiek runāts par televīzijas sniegto emocionālo baudījumu, bet ir 

acīmredzama svētku organizatoru un pārraidītāju vēlme atspoguļot arvien 

emocionālākas dalībnieku izjūtas ekrānā. Pēcāk svētku notikumi plašsaziņas 

līdzekļos tiek aprakstīti kā emociju pārbagāti un pacilājoši (piemēram, 

Strapcāne, 2018; Jaunzems, 2018). Uz emociju nozīmību Latvijas iedzīvotāju 

un svētkos iesaistīto vidū norāda arī dažādi pētnieku kvantitatīvie dati 

(piemēram, Laķe & Grīnberga, 2014; Vinogradova, 2017; Muktupāvela et al., 

2018). Tomēr, lai gan Dziesmu un deju svētku emocionālie efekti ir gana plaši 

1 Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu (Saeima, 2005) Dziesmu un deju svētku tradīcija 
ietver Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkus. 
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sludināti un iespiedušies sabiedrības prātos pat savā ziņā kā mītisks un 

neaprakstāms svētku elements, pētnieki līdz šim maz un netieši pievērsušies 

tematam par emociju lomu Dziesmu un deju svētkos. Tas, kas šobrīd ļauj vispār 

runāt par šāda temata izpēti, ir pastarpināta šī temata iepīšana dažādos citos ar 

svētkiem saistītos pētījumos un indikācijas, ka tas varētu būt viens no 

nozīmīgākajiem svētku tradīcijas pārmantošanas un saglabāšanas aspektiem 

(Tisenkopfs et al., 2002; Tisenkopfs et al., 2008; Laķe & Muktupāvela, 2018).  

Pētījuma tēmas attīstība 

Pētījuma tēmas ideja attīstījās pamazām, darba autorei 2014.–2018. gadā 

iesaistoties Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotajā Valsts pētījumu programmā 

(VPP) “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/HABITUS”, kuras 

mērķis bija izpētīt tradīcijas pārmantošanas mehānismus mūsdienu sabiedrībā, 

fokusējoties uz Dziesmu un deju svētku tradīcijas gadījumu. Programmas 

ietvaros tika īstenoti plaši aptveroši un daudzveidīgi apakšpētījumi 

par dažādiem ar tradīcijas saglabāšanu un pārmantošanu saistītiem 

priekšnosacījumiem, kā vēsturiskais, tiesiskais, sociālais, ekonomiskais un 

finansiālais, izglītības un simboliskais (Muktupāvela & Laķe, 2018). 

Promocijas darba autore deva ieguldījumu tradīcijas fenomena teorētiskajā 

izpētē (Treimane & Vinogradova, 2018a) un iesaistījās dažādu aspektu 

pētniecībā, kā izglītības (Treimane & Vinogradova, 2018b; Laķe, Treimane & 

Vinogradova, 2018), ekonomiskā un finansiālā (Tjarve et al., 2018), arī 

izvērtēja kolektīvu vadītāju lomu svētku procesā (Hermane, Treimane & 

Vinogradova, 2018). Tāpat darba autore programmas ietvaros attīstījusi 

pētnieciskās prasmes, īstenojot dažāda mēroga un metodoloģiju pētījumus par 

svētku tradīciju, t.sk. kvantitatīvās aptaujas (Laķe & Grīnberga, 2014; 

Vinogradova, 2017; Muktupāvela et al., 2018), kuru dati izmantoti šajā darbā, 

un meklējot jaunas tradīcijas fenomena izpētei adaptējamas pieejas, kā vizuālās 
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pētniecības metodes (Laķe & Vinogradova, 2016), kuru izmantošanas iespējas 

darbā pilnveidotas. Par visnozīmīgāko ieguldījumu promocijas idejas attīstībā 

var uzskatīt autores pētījumu VPP ietvaros par māksliniecisko kolektīvu 

ikdienas praksēm Dziesmu un deju svētku starplaikā (Vinogradova, 2018), kurā 

iegūtie dati integrēti emociju lomas analīzē.  

Viens no ikdienas prakšu pētījuma būtiskākajiem secinājumiem bija par 

kolektīvu ikdienas praksēm kā nozīmīgu tradīcijas pārmantošanas un 

saglabāšanas elementu. Lai gan svētki ir nozīmīgākais un kulminējošais 

piecgades cikla pasākums nedēļas garumā, tieši ikdienas prakses svētku 

starplaikā veicina dalībnieku iesaisti tradīcijā, tādā veidā ļaujot tai tikt 

pārmantotai. Svētki nevarētu notikt, ja kolektīvā piecu gadu periodā nebūtu 

iespējams īstenot iesaistošas un piesaistošas ikdienas prakses. Tradīcijas 

pārmantošanas stabilitātei būtiska ir arī dalībnieku ilgtermiņa iesaiste 

kolektīvos, piedaloties ne vienā vien piecgades cikla periodā. Dalībnieku 

ilgtermiņa iesaiste ir atkarīga no dalībnieku motivācijas iesaistīties, kolektīva 

mērķiem un īstenotajām ikdienas praksēm. Kā īpaši nozīmīgas prakses tika 

atzītas dažādas neformālās aktivitātes, piemēram, kopīga svētku svinēšana un 

izbraukumi, kas lielā mērā veicina pozitīvu atmosfēru kolektīvā. Ikdienas 

prakšu pētījumā iegūtie dati indicēja, ka tieši pozitīva atmosfēra kolektīvā un ar 

to saistītās emocijas ir tās, kas ir stimuls līdzdarboties mākslinieciskajos 

kolektīvos un svētku tradīcijā. Pārdomu vērts aspekts bija arī dalībnieku 

atziņas, ka svētki, lai gan dod neaprakstāmas un spēcīgas pozitīvas emocijas, ir 

tikai viens no pasākumiem, bet būtiskāks dzinulis ikdienā līdzdarboties ir 

mēģinājumos, koncertos un neformālajās aktivitātēs iegūtās pozitīvās emocijas. 

Tomēr ikdienas prakšu pētījuma atšķirīgais fokuss un metodoloģija neļāva 

izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par emociju lomu svētku tradīcijas 

pārmantošanā un saglabāšanā. Viens no šķēršļiem bija, pirmkārt, emociju 

skaidrojumu teorētiskās bāzes trūkums, kas ierobežoja analītisko konceptu 

pielāgošanu, piemēram, kā interpretēt šādas grūti aprakstāmas un spēcīgas 
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emocijas, arī pacilājuma un kopības izjūtu. Otrkārt, izvēlētā metodoloģiskā 

pieeja nebija fokusēta uz emociju izpēti un neļāva visaptveroši analizēt svētku 

un ikdienas prakšu emociju dinamiku un sasaisti ar tradīcijas pārmantošanu. 

Līdz ar to šajā pētījumā neatbildēts palika jautājums, cik lielā mērā emocijas ir 

nozīmīgas svētku tradīcijas pārmantošanā un saglabāšanā un kāda šajos 

procesos ir to izpausmju dinamika starp ikdienas praksēm un svētkiem. 

Attiecīgi arī šajā promocijas darbā fokuss tiek sadalīts ikdienas prakšu un 

svētku emociju pieredzē, tradīcijas pārmantošanu un saglabāšanu vērtējot abu 

dinamiskās attiecībās.  

Uz emociju nozīmi svētkos norādīja arī vairāki kvantitatīvo pētījumu 

dati, no kuriem var secināt, ka emocijas kopumā Latvijas sabiedrībā tiek 

uzskatītas par nozīmīgu ieguvumu no līdzdalības Dziesmu un deju svētkos, bet 

jo īpaši to izceļ svētku dalībnieki (skat. 1.1. attēlu). 2017. gadā Latvijas 

Kultūras akadēmijas īstenotajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā 40 % respondentu 

kā vienu no galvenajiem ieguvumiem no līdzdalības Dziesmu un deju svētkos 

min spilgtas emocijas, ko nespēj sniegt nekas cits, būtiskāka ir tikai nostiprināta 

kopības izjūta ar visu tautu. Jāņem vērā, ka šis priekšstats izveidojies arī lielā 

daļā to iedzīvotāju, kuri svētkos nekādā veidā nav iesaistījušies, – 38 % no tiem 

norāda spilgtas emocijas kā būtisku ieguvumu. Atšķirībā no neiesaistīto 

iedzīvotāju viedokļa dalībnieku vērtējums atspoguļo viņu iegūto pieredzi – 

45 % kā ieguvumu min spilgtas emocijas (Vinogradova, 2017). Dalībnieki šajā 

aptaujā ir pārstāvēti mazākā skaitā, bet precīzāku situācijas raksturojumu sniedz 

pēc 2013. gada Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem LKA īstenotā 

dalībnieku aptauja, kur 73 % respondentu norādīja spilgtas emocijas kā būtisku 

ieguvumu (Laķe & Grīnberga, 2014). Īpaši nozīmīgas spilgtas emocijas pauž 

jaunieši – to norāda 75 % svētku dalībnieku un 42 % no tiem, kuri nekad nav 

piedalījušies svētkos (Muktupāvela et al., 2018). Šajos datos parādās vairākas 

būtiskas tendences. Pirmkārt, emociju nozīmība svētkos ir gan priekšstats tai 

iedzīvotāju grupai, kura svētkos nav iesaistīta vai piedalās pasīvi, gan 



9 

dalībnieku pieredzes vērtējums. Otrkārt, dalībnieki augstu novērtē emocijas 

svētkos, kas norāda uz nepieciešamību izvērtēt emocijas kā būtisku svētku 

tradīcijas pārmantošanas un saglabāšanas priekšnoteikumu. Treškārt, dalībnieku 

vidū emociju vērtējums neilgi pēc svētkiem ir ievērojami augstāks nekā pirms 

tiem, kas norāda uz emociju dinamikas mainību starpsvētku periodā un 

nepieciešamību vērtēt to ietekmējošos aspektus. Šādas tendences norāda uz to, 

ka emociju lomas pētniecībā uzsvars ir jāliek tieši uz reālās pieredzes jeb svētku 

dalībnieku izpēti. Turklāt apstiprinās, ka promocijas darba fokusam uz tradīciju 

jāspēj integrēt gan ikdienas prakses, gan svētku kulminējošos pasākumus, kas 

reizē arī sarežģī metodoloģisko pieeju izvēli.  

1.1. attēls. Kvantitatīvie dati (2014–2018): galvenie ieguvumi no līdzdalības 

Dziesmu un deju svētkos. Aptaujas datu salīdzinājums 

Pētījuma pamatproblēma tiek balstīta nepieciešamībā izpētīt ar 

Dziesmu un deju svētku tradīciju saistītos pārmantošanas un saglabāšanas 

priekšnosacījumus, kuru izpratne ir nepieciešama attīstības un pēctecības 

nodrošināšanā. Lai gan emocijas ir klātesošas ikvienā cilvēka mijiedarbībā un 

dzīves brīdī, Dziesmu un deju svētku tradīcija tiek saistīta ar spēcīgām 

pozitīvām emocijām, kuru nozīme un skaidrojumi nav pētīti, un starp 

līdzšinējiem pētījumiem un izpētītajiem priekšnoteikumiem neskaidra ir 

emociju loma tradīcijas pārmantošanas procesos. To izpratne ļautu noteikt, vai 
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šīs tradīcijas ikdienas un svētku nedēļas kontekstā ir nepieciešamas izmaiņas un 

kādi aspekti jāņem vērā, organizējot ar tradīciju saistītās prakses.  

Galvenie pētnieciskie jautājumi 

1. Kā socioloģijā tiek pētītas emocijas, un kādas teorētiskās pieejas iespējams

izmantot Dziesmu un deju svētku tradīcijas izpētē?

2. Kā Dziesmu un deju svētki sociālajās un humanitārajās zinātnēs tiek

interpretēti kā tradīcija, un kā emocijas var būt viens no tās pārmantošanas

un saglabāšanas priekšnosacījumiem?

3. Kādas ir māksliniecisko kolektīvu ikdienas prakses Dziesmu un deju svētku

starplaikā, un kāda ir emociju dinamika tajās?

4. Kāda nozīme ir emocijām un to dinamikai Dziesmu un deju svētku

noslēguma pasākumos?

5. Kādi ir Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā veiksmīga mijiedarbības

rituāla priekšnoteikumi, un kādas ir labās prakses pozitīvu emociju radīšanai

ikdienas prakšu un svētku pieredzēs?

6. Kādas ir vizuālo pētniecības metožu pielāgošanas iespējas un ierobežojumi

emociju izpētei tradīcijas fenomena ietvaros?

Promocijas darba mērķis: noskaidrot, kāda ir emociju loma Dziesmu 

un deju svētku tradīcijā un tās ietvaros īstenotajās māksliniecisko kolektīvu 

ikdienas praksēs un kādi priekšnoteikumi nepieciešami, lai emocijas veicinātu 

svētku tradīcijas pārmantošanu un saglabāšanu. 

Darba uzdevumi 

1. Noskaidrot, kā socioloģijā tiek pētītas emocijas, un izvirzīt Dziesmu un deju

svētku tradīcijas specifikai pielāgojamu teorētisko pieeju.
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2. Noskaidrot, kādas ir Dziesmu un deju svētku izpausmes kā tradīcijai

sociālajās un humanitārajās zinātnēs un kā emocijas var būt viens no

tradīcijas pārmantošanas un saglabāšanas priekšnosacījumiem.

3. Izpētīt, kādas ir māksliniecisko kolektīvu ikdienas prakses Dziesmu un deju

svētku starplaikā un kāda ir emociju dinamika tajās.

4. Izpētīt, kāda ir emociju nozīme un dinamika Dziesmu un deju svētku

noslēguma pasākumos.

5. Izpētīt, kādi ir Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā veiksmīga

mijiedarbības rituāla priekšnoteikumi un kādas ir labās prakses pozitīvu

emociju radīšanai ikdienas prakšu un svētku pieredzēs.

6. Noskaidrot, kādas ir vizuālo pētniecības metožu pielāgošanas iespējas un

ierobežojumi emociju izpētei tradīcijas fenomena ietvaros.

Teorētiskais pamatojums 

Emociju pētniecība pēdējās desmitgadēs ir piedzīvojusi strauju izrāvienu 

un nu jau var tikt uzskatīta par vienu no “karstajiem tematiem” zinātnē, tomēr 

fenomena daudzšķautņainā un starpdisciplinārā daba to nepiesaista vienai 

konkrētai zinātņu disciplīnai. Emociju fenomens tiek pētīts gan dabas zinātnēs, 

kā bioloģija, psihiatrija, medicīna, neirozinātne, gan sociālajās zinātnēs, kā 

psiholoģija, socioloģija, komunikāciju un tiesību zinātnes, gan arī 

humanitārajās zinātnēs, kā vēsture, filozofija un literatūra (Evans, 2001; 

Keltner, Oatley & Jenkins, 2014; Stets & Turner 2014; Franks, 2014; Barret, 

Lewis & Haviland-Jones, 2016; Jacobsen, 2019). Saprotams, ka tik dažādās 

zinātnēs un to disciplīnu ietvaros nav iespējams rast vienotu izpratni par 

emocijām, tāpēc emociju fenomena izpētē jārēķinās ar izvēlētās disciplīnas 

ierobežojumiem un reizē arī kā priekšrocība jāuztver tās dotā unikālā 

perspektīva. Promocijas darba teorētiskais ietvars ir balstīts emociju 

socioloģijā, kas ir pēdējās desmitgadēs strauji augoša socioloģijas apakšjoma, – 
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šobrīd tajā ir apjomīgs teoriju un empīrisko pētījumu klāsts, ietverot gan 

kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes, un tas līdz ar unikālo un papildinošo 

skatījumu uz emociju fenomenu zinātnē kopumā padara emociju socioloģiju par 

prominentu un perspektīvu socioloģijas virzienu (Turner & Stets, 2006; Stets & 

Turner, 2005; Jacobsen, 2019). Sociologu interese par emocijām pēc ilgu gadu 

ignorances attīstījās, pateicoties jaunajiem zinātnes strāvojumiem kopumā, – 

pētniecībā arvien vairāk tiek novērtēta cilvēka daudzpusība, kas ietver gan 

racionālo, gan emocionālo pusi, un spēja reflektēt par savām rīcībām, ko lielā 

mērā ietekmē emocionālie aspekti un saistības (kā vēlmes, attieksmes, vērtības 

un morālie ticējumi) (Thoits, 1989; Jacobsen, 2019). Emocijas socioloģijā var 

tikt pētītas kā sociāls fenomens pašas par sevi vai arī kā būtiska citu sociālo 

fenomenu komponente (Barbalet, 1998; Bericat, 2015; Collins, 2014). 

Socioloģiskā perspektīva ir unikāla ar to, ka pēta emocijas sociokultūras 

kontekstā un to, kā sociālās un kultūras normas ietekmē cilvēku emocionālās 

pieredzes, izpausmes un uzvedību, tā kļūstot par nozīmīgu cilvēku attiecību 

vadītāju un vienu no nepieciešamajiem elementiem dažādās sociālajās 

formācijās, kā kopienas, sociālās kustības, nācijvalstis u.tml. (Turner & Stets, 

2005; van der Löwe & Parkinson, 2014; Lively & Weed, 2016; Jacobsen, 

2019). Ilgus gadu desmitus sociologi pretojās ņemt vērā emocijas kā vienu no 

cilvēku uzvedību ietekmējošiem aspektiem, jo pretstatīja tās racionālismam, kas 

kā sabiedrības virzītājs dominēja sociologu idejās. Pēdējās desmitgadēs 

notikusī integrācija ar citām zinātņu disciplīnām, kā neirozinātnes, parāda, ka 

emocionalitāte un racionalitāte ir cieši saistītas un ietekmē lēmumu 

pieņemšanas procesus – emocijas vada sabiedrības indivīdu apzinātos un 

neapzinātos lēmumus un lielā mērā darbojas kā motivācija saņemt pēc iespējas 

pozitīvākus rezultātus un izvairīties no negatīvajiem lēmuma pieņemšanas 

procesā (Franks, 2014; Harris, 2015; Turner & Stets, 2005). Socioloģiskajā 

perspektīvā jāņem vērā, ka sociokultūras aspekti, lai gan dažādos kontekstos ir 

būtiski, nav vienīgie, kas ietekmē emociju dabu, tāpēc zinātniskie ierobežojumi 
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ir saistīti ar to, cik lielā mērā attiecīgās emociju socioloģijas teorijas spēj 

integrēt sociokultūras un citu zinātņu disciplīnu interesējošos aspektus un nebūt 

pretrunā ar tiem, kā, piemēram, emociju fizioloģiskā izcelsme un 

funkcionēšana.  

Emociju sociologu vidū nav vienprātības par emociju izpausmēm 

sabiedrībā, tāpēc attīstītās teorijas var būt fundamentāli atšķirīgas un 

nesamērojamas savā starpā, kas rada nepieciešamību ievirzīt promocijas darbu 

konkrētas teorijas ietvaros. Par tādu izvēlēta Rendala Kolinsa (Randall Collins) 

mijiedarbības rituālu teorija, kas ir pazīstamākā rituālu teoriju grupas 

perspektīva. Rituālu teoriju izvēle saistīta ar nepieciešamību skaidrot emociju 

lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas pārmantošanā un saglabāšanā, jo tās 

pēta dažāda mēroga mijiedarbības, kas dod iespēju skaidrot gan svētku 

tradīcijas ikdienas prakses, gan kulminējošos pasākumus. Tajās tiek pieņemts, 

ka pozitīvās emocijas ir kā motivācija iesaistīties tālākajās mijiedarbībās, kas 

dod teorētiskos instrumentus svētku tradīcijas saglabāšanas un pārmantošanas 

procesu skaidrošanā, savukārt, kolektīvi vērtējot, veiksmīgas mijiedarbības 

noved pie kolektīvās vienotības, kāda novērojama Dziesmu un deju svētkos 

(Collins, 2014). R. Kolinsa ideja par mijiedarbības rituālu ķēdēm izceļas ar to, 

ka ir pievērsusi dažādu emociju socioloģijas strāvojumu pētnieku uzmanību, un 

kā tās galvenās priekšrocības ir šādas: 1) spēja skaidrot makroprocesus ar 

mikroprocesiem sabiedrībā; 2) tā daļēji integrē emociju bioloģiskos un 

sociokultūras aspektus; 3) ietver īstermiņa un ilgtermiņa emociju skaidrojumus; 

4) teorija ir empīriski pārbaudīta dažādu tematu ietvaros, ņemot vērā

metodoloģijas labās prakses un attīstību socioloģijā; 5) empīriski iedala 

emocijas pozitīvajās un negatīvajās, kas atvieglo datu vākšanas un analīzes 

procesus (Thoits, 1989; Kemper, 1990; Collins, 2004; Turner & Stets, 2005; 

Jasper, 2011; Collins, 2012; Turner, 2014; Bericat, 2015; Holmes, 2015).  



 14 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas fenomens pētīts starpdisciplinārā 

ietvarā, nefokusējoties uz konkrētu zinātņu disciplīnu. Tāpat kā emociju 

gadījumā, arī tradīcijas fenomens ir pārdisciplinārs un ar tā pētniecību 

nodarbojas plašs humanitāro un sociālo zinātņu disciplīnu loks, visbiežāk 

antropoloģija, folkloristika, kultūras studijas un socioloģija (Giddens, 1990; 

Finnegan, 1991; Green, 1997; Macionis; 2007; Kockel, 2007; Bula, 2011; 

Bronner, 2011; Sims and Stephens, 2011; Vaz da Silva 2012). Tradīcijas 

fenomena teorētiskais ietvars darbā tiek paplašināts arī uz humanitāro jomu, jo 

socioloģijā dažādu vēsturisko un teorētisko iemeslu dēļ tikai pēdējos gados 

parādījusies interese par tradīcijām mūsdienu kontekstā, iepriekšējos gadu 

desmitos tās vairāk saistot ar tradicionālajām kultūrām un sabiedrībām. Darba 

empīriskās daļas izstrādes kontekstā nozīmīgs bija pēdējās desmitgadēs 

sociologu veiktais plašais empīrisko pētījumu klāsts (piemēram, Tisenkopfs et 

al., 2002; Tisenkopfs et al., 2008; Muktupāvela & Laķe, 2018), kas ļauj integrēt 

humanitāro tradīcijas izpratni ar socioloģisko zināšanu bāzi.  

Izmantoto fenomenu un jēdzienu raksturojums 

Emocijas promocijas darbā vispārīgi tiek skatītas kā iekšējs novērtējošs 

stāvoklis, sistēma vai reakcija uz kādu ārēju stimulu (Lawler, 1999; Brody, 

1999; Harris, 2015). Svarīgi, ka emocijas var būt gan apzināta, gan neapzināta 

atbilde uz ķermeņa afekta stāvokļiem un tās ir balstītas uz kultūrā un iepriekšējā 

pieredzē iegūtu pasaules izpratnes veidu. Ar emocijām saistīti jēdzieni ir afekts, 

sajūtas, jūtas un noskaņojums, no kuriem jumta jēdziens šiem visiem ir afekts, 

bet tam iztrūkst kultūras komponente, tāpēc sociologiem tas nav saistošs. 

Savukārt empīriski sociologi visbiežāk pēta sajūtas, kas ir apzināta un kultūrā 

balstīta pieredze, bet tā netiek aptverta neapzinātā emociju pieredzē (Gordon, 

1981; Thoits, 1989; Kemper, 1990; Shouse, 2005; Turner & Stets, 2005; Kelly, 

Iannone & McCarty, 2014; Rodgers & Robinson, 2014; Frank, 2014; Bericat, 
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2015). Jāņem vērā, ka socioloģijas apakšjomai tiek dots “emociju” nosaukums, 

jo tas ir mērķis, uz ko jātiecas ikvienam sociologam – izpētīt ne tikai apzinātās 

izjūtas, bet arī meklēt veidus, kā pētīt neapzinātās emocijas (Turner & Stets, 

2005). Lai gan šis darbs nepretendē uz pilnvērtīgu neapzināto emociju 

pētniecību, empīrisko datu analīzē ir veikts mēģinājums interpretēt arī tās 

emocijas, kuras pētījuma dalībnieki nepauž paši. Vēl būtiski piebilst, ka 

emocijām piemīt bioloģiskās, kultūras un kognitīvās komponentes, kas 

mijiedarbojas sarežģītos veidos (Thoits, 1989; Turner & Stets, 2005), tāpēc 

principā vienai zinātņu disciplīnai izpētīt visus šos aspektus nav iespējams, kas 

ierobežo arī socioloģiskās izpētes lauku. Tā kā emociju definīciju socioloģijā ir 

daudz un tās cieši saistītas ar konkrētām teorētiskajām pieejām, tad pētnieki 

iesaka ņemt vērā attiecīgos emociju jēdzienu skaidrojumus (Thoits, 1989; 

Harris, 2015; Turner & Stets, 2005). R. Kolinsa teorijā emocijas ir viena no 

mijiedarbības rituālu komponentēm, tās ir sociālas un rodas indivīdu 

savstarpējās mijiedarbības situācijās. Teorijā tiek izdalītas īstermiņa 

(dramatiskās) un ilgtermiņa (emocionālā enerģija) emocijas, kas mikrolīmeņa 

mijiedarbības rituālu ķēdēs ar to un citu rituāla elementu savstarpējo dinamiku 

palīdz izprast sabiedrības makroprocesus. Ja īstermiņa emocijas ikdienā ir 

pamanāmākas un spilgtākas, tad ilgtermiņa emocijas jeb emocionālā enerģija ir 

mērenāka un motivē iesaistīties nākamajās mijiedarbībās, ja iepriekšējās ir 

bijušas pozitīvas (Collins, 2004). Emocijas sociālā kontekstā var būt dažādas – 

individuālas, kolektīvas un arī kā emocionālais klimats jeb atmosfēra (Bericat, 

2015). Promocijas darbā empīriski tiek pētītas individuālās emocijas, bet ar to 

palīdzību un R. Kolinsa mijiedarbības rituālu teoriju tiek analizētas Dziesmu un 

deju svētku tradīcijā pastāvošās kolektīvās emocijas, kas parasti ir ar 

nozīmīgiem sociāliem efektiem, piemēram, veicina sociālo vienotību (Collins, 

2004). Ar kolektīvām emocijām tiek saprastas tādas emocijas, kas ir kopīgas 

lielam skaitam cilvēku, bet tām nav jābūt identiskām, tās var būt līdzīgas 

(Jasper, 2014; Helly, Iannone & McCarty, 2014). 



 16 

Dziesmu un deju svētki ir darbā analizētais gadījums jeb notikums, 

kurā tiek pētīta emociju loma. Ar Dziesmu un deju svētkiem tiek saprasta 

unikāla Latvijas kultūras tradīcija un nacionālā identitātes sastāvdaļa, kas ietver 

gan Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus, gan Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkus (Saeima, 2005). Tāpat svētku tradīcija tiek uztverta kā 

kompleksu prakšu kopums, kuru var izdalīt sekojoši: 1) svētku nedēļas 

notikumos reizi piecos gados; 2) māksliniecisko kolektīvu īstenotajās 

starpsvētku perioda ikdienas praksēs (teorētiski tās ir definētas Dziesmu un deju 

svētku likumā (2005), bet praktiski pētītas un aprakstītas promocijas darba 

autores publikācijās (Laķe & Vinogradova, 2016; Vinogradova, 2018)). 

Sākotnēji svētku tradīcija attīstījusies kā daudzbalsīga tautas kopdziedāšanas 

forma, bet mūsdienās svētkus var uzskatīt par plaša mēroga nacionālas nozīmes 

multidisciplināru pasākumu, kas balstās trijās savstarpēji saistītās kultūras 

formās – tautas mākslā, profesionālajā mākslā un tradicionālajā kultūrā. Šī 

tradīcija un tās simbolisms visās trijās Baltijas valstīs, katrā gan atšķirīgā 

formā, tika atzīts par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO) Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras 

mantojuma meistardarbu, kas ir ļāvis pamatot arī svētku nacionālo nozīmību 

valsts līmenī, aizsargājot to ar Dziesmu un deju svētku likumu (Saeima, 2005; 

Ministru kabinets, 2020). Dziesmu un deju svētku interpretācijai iespējami 

dažādi jēdzieni, kā, piemēram, kultūras fenomens, festivāls, rituāls u.tml., bet 

promocijas darbā izvēlēts svētkiem piemērot tradīcijas analītisko konceptu. 

Tradīcijas jēdziena izvēle saistīta ar to kā šobrīd dominējošo kultūrpolitisko un 

pētniecisko skatījumu uz svētkiem, kas izrietoši turpina iepriekšējo, t.sk. 

socioloģisko, pētījumu praksi (Tisenkopfs, Āboltiņa & Miezīte, 1995; 

Tisenkopfs et al., 2002; Estonia, Latvia and Lithuania, 2003; Tisenkopfs et al., 

2008; Muktupāvela & Laķe, 2018). Promocijas darba teorētiskajā un 

empīriskajā darbā izmantots arī rituāla jēdziens, bet jāprecizē, ka tas tiek darīts 

R. Kolinsa socioloģiskās mijiedarbības rituālu teorijas kontekstā, kas rituālu
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skata kā ikvienu ikdienišķu cilvēku saskarsmi jeb mijiedarbību (Collins, 2004), 

nevis humanitārajās zinātnēs pieņemto skatījumu uz rituālu kā uz reliģisku 

komponenšu ietverošu procesu ar simbolisko un emocionālo vērtību. Tātad 

promocijas darbā tiek pētītas ar Dziesmu un deju svētku tradīciju saistītās 

ikdienas saskarsmes jeb mijiedarbības rituāli, ietverot gan starpsvētku perioda 

ikdienas prakses, gan svētku kulminācijas notikumus, un ar tiem saistītās 

emocijas. 

Tradīcijas pamatideja atspoguļo to kā ar pagātni saistītu prakšu un 

uzskatu kopumu, kas ar to pieņemšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm tiek 

akceptēts noteiktā grupā un ir šīs grupas identitātes veidošanas elements 

(Green, 1997; Bula, 2011; Treimane & Vinogradova, 2018a). Tā kā tradīcijas 

jēdziena daudzslāņainība un subjektīvās komponentes apgrūtina vienas 

konkrētas definīcijas tiešu pielāgošanu un izmantošanu darbā, tradīcija 

analizēta, ietverot tai raksturīgākās dažādu definīciju un klasifikāciju pazīmes, 

kā tagadnē balstīta saikne ar pagātni, nepārtrauktība, mainība, simbolisms un 

tradīcijas īstenotājs.  

Svētku tradīcijas saglabāšana un pārmantošana Latvijā ir balstīta 

normatīvajos tiesību aktos, no kuriem kā būtiskāko var uzsvērt Dziesmu un 

deju svētku likumu. Tajā paustais norāda, ka ir nepieciešams nodrošināt svētku 

tradīcijas ciklisku nepārtrauktu norisi ar starpsvētku perioda aktivitātēm, lai 

tradīcija tiktu saglabāta un pārmantota nākamajās paaudzēs (Saeima, 2005). Šīs 

tradīcijas saglabāšanas un pārmantošanas priekšnosacījumi ir pētīti jau iepriekš, 

šķiet, vislielāko ieguldījumu devusi Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku 

komanda, monogrāfijā “Tradīcijas anatomija: Dziesmu un deju svētki” 

(Muktupāvela & Laķe, 2018) zinātniski apstiprinot tādu aspektu kā 

vēsturiskais, tiesiskais, finansiālais un ekonomiskais, sociālais, simboliskais un 

izglītības nozīmību šajā procesā. Promocijas darba kontekstā nozīmīgi, ka starp 

valsts un pašvaldību noteiktajām atbildībām, atbalstošu izglītības sistēmu, 

dažādu iesaistīto pušu (t.sk. amatieru, profesionāļu un organizatoru) kopīgu 
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darbību un infrastruktūras nepieciešamībām kā Dziesmu un deju svētku 

ilgtspējas faktori norādīti arī indivīda personīgā vēlme pašapliecināt un paust 

savas radošās spējas, iesaistoties mākslinieciskajos kolektīvos (Ministru 

kabinets, 2020). Individuālo motivāciju iepriekš pētījušas arī Latvijas 

Universitātes pētnieka Tāļa Tisenkopfa komandas (Tisenkopfs et al., 2002; 

Tisenkopfs et al., 2008). Tomēr neviens no kultūrpolitikas dokumentiem un 

pētnieku publikācijām līdz šim nav fokusējies uz emocijām kā nozīmīgu 

tradīcijas saglabāšanas un pārmantošanas priekšnosacījumu, kā tas ir izvirzīts 

šajā promocijas darbā.  

Empīriskā pētījuma metodoloģija 

Pētījuma dizaina izstrādē problemātiski bija abi promocijas darbā 

aptvertie fenomeni – emocijas un Dziesmu un deju svētku tradīcija. Kā tika 

secināts pēc teorētiskās emociju analīzes 1. nodaļā, tad emocionālās pieredzes 

pētniecībā socioloģijā ideālā gadījumā nepieciešams ietvert kā apzinātas, tā 

neapzinātas emocijas, kā arī jānošķir pieredzētās emocijas no emociju 

izpausmēm, tāpēc nepieciešams izvēlēties tādu metodoloģiju, kas ietver pēc 

iespējas plašāku emocionālo pieredžu klāstu. Iepriekšējās pētnieku pieredzes 

liecināja, ka nepieciešamas daudzpusīgas pētījuma metodes, kuras, pirmkārt, 

ļautu pētījuma dalībniekiem reflektēt par emocijām, kas ne vienmēr ir vienkāršs 

sarunu temats, ko varētu pētīt ar tradicionālajām socioloģiskajām metodēm. 

Otrkārt, izvēlētajām metodēm vajadzētu pētniekam ļaut pēc iespējas objektīvāk 

interpretēt dalībnieku emociju izpausmes un izteiktās pieredzes, kā arī 

neapzinātās un neizteiktās emocijas. Tāpat metodoloģijas izvēli ietekmēja 

izvēlētā R. Kolinsa mijiedarbības rituālu teorija, pēc kuras veikto teorētisko un 

empīrisko pētījumu pārskata tika secināts, ka būtu jāvirzās kvalitatīvo metožu 

virzienā, kas ļautu elastīgā veidā izpētīt dažādus mijiedarbības rituāla elementus 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas gadījumā. Emociju socioloģijas un arī 
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konkrēti mijiedarbības rituālu teorijas autora atziņas par piemērotāko 

metodoloģiju norādīja uz tādām metodēm kā novērojumi un intervijas, kas 

ietver arī audiovizuālos datus (Collins, 2004; Collins, 2012). Savukārt Dziesmu 

un deju svētku gadījumā izvēlētais analītiskais tradīcijas koncepts un tā analīze 

norādīja, ka tradīcijas pētniecībā jāmeklē tādas metodes, kas ietvertu tradīcijas 

kā subjektīva fenomena un simboliska konstrukta dabu, jo tradīcijas īstenotāji 

var katrs atšķirīgi uztvert īstenoto tradīciju, turklāt tradīcijas ikdienišķums un 

integrācija ikdienas dzīvē var radīt šķēršļus pētījuma dalībnieku refleksijai par 

to (Bauman, 1992; Bronner, 2011). Promocijas darba autore tradīcijas 

pētniecības metodoloģiskās iespējas izvērtējusi jau iepriekšējos pētījumos 

(Laķe & Vinogradova, 2016; Vinogradova; 2018), kas saistīti ar tradīcijas 

ikdienas prakšu pētniecību, un kā viena no būtiskākajām metodoloģiskajām 

novitātēm tieši Dziesmu un deju svētku tradīcijas pētniecībā tika atzītas 

vizuālās pētniecības metodes (visual research methods), īpaši tāda kvalitatīva 

pieeja kā foto izdibināšana (photo-elicitation, Harper, 2002; Hatte, Fotin & 

Adams, 2013). Attiecīgi abu fenomenu specifika norāda uz to, ka emociju 

izpētei tradīcijas fenomena ietvaros būtu lietderīgas vizuālās pētniecības 

metodes, kuru pielāgošanas iespējas un ierobežojumi ir arī viens no šī 

promocijas darba uzdevumiem. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, promocijas 

darba autore kā galveno emociju izpētes metodi izvēlējusies foto izdibināšanu, 

pielāgojot to šī darba vajadzībām. Emociju loma tika pētīta no dažādiem 

aspektiem, tāpēc pētījuma dizainā ietvertas arī citas papildinošas metodes. 

Pētījuma loģiskā struktūra tiek balstīta izvirzītajos galvenajos 

pētnieciskajos jautājumos, uz kuriem atbildes rastas, savstarpēji integrējot 

iegūtās teorētiskās un empīriskās zināšanas. Darba ievadā tiek izvirzīti 

6 galvenie pētnieciskie jautājumi. Pirmajās divās nodaļās teorētiski tiek 

analizētas emocijas un Dziesmu un deju svētku tradīcija. Emociju lomas 

analīzei tradīcijā tiek izstrādāti divi pētījuma virzieni, no kuriem katrs ļauj 

atbildēt uz kādu no pētnieciskajiem jautājumiem: 1) ikdienas prakses svētku 
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starplaikā; 2) emociju loma ikdienas praksēs un svētkos. Tie izstrādāti 

kvalitatīvās metodoloģijas ietvaros, pielāgojot tādas vizuālās pētniecības 

metodes kā novērojums ar foto dokumentāciju (novērojums, kura laikā tiek 

iegūti vizuāli dati) un foto izdibināšanu. Darba secinājumi ar atbildēm uz 

pētnieciskajiem jautājumiem un diskusijas daļu veidoti, analizējot empīriskos 

datus mijiedarbības rituālu teorijas kontekstā, tāpēc tiem atvēlēta atsevišķa 

noslēdzošā nodaļa.  

Par promocijas pētījuma priekšmetu tiek izvirzītas emocijas svētku 

tradīcijā, ietverot gan māksliniecisko kolektīvu īstenotās starpsvētku perioda 

ikdienas prakses, gan svētku noslēdzošo jeb kulminējošo nedēļu. Starpsvētku 

perioda ikdienas prakses ir visas tās aktivitātes, kuras īsteno mākslinieciskie 

kolektīvi periodā stap diviem svētkiem, un tās teorētiski ir ierakstītas 

likumdošanā (Saeima, 2005), iekļaujot ne vien māksliniecisko kolektīvu, bet arī 

citu iesaistīto pušu atbildības, kā arī praktiski tās pētījusi promocijas darba 

autore (Laķe & Vinogradova, 2016; Vinogradova, 2018). Ar svētku nedēļu 

tiek saprasti notikumi vairāku dienu laikā, kas notiek reizi piecos gados kā 

tradīcijas cikla kulminācija. 

Promocijas pētījuma objekts ir Dziesmu un deju svētku tradīcijā 

iesaistītie mākslinieciskie kolektīvi un to dalībnieki. Pētījumā tiek vērsta 

uzmanība arī uz pašu māksliniecisko kolektīvu ikdienas praksēm, veicot 

novērojumus kolektīvos, tomēr lielākais fokuss ir uz individuālajām un 

kolektīvajām emocijām māksliniecisko kolektīvu darbībā un svētku pieredzē, 

kas tiek pētītas caur individuālu dalībnieku prizmu. Māksliniecisko kolektīvu 

jēdziens ietver ne tikai ar svētku tradīciju saistītās mākslinieciskās grupas, bet 

promocijas darba kontekstā ar to tiek saprastas arī tās tautas mākslas vai 

tradicionālās kultūras elementus praktizējošās grupas, kuras saskaņā ar likumu 

īsteno ar svētku tradīciju saistītās prakses un ir uzskatāmi par aktīviem šīs 

tradīcijas īstenotājiem (Saeima, 2005; Ministru kabinets, 2020). Šī jēdziena 

vietā tiek lietoti dažādi apzīmējumi, kā amatiermākslas grupas vai kolektīvi, 
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tautas mākslas kolektīvi un tamlīdzīgi, bet visbiežāk normatīvajos aktos un 

citos avotos minēts māksliniecisko kolektīvu jēdziens, kas dominē arī 

promocijas darbā (Saeima, 2005; Ministru kabinets, 2020; LR Kultūras 

ministrijas Kultūras informācijas sistēmu centrs).  

Pētījuma dizains abiem virzieniem balstīts atšķirīgās pētnieciskajās 

pieejās:  

1. Māksliniecisko kolektīvu ikdienas prakses Dziesmu un deju

svētku starplaikā – pētījuma empīrisko datu vākšana norisinājās

pirms promocijas darba izstrādes, tā rezultāti publicēti divās

publikācijās (Laķe & Vinogradova, 2016; Vinogradova, 2018), un to

atziņas bija ierosme turpināt pētīt emociju lomu svētku tradīcijā.

Promocijas darbā iegūtie dati tika izmantoti ikdienas prakšu un

emociju analīzē, tāpēc iekļauti pētījuma loģiskajā struktūrā.

Pētījuma metodoloģija: kvalitatīvais dizains. Datu vākšanas

metodes: vizuālās pētniecības metodes – novērojums ar foto

dokumentāciju un foto izdibināšana, kā papildinoša pieeja

izmantotas padziļinātās intervijas. Pētījuma priekšmets:

māksliniecisko kolektīvu ikdienas prakses. Pētījuma objekts:

mākslinieciskie kolektīvi. Pētījumā piedalījās 14 kolektīvi, to izlase

veidota pēc konkrētiem izvirzītiem kritērijiem. Dati tika vākti no

2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim. Katrs kolektīvs tika

novērots 1 mēneša garumā, vismaz 5 reizes. 8 kolektīvos tika veikta

padziļinātā izpēte, ietverot foto izdibināšanu ar dalībniekiem un

padziļinātās intervijas ar to vadītājiem un atbalsta personālu.

Kopumā tika iegūta 1971 fotogrāfija, no kurām 156 ir informantu

iesūtītas, īstenotas 13 padziļinātās intervijas un 7 foto izdibināšanas

intervijas.

2. Emociju loma ikdienas praksēs un svētkos – šis empīriskais

virziens ir promocijas darba galvenais fokuss, un proporcionāli to
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datu apstrāde un secinājumi aizņem vislielāko daļu, tā metodoloģija 

tika izstrādāta specifiski šim pētījumam. Pētījuma metodoloģija: 

kvalitatīvais dizains. Datu vākšanas metode: vizuālā pētniecības 

metode – foto izdibināšana. Pētījuma priekšmets: emocijas 

Dziesmu un deju svētku tradīcijā. Pētījuma objekts: māksliniecisko 

kolektīvu dalībnieki. Pētījumā iesaistījās 31 informants no dažādiem 

koprepertuāra kolektīviem (koriem, deju kolektīviem, pūtēju 

orķestriem un koklētāju ansambļiem), tika iegūtas 30 foto 

izdibināšanas un 2 padziļinātās intervijas. Informanti atlasīti pēc 

konkrētiem kritērijiem (vecuma, dzīvesvietas, pārstāvētā kolektīva 

un pieredzes svētkos). Dati tika vākti 2017. gadā. Datu apstrāde 

veikta kvalitatīvo datu apstrādes programmā MAXQDA.  

Promocijas darba struktūra 

1. nodaļā ir aprakstīts darba teorētiskais ietvars, kas balstīts emociju

socioloģijā. Tā izstrādei veltītas divas apakšnodaļas. Pirmajā ir analizēta 

emociju koncepta izpratne socioloģijā, īpaša uzmanība veltīta emociju jēdziena 

definīciju un tipoloģijas problemātikai, kolektīvajām emocijām un to lomai 

nacionāla mēroga pasākumu kontekstā, kā problēmjautājumiem un 

aktuālākajām pieejām empīriskās pētniecības laukā. Otrajā tiek iztirzāta izvēlētā 

teorētiskā pieeja – R. Kolinsa mijiedarbības rituālu teorija (Collins, 2004). 

2. nodaļa ir veidots kā teorētisks pārskats par Dziesmu un deju svētku

tradīciju un tās saglabāšanas un pārmantošanas priekšnosacījumiem. Trijās 

apakšnodaļās tiek analizēts, kāda ir izvēlētā svētku analītiskā koncepta – 

tradīcijas – izpratne sociālajās un humanitārajās zinātnēs un kā šī koncepta 

raksturojums piemērojams Dziesmu un deju svētkiem, kāds ir emociju kā 

priekšnoteikuma potenciāls svētku tradīcijā, un, visbeidzot, apakšnodaļā par 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas simbolismu un emocijām tiek veidotas 
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kopsakarības starp R. Kolinsa teoriju un svētkos pastāvošo vienotību un 

simbolismu, kuru katalizators var būt emocijas.  

3. nodaļā ir aprakstīta pētījuma loģiskā struktūra un metodoloģija.

Ņemot vērā, ka viens no pētnieciskajiem jautājumiem ir par atbilstošu metožu 

pielāgošanas iespējām, tad tam veltīta atsevišķa apakšnodaļa, sniedzot ieskatu 

līdz šim ne tik plaši izmantotajās vizuālajās pētniecības metodēs un to pieejās, 

kā arī detalizēti aprakstīta šo pieeju norises gaita.  

4. nodaļa ietver empīrisko datu analīzi, kas palīdz izskaidrot emociju

lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā. Tā 

iedalīta trijos plašākos tematos: pirmais, ikdienas prakšu emociju analīze, kas 

ietver arī ikdienas prakšu pārskatu; otrais, Dziesmu un deju svētku emociju 

analīze, kas ietver arī kvantitatīvo datu analīzi par emociju nozīmīgumu 

svētkos; trešais, analizēta Dziesmu un deju svētku tradīcija kā mijiedarbības 

rituālu ķēde, ņemot vērā teorētiski aprakstītos R. Kolinsa teorijas aspektus un 

empīriskos datus par emocijām ikdienas praksēs un svētkos.  

5. nodaļa ir veltīta secinājumiem un diskusijām, kas atsedz atbildes uz

pētnieciskajiem jautājumiem. Tam atvēlēta atsevišķa nodaļa, lai varētu veidot 

saikni starp teorētisko un empīrisko analīzi un pēc plašās kvalitatīvo un arī 

kvantitatīvo datu analīzes iepriekšējā nodaļā sniegtu pārskatāmus secinājumus 

un iezīmētu diskutablos jautājumus. Nodaļas noslēgumā ir ievietotas 

rekomendācijas pozitīvu emociju nodrošināšanai svētku tradīcijā.  

Pētījuma zinātniskā novitāte un praktiskā nozīmība ir saistīta ar 

vairākiem aspektiem. Pirmkārt, promocijas darbā tiek īstenota iepriekš 

neizpētīta temata – emociju kā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas 

un pārmantošanas priekšnoteikuma – izpēte, kas papildina līdz šim konstatētos 

un pētītos tradīcijas saglabāšanas un pārmantošanas priekšnoteikumus 

(Muktupāvela & Laķe, 2018). Lai gan tas ticis pieminēts dažādās publikācijās 

un pētījumos (Tisenkopfs et al., 2002; Tisenkopfs et al., 2008; Vinogradova, 

2018; Muktupāvela, 2018; Laķe, 2018 u.c.), tas nav tieši pētīts ar atbilstošu 
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teorētisko ietvaru un konkrēti emociju lomas analīzei vāktiem empīriskajiem 

datiem. Svētku tradīcijas priekšnoteikumu izpēte ir nozīmīga, jo tā veicina 

Dziesmu un deju svētku likumā noteikto svētku tradīcijas attīstību un 

tālāknodošanu (Saeima, 2005), norādot uz tiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā 

kā svētku, tā ar tiem saistīto ikdienas prakšu organizēšanā. Otrkārt, emociju 

izpēte socioloģijas disciplīnā ir salīdzinoši jauna apakšjoma, īpaši Latvijas 

zinātņu laukā, tāpēc pētījuma teorētiskā virziena attīstība, pielāgojot to 

tradīcijas tematikai, var palīdzēt pilnveidot tā izpētes iespējas vietējā un 

starptautiskā mērogā, kā arī dot zināšanas citu līdzīgu tematu izpētē. Arī 

attiecībā uz darbam pielāgoto R. Kolinsa mijiedarbības rituālu teoriju pētnieki 

izsaka nepieciešamību pēc jaunu tematu un gadījumu testēšanas ar šo teoriju, 

kas ļautu paplašināt tās lietojamību (Turner & Stets, 2005). Treškārt, gan 

tradīcijas fenomena, gan emociju fenomena izpētē tiek pielāgotas vizuālās 

pētniecības metodes (novērojums ar foto dokumentāciju un jo īpaši foto 

izdibināšana). Tradīcijas fenomena izpētes iespējas darba autore ir iepriekš 

pētījusi un secinājusi, ka vizuālās pētniecības metodes var dot atšķirīgus datus 

no tradicionālajām pieejām socioloģijā (Laķe & Vinogradova, 2016), kas šajā 

darbā mudināja turpināt pielāgot šīs metodes. Īpaši tas attiecas uz foto 

izdibināšanas pieeju, kas izmantota emociju pētniecībā, pamatojoties uz 

nepieciešamību meklēt audiovizuālas un reflektīvas metodes (Rossner & 

Meher, 2014; Collins, 2009). Līdz šim darba autorei nav izdevies atrast 

pierādījumus par foto izdibināšanas plašu izmantošanu emociju temata 

pētniecībā, kā arī par šīs metodes izmantošanu Latvijā jebkāda temata 

pētniecībā nav zināms, tāpēc šīs pieejas aprobēšana, izmantojot iepriekš gūto 

autores pieredzi, paplašinātu Latvijas socioloģijā izmantojamo pētniecisko 

metožu klāstu. 
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1. Emociju socioloģijas teorētiskais ietvars

Teorētiskā ietvara izvēlei Dziesmu un deju svētku tradīcijas emociju 

analīzē bija jāņem vērā emociju un tradīcijas fenomenu starpdisciplinaritāte. 

Abu fenomenu pētniecībā nav izteikti dominējošas zinātņu disciplīnas, kas, no 

vienas puses, ļāva izvēlēties starpdisciplināru pieeju, no otras puses, lika meklēt 

konkrētāku skatījumu, lai darbs būtu pēc iespējas fokusētāks.  

1.1. Emociju koncepta izpratne 

Emociju socioloģija kā viena no pēdējos gados aktuālajām socioloģijas 

apakšjomām varētu dot noderīgu perspektīvu. Tā pēta emocijas sociālā un 

kultūras kontekstā (Stets & Turner, 2014; Harris, 2015). Darba autore apzinās, 

ka socioloģijas perspektīva neizskaidro pilnīgi visus ar emocijām saistītos 

aspektus, tomēr izvirza pieņēmumu, ka tieši svētku tradīcijas saglabāšanas un 

pārmantošanas procesos sociālie un kultūras aspekti ir visbūtiskākie un dod 

gana plašu ieskatu pētījuma problemātikā. Sociokultūras aspektu izvirzīšana 

priekšplānā tradīcijas izpētē aptver plašāku iedzīvotāju kopumu, un svētku 

tradīcijas kontekstā tiek runāts par 87 % Latvijas iedzīvotāju, kas jebkad 

jebkādā veidā iesaistījušies šajā tradīcijā (Vinogradova, 2017). Tiek meklēti 

sociāli un kulturāli nozīmīgi risinājumi, kā ar tradīcijas pārmantošanas aspektu 

izpēti atbalstīt tās nodrošināšanu ilgtermiņā.  

Emociju definīcijas un tipoloģija 

Mūsdienās pētnieki neapšauba pieņēmumu, ka emocijas ir ne vien 

sociāls fenomens, bet arī nozīmīgs citu sociālo fenomenu elements, starp 

kuriem tiek minēti arī dažādi svētki un notikumi. Tas nozīmē, ka emocijām 

piemīt arī dažādas sociālās funkcijas, kas virza indivīdu savstarpējās attiecības 

atkarībā no tā, kādi ir viņu emocionālie stāvokļi un pieredzes (Turner & Stets, 
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2005; Stets & Turner, 2014; Harris, 2015; Lively & Weed, 2016). Attiecīgi 

indivīdu emocionālā pieredze, īpaši apvienojoties kolektīvajā emocionālajā 

pieredzē, var būtiski mainīt sabiedrības procesu attīstību mikro, mezo un makro 

līmeņos. Šāda socioloģiska perspektīva ir noderīga dažādu tematu izpētē, bet 

apgrūtina vienotu emociju jēdziena un raksturojuma definējumu (Thoits, 1989; 

Barbalet, 1998; Turner & Stets, 2005; Bericat, 2015; Harris, 2015; Jacobsen, 

2019). Sociologi nav vienojušies par kopīgām emociju definīcijām, tāpēc 

promocijas darbā bija grūti atrast visaptverošu skaidrojumu (Thoits, 1989; 

Harris, 2015; Turner & Stets, 2005). Vispārīgu definīciju apkopojums norāda, 

ka emocijas var saistīt ar iekšēju novērtējošu stāvokli vai reakciju uz ārēju 

stimulu, kas ietver psiholoģiskus kognitīvus, neiroloģiskus, biheiviorālus, 

empīriskus un fizioloģiskus elementus (Lawler, 1999, 219; Brody, 1999, 15; 

Harris, 2015, 13). Jau tas vien norāda, ka tikai un vienīgi socioloģija pilnībā 

nespēj izskaidrot visu emociju veidojošo elementu spektru. Turklāt viens 

jēdziens būtu tik komplicēts un starpdisciplinārs, ka uz tā pamata veikt 

empīrisku izpēti būtu teju neiespējami. Tāpēc viena no būtiskākajām atziņām ir 

skatīt emociju definīcijas konkrētas teorijas ietvaros.  

Vēl viena problemātika darbā ir ar emocijām saistīto jēdzienu neprecīza 

lietošana socioloģijā. Pētnieki diezgan brīvi un neprecīzi izmanto arī tādus 

jēdzienus kā emocijas, sajūtas, jūtas, afekts un noskaņojums. Pamatjēdziens 

visiem šiem jēdzieniem ir “afekts”, kas kā neapzināta un spontāna ķermeņa 

pieredze uz ārēju stimulu nepakļaujas kontrolei un tādēļ nav saistošs 

sociologiem. Sociologi visbiežāk pēta “sajūtas” – apzinātu ķermenisko pieredzi, 

kuru iespējams izpētīt ar plaši pieņemtām socioloģiskām metodēm. Savukārt 

emocijas var būt gan apzinātas, gan neapzinātas reakcijas uz ķermeņa afekta 

stāvokļiem un ir balstītas kultūrā un iepriekšējā pieredzē, tāpēc ir regulējamas 

(Gordon, 1981; Thoits, 1989; Kemper, 1990; Shouse, 2005; Turner & Stets, 

2005; Jasper, 2011; Kelly, Iannone & McCarty, 2014; Rodgers & Robinson, 

2014; Frank, 2014; Bericat, 2015). 



 27 

Emociju tipoloģizācija ļauj analizēt ar emocijām saistītos aspektus 

vispārīgi, ne pievērsties katrai specifiskai emocijai. Par nozīmīgām darbā 

izvēlētas tādas tipoloģijas, kas sasaucas ar R. Kolinsa teorētisko pieeju: 

1) pozitīvās un negatīvās emocijas (Collins, 2004; Turner & Stets, 2005;

Jacobsen, 2019; Bericat, 2015; Medicine.lv, emocijas); 2) īstermiņa jeb 

dramatiskās un ilgtermiņa emocijas (Collins, 2004); 3) sociālo emociju tipi 

(Jasper, 2011). 

Kolektīvās emocijas: emocionālās infekcijas mehānisms 

un kolektīvo nacionālo pasākumu piemērs 

Dziesmu un deju svētki tiek saistīti ar spēcīgām pozitīvām emocijām un 

kopā būšanu. Tas lika meklēt teorētiskos virzienus, kas ļautu skaidrot kopīgi 

piedzīvotās emocijas un to radītos pozitīvos efektus, t.sk. vienotību. Kolektīvo 

emociju jēdziens socioloģijā tiek kritizēts par indivīdu nespēju izjust identiskas 

sajūtas un emocijas, bet uz tām drīzāk jāskatās kā uz līdzīgām, ne identiskām 

emocijām, ko izjūt liels skaits cilvēku konkrētā klātbūtnes situācijā (Jasper, 

2014; Helly, Iannone & McCarty, 2014). Starp kolektīvo emociju izplatīšanās 

mehānismiem zināmākais ir emocionālā infekcija – tendence atdarināt un 

sinhronizēties ar citiem cilvēkiem ar dažādu ķermenisko izpausmju veidiem, 

kas veicina arī emocionālu saplūšanu. Socioloģijā to analizē kā sociālo pieredžu 

ietekmi uz individuālo psiholoģisko stāvokli, kā rezultātā emocijas tiek 

padarītas par nozīmīgu sociālo funkciju grupā – tās palīdz veidot izpratni par 

grupas vērtībām un mērķiem (Collins, 2004; Scheve & Salmela, 2014; Helly, 

Iannone & McCarty, 2014; Hatfield, Carpenter & Rapson, 2014).  

Kolektīvās emocijas īpaši spēcīgi izpaužas nācijai nozīmīgās liela 

mēroga kopā sanākšanās, sinhronizējot iesaistītos līdz kopējai identitātei un 

aktivizējot ar to saistītos simbolus (Knottneruss, 2014; Sullivan, 2014; Páez & 

Rimé, 2014). Svētku noslēguma pasākumiem atbilst “īpaša kolektīvā rituāla 
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pasākuma” jēdziens (Knottneruss, 2014, 313), kur plašā mērogā var izplatīties 

tādas pozitīvās emocijas kā lepnums. Pēc M. Biliga atziņām var secināt, ka tieši 

banālais nacionālisms jeb ikdienas darbības nacionālās identitātes saglabāšanā 

ir nozīmīgas (Billig, 1995, 69). Savukārt pēc M. Skija ekstātiskā nacionālisma 

idejas, pasākumi, kuros tiek svinēta nacionālās kopienas esība, ir par pamatu 

ikdienas dzīves nacionālajām izpausmēm, kamēr ikdienas izpausmes padara tos 

jēgpilnus (Skey, 2008, 154). R. Kolinsa pētījumi par nacionālisma burbuļiem 

iezīmē, ka liela mēroga pasākumu emocionālais konteksts nodrošina nācijas 

vienotību, savukārt tie ir nozīmīgi ikdienas sociālo procesu uzturēšanā (Collins, 

2012). Var secināt, ka svētku noslēgums ir ekstātiskā nacionālisma notikums 

vai nacionālisma laika burbulis, kurā apliecināta nācijas identitāte, savukārt 

tradīcijas ikdienas prakses ir banālā nacionālisma platforma. Tas norāda, ka 

svētku un ikdienas prakšu nozīmīgums izriet viens no otra – noslēguma 

pasākumi ir ikdienas prakšu mērķis un pamats, kamēr ikdienas prakses ir svētku 

noslēguma notikumiem jēgu piešķirošas aktivitātes. 

Emociju empīriska pētniecība: problēmjautājumi 

un aktuālās metodes 

Svētku tradīcijas pētniecību ietekmē sekojoši problēmjautājumi. 

Pirmkārt, emocijas kā subjektīvs un neizmērāms fenomens – Dziesmu un 

deju svētkos piedzīvotās emocijas tiek aprakstītas ar tādiem subjektīviem un 

sarežģīti skaidrojamiem elementiem kā “x-sajūta”, “maģiski” un tamlīdzīgi. 

Pētnieki līdz šim izvairījušies no to skaidrošanas, tomēr bioloģisko perspektīvu 

atbalstošas emociju socioloģijas pieejas atzīst, ka reakcijas indivīdā notiek 

neatkarīgi no emociju apzīmējuma un tādējādi ir pētāmas (Harris, 2015). 

Otrkārt, emocionālās pieredzes un izpausmes izšķiršana – emociju 

socioloģiskai izpētei jāvirzās uz plašas emocionālās pieredzes pētniecību, kas 

ietver apzinātās un neapzinātās fizioloģiskos procesos balstītas emocijas, kā arī 
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kultūrā balstītus emociju izpausmes veidus (Rodgers & Robinson, 2014; 

Bericat, 2015). Tradīcijas izpētē bija būtiski virzīties tālāk par dalībnieku 

emociju izpausmes veidiem un noskaidrot arī emocionālo pieredzi. Treškārt, 

emociju identificēšana un tās ietekmējošie sociālie faktori – tradicionālās 

teorijas un metodes tiek vērstas uz emociju izpausmi, tāpēc emociju 

identificēšanā jāņem vērā dažādi sociokultūras faktori, kā kultūras emociju 

vārdnīcas, lietotās metaforas, emociju situatīvā daba un indivīdu spēja 

manipulēt ar emocijām (Harris, 2015). Ceturtkārt, emocionālā refleksivitāte 

pētniekos un pētāmajos objektos – tā ļauj interpretēt pētījuma dalībnieka 

emocijas dažādās situācijās, tomēr tas līdz galam nenovērš manipulācijas 

iespējas. Emocionālo pieredzi no apraksta pētniekam var palīdzēt nošķirt 

kontekstuālā situācija (Holmes, 2015; Harris, 2015).  

Empīriskajā emociju izpētē šobrīd nav vienas dominējošās 

metodoloģijas un ir pieejami gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi pētījumi (Kemper, 

1990). Starp tām no tradicionālajām pieejām kā lietderīgākā atzīts novērojums – 

tā ir iespēja pētniekam objektīvi izvērtēt pētījuma dalībnieku emocionālo 

pieredzi kontekstā. Pēc iespējas vairāk detaļu fiksēšanai noderīgas ir 

audiovizuālās pieejas (Collins, 2004; Turner & Stets, 2005; Rossner & Meher, 

2014; Roders & Robinson, 2014). Tāpēc promocijas darbā tika pieņemts, ka 

vizuālās pētniecības metodes varētu ļaut risināt vairākus metodoloģiskos 

problēmjautājumus – iespēju reflektēt par emocijām, fiksēt to kontekstu un gūt 

priekšstatu par emocionālo izpausmju un pieredzes atšķirībām.  

1.2. Emocijas kā vienotības veicinātājas R. Kolinsa mijiedarbības 

rituālu teorijā 

Mijiedarbības rituālu teorija ir motivācijas teorija un norāda uz 

emocijām kā avotu vēlmei iesaistīties turpmākās mijiedarbībās, ja esošās 

bijušas veiksmīgas (Collins, 2004). Tas ļauj skaidrot ar tradīciju saistītās 
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aktivitātes jau no pašiem pamatiem jeb ikdienas praksēm. Teorijā emocijas tiek 

izmantotas divējādi. Pirmkārt, tajā tiek parādīts, kā indivīdu emocijas var 

ietekmēt grupas mijiedarbības un radīt kolektīvās emocijas. Otrkārt, kā 

mijiedarbībā iegūtās kolektīvās emocijas veicina grupas vienotību. 

Mijiedarbības rituālu skaidrošanai R. Kolinss izmanto vairāku sastāvdaļu 

kombinācijas dažādos intensitātes līmeņos, iespējamos rituāla iznākumus un vēl 

vairākus mainīgos elementus, kas veido atgriezenisko saikni vai saistību starp 

visiem procesa elementiem (Collins, 2004). Kopējā mijiedarbības rituāla shēma 

redzama 1.2. attēlā. 

1.2. attēls. Mijiedarbības rituāla shēma* 

* Adaptēts no: Collins, 2004, 48; Rossner & Meher, 2014, 208.

Ja visas rituālu sastāvdaļas veiksmīgi kombinētas un sniegušas augstu 

kopējās uzmanības un emociju līmeni, kas pārvēršas kolektīvajā pacilājumā, 

mijiedarbības rituāliem ir četri iznākumi (Collins 2004). Kolektīvais pacilājums 

ir kā sastāvdaļu kopuma kombinācija, kas nodrošina rituāla rezultātus kā 

veselumu. Veiksmīga rituāla iznākumā no tā sastāvdaļām radies kolektīvais 

pacilājums nodrošina sekojošus rezultātus. Ar kopīgā fokusa, ritmiskās 

sinhronizācijas un kopīgā noskaņojuma palīdzību grupa jūtas vienota, kopīgais 

fokuss palīdzējis nostiprināt grupas simbolus. Tie savukārt nodrošina vienotus 

morāles standartus, kas liek aizstāvēt simbolus no iekšēja vai ārēja 

apdraudējuma. Rituāli kā emociju transformētāji īstermiņa emocijas ir 

pārvērtuši kolektīvajā pacilājumā, kas rada ilgtermiņa iznākumu – emocionālo 

enerģiju. Tieši tā nodrošina, ka indivīds, vēloties palielināt pozitīvu emocionālo 
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enerģiju, iesaistās no vienas mijiedarbības nākamajā, tā radot mijiedarbības 

rituālu ķēdes (Collins, 2004, 2014; Turner & Stets, 2005).  

Mijiedarbības rituālu empīriska pētniecība 

Kā viena no aktuālākajām un mūsdienīgākajām emociju socioloģijas 

teorijām mijiedarbības rituālu izpēte ne vien pieļauj, bet arī pieprasa jaunu 

pieeju meklējumus ārpus tradicionālo metožu klāsta. Tiek aktualizēta 

novērojuma un audiovizuālā materiāla integrācija pētījuma dizainā, kas ļauj 

fiksēt pēc iespējas vairāk objektīvu un no pētījuma dalībnieku perspektīvas 

atšķirīgu informāciju. Būtiskākās atziņas, kas ņemtas vērā pētījuma īstenošanā, 

apkopotas turpinājumā. Pirmkārt, pilnībā empīriski izpētīt teoriju nav 

iespējams, bet var identificēt un interpretēt tajā ietvertos atsevišķos elementus. 

Otrkārt, pētījuma rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no pētnieka spējām interpretēt 

iegūtos datus, jo empīriskie dati nesniedz precīzu emociju un mijiedarbību 

dinamikas aprakstu, pētniekam pašam ir jāidentificē un jānovērtē rituāla 

sastāvdaļas. Treškārt, identificēt un novērtēt rituāla sastāvdaļas palīdz pētnieka 

objektīvs novērojums, kas papildināts ar audiovizuāliem pierādījumiem, kuros 

fiksētas rituālam nozīmīgas mikrodetaļas. Ceturtkārt, emocionālā enerģijas 

izpētei noder vismaz divu veidu metodes – ar novērojumu var novērtēt tās 

dinamiku mijiedarbībā un ar interviju metodēm identificēt, kā tā parādās 

indivīdā (Collins, 2004; Turner & Stets, 2005; Rossner & Meher, 2014). 

Kritiskie jautājumi un teorijas iespējamā attīstība 

Kritiska teorijas analīze ļauj secināt, ka teorētiskā līmenī tā ir izteikti 

universāla un fokusēta uz mikroprocesiem. Lai gan tas ļauj ar teorijas palīdzību 

pētīt jebkuru sabiedrības procesu un struktūru, nav skaidrības, cik lielā mērā 

teorijā izmantotie konceptuāli sarežģītie un pat metaforiskie elementi ļauj 

izdarīt secinājumus par makroprocesu norisi. Metodoloģiskā problēma ir 
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saistīta ar teorijas plašo tvērumu, kas neļauj to sistemātiski pārbaudīt, ietverot 

visus tās elementus, tāpēc lielā mērā teorija ir tikai aprakstoša un norāda uz 

mijiedarbību iespējamo lomu plašākos sabiedrības procesos. Empīriski var tikt 

pētīts kāds no elementiem vai skaidrota elementu savstarpējā mijiedarbe ar 

konkrēta gadījuma piemēriem. Tieši dažādu piemēru izpēte ar specifiski 

vāktiem datiem tiek ieteikta teorijas stiprināšanai (Collins, 2004; Turner & 

Stets, 2005; Rossner & Meher, 2014). 
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2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas pārmantošanas

un saglabāšanas priekšnosacījumi 

Darbā šī nodaļa ir veltīta izvēlētā gadījuma – Dziesmu un deju svētku – 

analīzei kā tradīcijas fenomenam un atziņām par to, kā emocijas iespējams pētīt 

kā vienu no tradīcijas pārmantošanas un saglabāšanas priekšnosacījumiem.  

2.1. Dziesmu un deju svētki kā tradīcija un tās izpēte 

humanitārajās un sociālajās zinātnēs 

Svētku tradīcijas plašais tvēriens un unikalitāte norāda uz 

nepieciešamību to analīzē meklēt daudzdimensionālu skatījumu. Ņemot vērā 

šobrīd dominējošo kultūrpolitisko un zinātnisko skatījumu (Muktupāvela & 

Laķe, 2018), darbā svētki tiek analizēti kā tradīcija. Šis jēdziens ietver kultūras 

un sociālā fenomena dimensijas, kuras tiek skaidrotas caur tautas svētku, 

profesionālo jeb māksliniecisko un nacionālo aspektu. Reizē tas ir arī notikums 

un process, kas humanitārā izpratnē ietver rituāla elementus. Tas rada 

apmulsumu saistībā ar darbā izmantoto R. Kolinsa mijiedarbības rituālu teoriju. 

Humanitārais skatījums aptver nelielu svētku tradīcijas daļu, jo ir šaurāks un 

vērsts uz reliģiskām kvalitātēm. Svētki kā mijiedarbības rituāls ietver 

mikrosocioloģisku perspektīvu, kurā ikviena cilvēku mijiedarbība ir saskarsmes 

rituāls.  

Darba ietvaros nevar runāt par vienu visaptverošu tradīcijas definīciju, jo 

tika izpētīts, ka tradīcijas fenomena daudzslāņainība un subjektīvās 

komponentes neļauj ar to empīriski strādāt. Tā vietā tradīcijas fenomena analīzē 

izmantotas dažādu definīciju un klasifikāciju apkopojumā iegūtas raksturojošās 

pazīmes – tagadnē balstīta saikne ar pagātni, nepārtrauktība, mainība, 

simbolisms un tradīcijas īstenotājs (Laķe & Vinogradova, 2016; Treimane & 

Vinogradova, 2018a).  
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2.2. Emociju aspekts kā potenciāls priekšnosacījums Dziesmu 

un deju svētku pārmantošanai un saglabāšanai 

Pēc esošo pētījumu apskata tika secināts, ka sociālo un humanitāro 

zinātņu pētnieki emociju aspektam pievērsušies vairāk netiešā pastarpinātā 

veidā, tikai pēdējos gados parādās empīriski dati par emociju nozīmi svētkos, 

bet pilnībā iztrūkst mērķtiecīgas un vispusīgas emociju analīzes kādas teorijas 

kontekstā (Tisenkopfs et al., 2002; Tisenkopfs et al., 2008; Muktupāvela & 

Laķe, 2018). Aktuālākajās publikācijās un pētījumos tiek norādīts uz emociju 

nozīmību, kas rada nepieciešamību tālākai šī temata izpētei. Lai gan ir pētnieki, 

kas mēģinājuši analizēt emociju izcelsmi, uzturēšanas iemeslus un efektus, tas 

nedod priekšstatu par emociju vispārīgu analīzi svētku tradīcijā. 

Pētījumu analīze ļāva secināt, ka ar emocijām saistīto teorētisko 

zināšanu trūkums radījis paviršu attieksmi pret jēdzienu, saistītu ar emocijām, 

lietojumu. Pirmkārt, jēdzienu lietojums ir nehomogēns pat vienas publikācijas 

ietvaros, kas liecina par neizpratni dažādu saistīto jēdzienu lietojumā. Otrkārt, 

izmantotajiem jēdzieniem, kā emocijas, emocionāls u.tml., tiek pielikti dažādi 

metaforiski un ekspresīvi apzīmējumi, kas netiek skaidroti un tādēļ nav 

lietojami empīriskā izpētē. Treškārt, visbiežāk ar svētku emocijām pētnieki 

saista tieši pozitīvās, piemeklējot tām dažādus apzīmējumus, kā “spēcīgs”, 

“spilgts” u.tml., bet netiek uzsvērta emociju ambivalentā daba, kas ietver arī 

negatīvās emocijas.  

Kopumā var teikt, ka svētku tradīcijas izpētē nepieciešamas zināšanas 

par emociju teorētisko bāzi un metodoloģiskiem instrumentiem, lai ieviestu 

konsekvenci jēdzienu izmantojumā empīrisko datu vākšanas un analīzes 

procesā.  
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2.3. Dziesmu un deju svētku simbolisms un emocijas 

Līdzšinējos pētnieku darbos par svētku tradīciju tika atrastas norādes uz 

emocijām kā kopības un vienotības radītājām, bet nebija atbildēts, vai tās rada 

emocijas vai otrādi. Pētnieki secinājuši, ka svētkos kopības un vienotības 

pamatā ir dziedāšana – caur šo emocionālo pieredzi savstarpēji nepazīstami 

indivīdi iegūst vienlaicīguma sajūtu (pēc R. Kolinsa – ritmizāciju) un apziņu, 

ka kā kopiena ir vienots veselums (Bula, 2000; Muktupāvela, 2018). Šāds 

secinājums radies no B. Andersona idejas par “iedomātajām kopienām” 

(Anderson, 1991) – kopīga dziedāšana rada izjūtu, ka abstraktā tradīcijas 

kopiena ir fiziski sajūtama. R. Kolinsa teorija palīdz izskaidrot, ka caur 

dziedāšanas pieredzi tiek iegūta personīgā emocionālā pieredze, kura 

apvienojas kopīgās pozitīvās emocijās un tādā vienotības formā, kas spēj 

simbolizēt tautu kā veselumu. Savukārt indivīdā apziņa, ka ar dziedāšanu viņš 

piedalās tautas un nācijas uzturēšanā un caur to gūst pozitīvas emocijas, liek 

vēlēties iesaistīties atkārtotās mijiedarbībās.  

Toties teorijā R. Kolinss kritizē “iedomātās kopienas” (Collins, 2004; 

Anderson, 1991) kā telpā nepārredzamas un nefiksējamas, kas vājina rituālu 

spēku. No vienas puses, svētku kulminējošie notikumi ir telpā fiksējami un ir 

sajūtams kopienas fiziskais un emocionālais spēks. No otras puses, svētku 

dalībnieku kopiena ir vairāk iedomāta, nekā reāli telpā fiksējama vairumā 

notikumu. Tāpēc izvirzīts pieņēmums, ka svētkiem ir nepieciešams telpiski 

izprotamāks un tveramāks process, kas spēcinātu rituālu rezultātus. Par tādām 

var uzskatīt kolektīvu ikdienas prakses starpsvētku periodā.  
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3. Empīriskā pētījuma metodoloģija

Promocijas darbā tika meklētas jaunas empīriskas izpētes pieejas tādu 

starpdisciplināru fenomenu, kāda ir tradīcija un emocijas, socioloģiskā izpētē. 

Tiek pieņemts, ka šādas pieejas varētu tikt meklētas starp vizuālajām 

pētniecības metodēm.  

Vizuālās pētniecības metodes ir metodoloģiski izstrādātas ar mērķi 

izskaidrot vai padarīt noderīgu pētījuma problēmas atklāšanai to, kas ir vizuāls 

(Emmison, Smith & Mayall, 2014). Vizuālās pētniecības metodes nav viena 

konkrēta metode, bet ietver dažādas pieejas ar atšķirīgiem vizuālajiem datu 

avotiem. Tie var būt fiksēti, kā fotogrāfijas, zīmējumi, attēli, pastkartes, kartes 

un daudz kas cits, vai kustīgi materiāli, kā video un montētas filmas. Visbiežāk 

izmantotais vizuālais materiāls socioloģijā ir fotogrāfijas (Pauwels, 2011). 

Foto dokumentācija sociālajās zinātnēs nozīmē fotogrāfiju uzņemšanu 

pētnieciskiem mērķiem. Tā ietver pieejas dokumentālo dabu, kas teorētiski 

norāda uz iespējami reālistiskāko notikumu fiksēšanu. Foto dokumentācija 

parasti ir papildinoša pieeja, piemēram, literatūras apskatam, dziļajām 

intervijām, statistikas analīzei vai biežāk – novērojumam. (Gold, 2012). 

Atšķirīgs fotogrāfijas izmantojums vizuālā pētījumā ir foto 

izdibināšanas (photo-elicitation) pieejā, kas pazīstama arī kā foto intervija 

(photo-interview) (Hatte, Fotin & Adams, 2013). Tā ir intervija, kurā tiek 

izmantotas fotogrāfijas. Atšķirībā no padziļinātajām intervijām foto 

izdibināšanā tiek izjauktas varas un spēka attiecības starp pētnieku un pētāmo 

objektu. Ja padziļinātajās intervijās pētnieks ir vadošais, veidojot jautājumu un 

atbilžu struktūru un izvēloties konkrētu sarunas virzienu, tad fotogrāfijas 

izmantojums to izjauc (Collier, 1957; Harper, 2002; Lapenta, 2011). 

Foto dokumentācija izmantota ikdienas prakšu pētniecībā. Foto 

izdibināšana – ikdienas prakšu un emociju lomas pētniecībā, pielāgojot 

atbilstoši pētījuma problemātikai. 
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4. Emocijas Dziesmu un deju svētkos un to starplaikā

īstenotajās ikdienas praksēs 

Lai izdarītu secinājumus par emociju lomu svētku tradīcijas 

pārmantošanā un saglabāšanā, analizēti dati par ikdienas praksēm un emocijām 

tradīcijā. Noslēgumā tradīcija analizēta mijiedarbības rituālu teorijas kontekstā. 

4.1. Ikdienas prakšu emociju analīze 

Novērojumā un foto izdibināšanā iegūtie dati māksliniecisko kolektīvu 

ikdienas prakšu pētījumā ļāva izdarīt vairākus būtiskus secinājumus par 

tradīcijas īstenotājiem jeb kolektīvu dalībniekiem un viņu ikdienas praksēm. 

Par tradīcijas īstenotājiem var uzskatīt māksliniecisko kolektīvu dalībniekus – 

korus, tautas deju, folkloras, tautas mūzikas kolektīvus, pūtēju un simfoniskos 

orķestrus, lietišķās mākslas studijas un amatierteātrus (Saeima, 2005; 

UNESCO, 2000). Tradīcijas pārvaldības priekšnosacījumi veicina kolektīvu 

darbību saistīt ar svētkiem, tomēr kolektīviem ir iespēja nebūt daļai no svētku 

tradīcijas kopienas. To nosaka iesaiste svētku starplaika jeb starpsvētku 

perioda aktivitātēs – tradīcijas kopienai piederīgajiem kolektīviem ir 

jāsagatavo svētku repertuārs un jāpiedalās skatēs, konkursos vai izstādēs 

(Saeima, 2005). Paralēli tam kolektīvi var īstenot citas ikdienas prakses. Ar 

ikdienas praksēm tiek saprastas visas kolektīvu aktivitātes, kas īstenotas 

svētku tradīcijas kontekstā un ārpus tās. Nav noteikts, kādai jābūt proporcijai 

starp ar svētkiem saistītajām un nesaistītajām ikdienas praksēm. To izvēlas 

katrs kolektīvs atkarībā no saviem resursiem un mērķiem. Iegūtie dati norādīja 

uz vairākiem ikdienas prakšu veidiem: 

1. Mēģinājumi lielā mērā nosaka ikdienas atmosfēru un emociju

dinamiku tajā, jo aizņem vislielāko kolektīvu ikdienas daļu.
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2. Koncertu praksēs kolektīviem piemīt vienojoša iezīme – tie cikliski

nodrošina emocionālo pacēlumu un motivē iesaistīties tradīcijā

ikdienā.

3. Neformālās aktivitātes ietver dažādas citas kolektīvu aktivitātes

ārpus mēģinājumiem un koncertiem un papildina ikdienas prakšu

pieredzi ar cita veida emocijām, kā jautrība, kopības izjūta. Tajās

iegūtās pozitīvās emocijas tiek pārnestas uz citām ikdienas praksēm

un rada patīkamu atmosfēru, nodrošinot ilgtermiņa iesaisti kolektīvā

un tādējādi arī tradīcijā.

Ikdienas prakses kā tradīcijas nepārtrauktības elements: 

aktīvā un pasīvā kolektīva darbības modeļi 

Uz empīrisko datu pamata tika izstrādāti divi vispārināti un stratēģiski 

kolektīva darbības modeļi ar mērķi norādīt uz ideālajiem elementiem kolektīvu 

ikdienas praksēs, kas veicina dalībnieku piesaisti ilgtermiņā. Aktīvajā 

kolektīva darbības modelī kolektīvam ir savi specifiski mērķi, aktīva 

koncertdzīve un unikāla pieeja savas nozares vidū, nozīmīgas ir dažādas 

kopības izjūtu un pozitīvas emocijas veicinošas neformālās aktivitātes. 

Dziesmu un deju svētki tiek atzīti par vērtību, bet tie nav kolektīva primārais 

mērķis. Šāda pieeja ilgtermiņā piesaista esošos dalībniekus, jo viņi spēj 

atsaukties uz pozitīvajām emocijām ikdienas praksēs un saistīt sevi ar kolektīva 

identitāti, kā arī ir saistoša jauniem dalībniekiem un arī koncertu 

apmeklētājiem. Pasīvajā kolektīva darbības modelī iztrūkst aktīvajā modelī 

minētās iezīmes – kolektīva mērķi ir saistīti galvenokārt ar piedalīšanos 

svētkos, tāpēc starplaikā kolektīva koncertdzīve nav pārlieku aktīva, ir maz 

kolektīva iniciētu koncertu, kolektīvs neizceļas ne ar ko īpašu citu kolektīvu 

vidū, kā arī ir maz neformālo aktivitāšu. Tā rezultātā ir grūtības piesaistīt jaunus 

dalībniekus un nodrošināt esošo piesaisti ilgtermiņā, jo nav daudz iespēju radīt 
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kopības izjūtu dalībniekos, veidot vienotu identitāti un veicināt pozitīvu 

emociju rašanos. Secināts, ka ikdienas prakšu īstenošanas veids un intensitāte 

lielā mērā ietekmē ar tradīcijas pārmantošanu un saglabāšanu fundamentāli 

saistītos aspektus, kā jaunu dalībnieku un esošo piesaisti ilgtermiņā.  

Bez aktīvā un pasīvā modeļa tika ņemtas vērā arī dalībnieku individuālās 

motivācijas. Atkarībā no kolektīva darbības un individuālās motivācijas ir 

iespējamas divas shēmas – pirmajā gadījumā motivācija ir radoši izpausties un 

pašrealizēties, otrajā gadījumā motivācija ir svētki. Ja dalībniekam motivācija 

ir radoša izpausme (vai jebkura cita ar svētkiem nesaistīta motivācija), tad: 

1. Aktīvās darbības modeļa kolektīvā viņam ir lielākas iespējas

turpināt darboties ilgtermiņā un veidot svētku tradīcijas stabilo bāzi,

jo ir plašākas iespējas justies piederīgam kolektīvam un iegūt vairāk

pozitīvu emociju;

2. Pasīvās darbības modeļa kolektīvā pastāv risks īstermiņa iesaistei

un mazāks tālākai darbībai motivējošs pozitīvo emociju klāsts – tik

īsā laikā nereti dalībnieks nesagaida iespēju piedalīties svētkos un

gūt ar tiem saistītās emocijas, kā arī grūti izveidot piederību

kolektīvam.

Ja dalībnieka primārā motivācija ir piedalīties svētkos, tad līdz 

svētkiem tā var būt vienlīdz stipra abos modeļos, bet pēc tiem parādās riski: 

1. Aktīvās darbības modeļa kolektīvā ir lielāka iespēja piesaistīt šādu

dalībnieku kolektīvam ilgtermiņā pēc svētkiem, jo jau būs

nostiprinājušās cita veida motivācijas, kas lielā mērā var būt saistītas

ar nostiprināto piederību kolektīvam un tajā iegūstamajām

pozitīvajām emocijām;

2. Pasīvās darbības modeļa kolektīvā biežāk var rasties sarežģījumi

ar šādu dalībnieku ilgtermiņa piesaisti, jo viņiem jāmeklē jauna

motivācija, bet var būt sarežģīti to atrast.
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Kopumā ikdienas prakšu analīze norāda, ka tām ir fundamentāla loma 

tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā. To nodrošina tādi kolektīvi, kas ar 

ikdienas praksēm spēj piesaistīt dalībniekus, ar kurām dalībnieki identificē savu 

dzīvesveidu, jūtas piederīgi kolektīva kopienai un gūst pozitīvas emocijas no 

tām. Būtiskākās ikdienas prakses te ir kolektīva iniciēti koncerti un plašas 

neformālās aktivitātes. 

Emociju dinamika ikdienas praksēs 

Ikdienas prakšu pētījums parādīja, ka līdzdalība amatiermākslas 

kolektīvos kā brīvprātīgs brīvā laika pavadīšanas veids ir tādā apjomā integrēts 

dalībnieku dzīvēs, ka kļūst par nozīmīgu dzīves stila daļu. Brīvprātīgas iesaistes 

principu un tradīcijas integrāciju ikdienas dzīvē ietekmē ieguvumu dominance 

pār ieguldītajiem resursiem. Tika secināts, ka pozitīvās emocijas ir būtiska 

motivācija ilgtermiņa iesaistei kolektīvu ikdienas praksēs, tāpēc ikdienas 

praksēm kopumā jāsniedz vairāk pozitīvu nekā negatīvu emociju. Analizējot 

ikdienas prakšu emociju dinamiku, tika secinās, ka tajās pastāv pozitīvo 

emociju pārsvars. Izteikti pozitīvas emocijas nodrošina tādi ar kolektīva 

darbību saistīti aspekti kā iespēja radoši izpausties, tikt novērtētam un saņemt 

atzinību, apliecināt latvisko identitāti, kā arī neformālās aktivitātes (t.sk. 

ceļošanas pieredze) un dažādi mirklīgi notikumi. Savukārt ambivalenti aspekti, 

kas dod arī negatīvas emocijas, ir mēģinājumi, koncerti, skates, repertuārs, 

vadītāja attieksme un dalībnieku savstarpējās attiecības. Izteikti negatīvs 

aspekts ir nemitīga kvalitātes celšana un konkurence dažādos līmeņos.  

Pozitīvo emociju avoti ir dažādi, un emociju gamma ietver plaša 

diapazona emocijas, kuru atsevišķai analīzei promocijas darbā veltīts mazāks 

fokuss. Dalībnieki tiecas pēc pozitīvām emocijām un atmosfēras, īpaši tad, kad 

jau ir to pieredzējuši (piemēram, Dziesmu un deju svētkos), tāpēc iesaistās 

ikdienas praksēs ilgtermiņā tikai tad, ja tās sniedz pietiekamu daudzumu 
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pozitīvu emociju. Ilgtermiņa iesaistei noderīga ir iespēja atsaukt atmiņā 

pozitīvās emocijas krīzes brīžos, kad ir radusies vēlme pārtraukt līdzdalību 

amatiermākslā. Pozitīvās emocijas un atmosfēru kolektīvā iegūt vieglāk ir tiem 

kolektīviem, kuri mērķtiecīgi virzās uz savu māksliniecisko izaugsmi un ir 

fokusēti darbam, viņi no tā saņem gandarījumu un vēlas vēl vairāk laika pavadīt 

kopā ar kolektīvu (t.i., ir plašs klāsts neformālo aktivitāšu). Savukārt negatīvo 

emociju analīze norādīja, ka līdz ar iesaisti amatiermākslā piekrīt ieguldīt darbu 

un pārvarēt dažādas grūtības, tāpēc dažas negatīvās emocijas, kā uztraukums un 

nedrošība, var mobilizēt darbībai un radīt pozitīvas sekas. Tomēr būtiski ir 

izvairīties no tādiem negatīviem aspektiem, kas saistīti ar dalībnieku cieņas 

aizskaršanu un ieguldīto resursu noniecināšanu (vadītāju, organizatoru 

nepieklājīga attieksme, nevērība, iekšējie konflikti u.tml.), jo to pārlieku 

dominēšana var radīt nevēlēšanos iesaistīties kolektīva ikdienas praksēs.  

4.2. Dziesmu un deju svētku emociju analīze 

Empīriskais pētījums norādīja, ka svētkos dalībnieki iegūst spēcīgākas 

un atmiņā paliekošākas emocijas, ja salīdzina ar mērenākām ikdienas prakšu 

emocijām. Pētījums ļāva identificēt konkrētus iemeslus un izpausmes brīžus, 

kas radījuši pozitīvas emocijas, – noslēguma un citi koncerti, kopības izjūta un 

masas efekts, skatītāji, repertuārs, latviskās identitātes apstiprināšanas iespēja, 

novērtējuma izjūta, gājiens un svētku sadzīve. Svētki kā mijiedarbības rituāls 

pārsvarā ir veiksmīgs, bet jāņem vērā daži negatīvie aspekti – mēģinājumi, 

koncerti, repertuārs, svētku sadzīve, kā arī savstarpējās attiecības, personīgās 

izjūtas un attieksme.  

Pētījumā secināts, ka dalībnieki uzskata emocijas par lielāko ieguvumu 

no līdzdalības svētkos. Tie dod plaša klāsta spēcīgas pozitīvās emocijas, kuras 

ir unikālas un kurām nav ekvivalenta, tāpēc svētki pamatā ir emocionāli 

augstākais kulminācijas punkts līdzdalībai amatiermākslas kolektīvos. Emocijas 
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tiek saistītas ar kopības izjūtu ne tikai kā tradīcijas īstenotājiem, bet kā latviskās 

identitātes nesējiem. Problemātiski ir tad, ja dalībnieki vienīgo motivāciju 

iesaistīties svētku kustībā saista ar nepieciešamību iegūt unikālās svētkos 

iegūstamās pozitīvās emocijas, jo pastāv iespēja piedzīvot vilšanos. Svētki var 

būt kā emocionāli uzlādējošs stimuls ikdienas dzīvei, bet ne tās mērķis. 

Iespējams, ka, iesaistoties gadu vai dažus gadus pirms svētkiem, laika periods ir 

pārāk īss, lai nostiprinātu piederības un kopības izjūtu ar savu kolektīvu, dalītu 

pietiekami daudz kopīgu atmiņu, kas arī svētkos ļauj sinhronizēt kopīgas 

emocijas. Secināts, ka pret svētkiem dalībniekiem var rasties negatīva attieksme 

gadījumā, ja pieņemtās gaidas par svētkiem nepiepildās, tās papildina negatīvas 

emocijas un svētos ieguldītie resursi ir lielāki par ieguvumiem. Vislielāko 

neapmierinātību un vilšanos var raisīt gaidu nepiepildīšanās, tās saistītas ar 

tradīcijas nosaukumā iekļauto vārdu “svētki” un ar tiem saistītajām 

“mītiskajām” spēcīgām pozitīvajām emocijām. Svētku “svinēšana” ietver 

četrus aspektus: iespēju izbaudīt svētkus; noguruma samērīgumu; novērtējuma 

un atalgojuma iegūšanu; sadzīvisko elementu izdzīvošanu. Dalībnieku dažādo 

grupu pieredzes veido atšķirīgu emociju dinamiku. Nepilnvērtīgi iesaistīti 

svētkos ir koklētāju ansambļi, sieviešu, vīru un senioru kori, jo viņi ir 

nepilnvērtīgi iesaistīti noslēguma koncertos. Rīgas un tās tuvumā esošie 

kolektīvi savukārt nevar iegūt pilnvērtīgu svētku pieredzi, jo nepiedzīvo svētku 

ikdienas sadzīves daļu kopīgās naktsmītnēs. Problemātiski ar gaidu piepildīšanu 

par svētkiem var būt arī ilggadējiem dalībniekiem, kuri balsta nākamos svētku 

pieredzi iepriekšējās.  
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4.3. Dziesmu un deju svētku tradīcija kā mijiedarbības 

rituāla ķēde 

Dziesmu un deju svētku mazākās mijiedarbības un izejas punkts ir 

ikdienas prakses, bet kulminējošais posms ir svētki piecgades cikla noslēgumā. 

Katri svētki jeb piecgades cikls ir cieši saistīti ar nākamo ķēdes posmu, tādējādi 

ietekmējot tradīcijas pārmantošanu.  

Rituāla sastāvdaļas 

1. Grupas kopā sanākšana – amatiermākslas kolektīvu ikdienas

prakses un Dziesmu un deju svētki nozīmē grupas dalībnieku fizisku klātbūtni 

un kopā sanākšanu, jo bez tās kopīga dziedāšana, muzicēšana un dejošana nav 

pilnvērtīgi iespējama. Svētku tradīcijā iespējams fiksēt vismaz piecus galvenos 

grupu līmeņus: konkrēts amatiermākslas kolektīvs; kolektīvu kopums, kuri 

piedalās vienā koncertā un gatavojas tam kopīgi; kolektīvu kopums, kas pārstāv 

konkrētas nozares apakšgrupu; kolektīvu kopums, kas pārstāv konkrētu nozari; 

svētku dalībnieki (darbā tiek pētīti pirmie un pēdējie).  

2. Novilktas robežas no grupai nepiederošajiem – konkrētiem

kolektīviem ikdienas praksēs robežas veidot ļauj mēģinājuma telpas, neformālo 

aktivitāšu norises vietas, vienoti tērpi un cita kopīga atribūtika. Svētku 

dalībnieku fizisko robežu no nepiederošajiem palīdz veidot norises vietas, 

tomēr realitātē “svētku dalībnieki” kā kopums ir abstrakta vienība, jo visi 

dalībnieki satiekas tikai gājienā. Svētkos būtiska ir apziņa par svētku 

dalībniekiem kā kopumu. To traucē izjust pārlieku liela konkurence un 

fokusēšanās uz kolektīva robežām, jo mazinās iespēja formēt vienotu grupu 

nozares vai svētku dalībnieku ietvaros un ir sarežģīti saskatīt sevi kā abstraktu 

“svētku dalībnieku” kopumu, vienotības ziņā drīzāk iespējams runāt par 

atsevišķām nozarēm svētkos. Identitātes un piederības apstiprināšanā nozīmīga 

ir fiziskā klātbūtne un robežu novilkšana kā vienotam kolektīvam, tāpēc kā 
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problēma tika identificēta iekšējo grupu veidošanās kolektīvā. Ja tā notiek, tad 

daļa dalībnieku var uztvert sevi kā hierarhiski zemākus, un tādā gadījumā viņi, 

pēc mijiedarbības teorijas, saņem mazāku pozitīvo emocionālo enerģiju. Arī 

kolektīva līderi un aktīvākie dalībnieki var nonākt privileģētā pozīcijā. Tāpēc 

svarīgi meklēt balansu starp aktīvo un pasīvo dalībnieku iesaisti un nodrošināt, 

ka ir visus dalībniekus iesaistošas un vienojošas neformālās aktivitātes.   

3. Kopīgs uzmanības fokuss – amatiermākslā dažādu līmeņu grupās ir

augsta līmeņa fokusēšanās un kopīgās uzmanības apzināšanās, ko ietekmē 

izvirzītie kolektīvu mērķi un tiem pielāgotās ikdienas prakses. Fokusēšanās uz 

mērķi dod lielāku iespēju izveidot kolektīvo identitāti. Aktīvā kolektīva 

darbības modelī ir augsts uzmanības fokusa līmenis uz mērķi un vairāk iespēju 

īslaicīgas kopīgās emocijas rezultēt vienotībā. Radītās kolektīvās emocijas 

nostiprina simbolus un vienotību, ļaujot apzināties kolektīvu kā vienotu 

veselumu arī ārpus mijiedarbībām. Pasīvā kolektīva darbības modelī fokuss tiek 

likts uz iesaisti svētkos, bet mazāk uz ikdienas praksēm. Tā rezultātā kolektīvs 

pietuvinās tā sauktajam fokusētajam pūlim, kam ir grūtības apzināties sevi kā 

vienotu ārpus rituāla situatīvās dabas. Dalībniekiem ir sarežģīti radīt kopīgas 

emocijas un nostiprināt grupas simbolus, kas ietekmē vienotības un piederības 

izjūtu un vēlmi ilgtermiņā iesaistīties amatiermākslā.  

Svētkos augstu uzmanības fokusu veicina to izvirzīšana par nozīmīgu 

notikumu, tādējādi pasīvās darbības modeļa kolektīviem svētku notikumi varētu 

dot spēcīgākas emocijas. Aktīvās darbības modeļa kolektīviem pastāv iespēja 

neizjust tik apjomīgu emocionālās enerģijas pieaugumu svētku gatavošanās 

posmā, jo viņiem ikdienas fokusā ir citi nozīmīgāki mērķi. Lai gan sākotnēji tas 

var šķist kā risks svētku tradīcijas saglabāšanai un pārmantošanai, viņu iesaiste 

ilgtermiņā ir stabilāka un tradīcijai noderīgāka. Pasīvās darbības modeļa 

kolektīvu uzmanības fokusa virzīšana uz svētkiem un pat glorifikācija ir 

nozīmīga pozitīvās emocionālās enerģijas vairošanā, tomēr risks ir tajā, ka 



 45 

piecgades cikls ir pietiekami garš periods, lai ar svētkiem vien būtu iespējams 

uzlādēt emocionālo enerģiju un iesaisti tradīcijā nodrošināt ilgtermiņā.  

4. Kopīgas emocijas un noskaņojums. Svētku noslēguma notikumi ir

emocionāli pacilājoši kopīgo emociju spējas motivēt dēļ. Liela iespēja, ka 

mazāk motivētajiem un pret svētkiem skeptiskākajiem dalībniekiem “pielips” 

citu dalībnieku emocijas un viņi vienosies vienā ritmā, kas pārvērtīs īslaicīgas 

emocijas kolektīvajā pacilājumā. Kopīgu emociju apzināšanās veicina piederību 

kolektīvam, jo dalībnieks jūtas kā viens no grupas. Tie, kuri jūtas nošķirti no 

grupas, nespēj pietiekamā mērā “inficēties” ar īslaicīgajām emocijām un negūst 

efektu no rituāla rezultātiem. Secināts, ka ar svētku noslēguma nedēļu saistītie 

simboli ikdienā var atgādināt par tajos iegūtajām pozitīvajām emocijām un 

motivēt darboties ilgtermiņā. Tāpat būtiska ir atziņa, ka vadītājiem un kolektīvu 

līderiem ir būtiska loma īstermiņa emociju radīšanā, jo viņi, būdami hierarhiski 

augstāki, pēc teorijas ir uzlādējuši savu emocionālo enerģiju un spēj radīt 

pozitīvas emocijas un kopīgu noskaņojumu no tās krājumiem.  

Kolektīvais pacilājums 

Ar kolektīvā pacilājuma jēdzienu svētku tradīcijā tiek saprasti tie brīži, 

kurus dalībnieki sauc par neaprakstāmiem un uzskata par emocionāli 

spēcīgiem, kā arī min, ka tos veido neidentificējamu faktoru kopums. Teorija 

ļauj skaidrot šos nezināmos faktorus kā rituāla sastāvdaļas, kas summējas 

tradīcijai sociāli nozīmīgajā emocionālajā kāpinājumā jeb kolektīvajā 

pacilājumā. Dziesmu un deju svētki ir unikāls Olimpiskajām spēlēm 

pielīdzināms notikums, kas uzskatāmi parāda teorijas funkcionēšanu praksē. 

Svētku noslēguma rituālos dalībnieku kopējais fokuss ir tik augsts, ka viņu 

emocijas ir izteikti “lipīgas”. Iegūtās kopīgās emocijas un arī pasākuma daba 

(dziesmas vai dejas, kuras vada harismātisks līderis) noved dalībniekus pie 

augsta līmeņa ritmiskuma un sinhronizācijas. Tas rezultējas intensīvā 
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kolektīvajā pacilājumā – dalībnieku aprakstītajā svētku kopības izjūtā, ka viņi ir 

daļa no masas un ka masa darbojas kā viens vesels. Kolektīvais pacilājums 

parādās arī ikdienas praksēs un brīžos, kas dod spēcīgas pozitīvas emocijas. 

Ikdienā šī izjūta ir mērenāka, tāpēc to var pielīdzināt atmosfērai kolektīvā. 

Rituāla rezultāti 

1. Grupas vienotība – kopības un vienotības izjūtas dalībniekos norāda,

ka svētki kā mijiedarbības rituāls ir veiksmīgi sasniedzis savu rezultātu. 

Pētījums ļāva secināt, ka tradīcijas kopienā vienotības veicināšana ir ilglaicīgs 

ikdienas prakšu ietvaros īstenojams uzdevums. Kolektīvā līmenī svētkos ir 

atšķirīga vienotība, jo, piemēram, koristi no viena kolektīva estrādē tiek dalīti 

dažādās balss grupās. Toties piecgadu periodā kolektīvam ir iespēja nodrošināt 

vienotības uzturēšanu ikdienas praksēs, kuras līmenis tad arī norāda uz 

piederību kolektīvam un tādējādi motivē iesaistīties tajā ilgtermiņā. Augstāku 

vienotības līmeni izjūt aktīvie un uz īpaši kolektīvam virzītu mērķi fokusētie 

kolektīvi, bet ar atrunu, ka tajos ir būtiskas neformālās aktivitātes, kas veido 

kopīgo emociju, simbolu un atmiņu bāzi. Ja kolektīva simboli saistās tikai ar 

sasniegumiem, bet nav draudzīgu attiecību un dominē konkurence, tas nepalīdz 

veidot kopīgās emocijas un justies vienotiem. Pasīvie kolektīvi tikai ar 

gatavošanos un piedalīšanos svētkos vien nevar ikdienas praksēs uzturēt 

līdzvērtīgu vienotību. Teorētiski svētki pasīvajiem kolektīviem varētu radīt 

lielāku vienotības izjūtu nekā ikdienas prakses un lielākā mērā, nekā to izjūt 

aktīvie kolektīvi svētkos, bet ikdienas vienotības trūkums neveicina ilgtermiņa 

iesaisti tajos.  

2. Grupu reprezentējoši simboli. Simbolu nozīme mijiedarbībās uzsver

nepieciešamību svētkiem tikt pārmantotiem, saglabājot saikni ar iepriekšējiem, 

jo katros nākamajos svētkos simboli palīdz radīt kopīgas emocijas. Būtiski, ka 

simboliem šāda spēja piemīt arī pēc konkrētā rituāla, tātad ikdienas praksēs būs 
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iespēja atdzīvināt kolektīva emocijas un vienotību svētkos, tikai ar mazāku 

intensitāti. Simboli saglabājas tikai tad, ja tiek uzlādēti ar jauniem pasākumiem. 

Svētku simbolu iekļaušana ikdienas praksēs atgādina par svētkos saņemtajām 

emocijām. Dalībnieki ikdienas praksēs tiecas pēc svētku emocijām 

pielīdzināmām pieredzēm. Emocijas pašas par sevi kļūst par svētku simbolu, 

kuru var atjaunot, piedzīvojot līdzīgas (kaut mērenākas) emocijas ikdienas 

praksēs. Svētku simboliem ikdienā jābūt regulāriem, mērķtiecīgiem un vērstiem 

uz visa kolektīva kopīgo atmiņu. Tika izvirzīts pieņēmums, ka par svētku 

simboliem ikdienā var saukt ilggadējās skates un atsevišķus koprepertuāra vai 

liela mēroga pasākumus. Par simbolu uzturēšanu vēl viena būtiska atziņa ir, ka 

kolektīvā dalībnieku sastāvs nevar būt mainīgs, jo tikai ar stabilu sastāvu ir 

iespējams izmantot atmiņas par svētku pieredzi, reflektēt par kopīgajiem 

notikumiem, lai atsauktu atmiņā svētku emocijas.  

3. Morāles standarti. Ikdienas praksēs kolektīva dalībnieki pieņem tajā

izvirzītos mērķus, kārtību un hierarhiju, ja tāda ir izveidojusies. Ja kāda darbība 

ir pretrunā ar vispārpieņemto, tad var rasties konfliktējošās grupas, negatīvi tikt 

ietekmēta kolektīva vienotība un dalībnieki var izlemt pamest kolektīvu. 

Empīriskie dati norāda, ka risks un diskusijas vērts jautājums morāles standartu 

ievērošanai ir svētku dalībnieku cieņa pret simboliem, tajā skaitā repertuāru, 

māksliniecisko vadību un skašu sistēmu. Teorētiski skatoties, vēršanās pret 

šiem aspektiem ir vēršanās pret simboliem, tāpēc mazinās tradīcijas kopienas 

vienotība. Empīriskie dati apstiprināja, ka nepatika pret šiem svētku simboliem 

var radīt negatīvas emocijas dalībniekos.  

4. Emocionālā enerģija. Empīriskā pētījuma ietvaros tika identificēti

faktori, kas norāda uz emocionālas enerģijas esamību un darbības principiem. 

Pirmkārt, dalībnieki fiksē izjūtu, ka kolektīvu prakses var emocionāli uzlādēt 

vai iztukšot. Otrkārt, individuālā emocionālā enerģija veidojas no kolektīva 

aktivitātēm. Treškārt, kolektīvu praksēs var fiksēt augstas un zemas 

emocionālās enerģijas rādītājus. Dalībnieku pieredzēs var fiksēt, kā sākotnēji 
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zemā emocionālā enerģija, veiksmīgi iesaistoties kolektīva aktivitātēs, pieaug. 

Ja kolektīvos dominē dalībnieki ar augstu emocionālo enerģiju (tie var būt daži 

spēcīgi līderi vai lielākā daļa kolektīva), tad viņi var iesaistīt dalībniekus ar 

zemāku emocionālo enerģiju. Savukārt, ja kolektīvā dominē zems emocionālās 

enerģijas līmenis, tad daži indivīdi ar augstāku var nespēt to mainīt un laika 

gaitā šāds kolektīvs, visdrīzāk, beidz pastāvēt. 

Svētku tradīcijas pieredzē atspoguļojas emocionālās enerģijas 

veidošanās dinamika un ļauj izveidot ideālmodeli, kurā veiksmīgi ikdienas 

prakšu rituāli rezultējas veiksmīgā svētku rituālā. Ja starpsvētku perioda 

ikdienas praksēs piecu gadu garumā dalībnieki ir uzkrājuši ievērojamu 

daudzumu pozitīvu emocionālo enerģiju, tad svētkos kā viena mijiedarbības 

rituālu ķēdes noslēguma posmā tā tiek ieguldīta pilnā apmērā. Visu dalībnieku 

un spēcīgu līderu ieguldītā pozitīvā emocionālā enerģija vēl vairāk palielina 

emocionālo enerģiju, kas motivē dalībniekus fokusēties uz svētku notikumiem, 

viņiem ir iniciatīva piemēroties arī ne tik komfortabliem apstākļiem, un viņi 

izjūt spēcīgāko iespējamo kolektīvo pacilājumu, kas pārvēršas tikpat spēcīgā 

vienotībā un ļauj sasniegt emocionālās enerģijas kulminācijas punktu. Tā 

savukārt motivē iesaistīties nākamajā piecgades ciklā, kurā dalībnieki ar 

ikdienas praksēs ietvertajiem simboliem un kopīgajām atmiņām spēj pavairot 

emocionālo enerģiju un uzturēt vienotību, lai vēl pēc pieciem gadiem piedalītos 

nākamajos svētkos. Pozitīva emocionālā enerģija savā ziņā kļūst par atkarību un 

rada nepieciešamību meklēt jaunus veidus, kā to uzlādēt. Var secināt, ka nevis 

konkrētas pozitīvas emocijas ir būtisks faktors svētku tradīcijas pārmantošanā 

un saglabāšanā, bet gan ilgtermiņa emocijas jeb emocionālās enerģijas apjoms, 

ko sniedz ar tradīciju saistītās mijiedarbības. Nozīmīgas ir nevis konkrētas 

pozitīvas vai negatīvas emocijas, bet tas, cik lielā mērā kolektīvs spēj būt 

vienots un just kopīgas emocijas, kuras pēcāk var pārvērst kolektīvajos 

simbolos un radīt augstu emocionālo enerģiju, ar kuru palīdzību padarīt iesaisti 

tradīcijā ilglaicīgu. Pētījumā tika secināts, kas ir ideālmodeli atbalstošu 
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veiksmīgu rituālu pamatā un kādi aspekti tradīcijas mijiedarbības padara par 

neveiksmīgiem rituāliem. 
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Secinājumi 

Emociju socioloģiska izpratne 

1. Emocijas darbā tiek saistītas ar iekšēju novērtējošu stāvokli, sistēmu vai

reakciju uz ārēju stimulu vai situāciju, kas ietver psiholoģiskus kognitīvus,

neiroloģiskus, biheiviorālus, empīriskus un fizioloģiskus elementus.

Neviena disciplīna nedod pilnvērtīgu perspektīvu uz emociju fenomenu.

2. Socioloģijas perspektīvas unikālais skatījums uz emocijām kā sociokultūrā

balstītām un kā nozīmīgu cilvēku uzvedības virzītāju ļauj pētīt Dziesmu un

deju svētku tradīcijas pārmantošanas un saglabāšanas problemātiku. Tajos

iesaistītais plašais iedzīvotāju apmērs (87 %) norāda, ka tieši sociokultūras

aspekti varētu būt visnozīmīgākie.

3. Teorētiskā ietvara izvēle noteica ņemt vērā trīs tipu emocijas: a) pozitīvas

un negatīvas valences; b) īstermiņa un ilgtermiņa emocijas; c) kolektīvas

emocijas kā vienas no sociālajiem emociju tipiem.

4. Tradīcijas pārmantošanas izpētē lietderīga ir R. Kolinsa mijiedarbības

rituālu teorija (Collins, 2004). Tā ir motivācijas teorija (kā emocijas motivē

iesaistīties), ar mikroprocesu palīdzību spēj skaidrot makroprocesus

(tradīcijas ilgtspēju), par veiksmīga rituāla rezultātu uzskata vienotību

(svētkos iegūtā kopības izjūta) un ir pielāgojama dažādiem tematiem.

Dziesmu un deju svētku tradīcija 

5. Tradīcijas koncepts darbā tiek skatīts kā starpdisciplinārs, ņemot vērā

humanitāro pētnieku (antropologu, kultūras pētnieku, folkloristu u.c.)

atziņas, savukārt Dziesmu un deju svētku gadījuma izpētē ieguldījumu

devuši tieši sociologi Latvijā.

6. Ņemot vērā kultūrpolitikā un pētniecībā pastāvošo praksi, svētki analizēti

kā tradīcija – pagātnē balstītu prakšu kopums ar vērtību tagadnes situācijā.
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7. Tradīcijas raksturojumā kā būtiski elementi fiksēti sekojošie – saikne ar

pagātni, nepārtrauktība, mainība, simbolisms un tradīcijas īstenotāji. Tie

visi ir fiksējami Dziesmu un deju svētkos.

8. Līdzšinējie pētījumi par svētku tradīciju liecina, ka emocijas pastarpināti

parādās kā nozīmīgs svētku saglabāšanas un pārmantošanas

priekšnoteikums, tomēr nevienā pētījumā tās nav mērķtiecīgi pētītas,

pielāgojot atbilstošu teorētisko un metodoloģisko ietvaru.

9. Dalībnieki caur dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas pieredzi iegūst

personīgo emocionālo pieredzi, kas apvienojas kopīgās emocijās un

vienotībā, kura simbolizē latviešu tautu kā veselumu. Iegūtās pozitīvās

emocijas un kopības izjūta liek vēlēties iesaistīties tradīcijā un ar to

saistītajās mijiedarbībās atkārtoti.

10. Dziesmu un deju svētku tradīcijas izpētē nepieciešams atsevišķi pētīt

svētku notikumus un starpsvētku periodā īstenotās māksliniecisko

kolektīvu ikdienas prakses. Apkopotie pētījumi norāda, ka ikdienas

praksēm varētu būt nozīme dalībnieku vienotības uzturēšanā un tās

pārnešanā uz svētku notikumiem.

Svētki kā mijiedarbības rituālu ķēde 

11. Ikdienas prakses ir visas aktivitātes, kuras kolektīvi īsteno starpsvētku

periodā. Tās iedala: 1) mēģinājumos; 2) koncertos; 3) neformālajās

aktivitātēs.

12. Neformālajām aktivitātēm ir būtiska nozīme kolektīva vienotības

veicināšanā un dalībnieku piederības izjūtas veidošanā, kas savukārt

veicina ilgtermiņa iesaisti.

13. Darbā izstrādāti divi vispārināti un stratēģiski kolektīva darbības modeļi,

kas norāda uz ideālajiem elementiem ikdienas praksēs un tādējādi veicina

dalībnieku iesaisti tradīcijā ilgtermiņā. Aktīvā kolektīva darbības modelī
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tiek izvirzīti specifiski mērķi, ir aktīva pašu iniciēta koncertdzīve un plašas 

neformālās aktivitātes, pasīvajā – galvenais fokuss uz svētkiem.  

14. Ja dalībnieku individuālā motivācija ir iesaistīties svētkos, tad aktīvajā

kolektīvā pēc svētkiem viņi atradīs jaunus piesaistes avotus, savukārt

pasīvajā, visdrīzāk, vairs neiesaistīsies. Ja motivācija ir ar svētkiem

nesaistīta, tad aktīvajā kolektīvā būs motivācija darboties neatkarīgi no

svētkiem, bet pasīvajā dalībnieks negūst pietiekami daudz pozitīvu emociju

un ieguvumu, lai darbotos ilgtermiņā.

15. Dziesmu un deju svētki ir mijiedarbības rituālu ķēde – tās izejas punkts ir

ikdienas prakses, bet kulminējošais posms ir svētki piecgades cikla

noslēgumā. Katri svētki ir cieši saistīti ar nākamo ķēdes posmu, tādējādi

ietekmējot tradīcijas pārmantošanu.

16. Ikdienas praksēs aktīvas koncertdzīves un plašu neformālo aktivitāšu

kombinācija veicina piederību kolektīvam. Neformālās aktivitātes palīdz

fokusēt uzmanību un radīt īslaicīgas pozitīvas emocijas. Ilgstoši fokusējot

uzmanību uz šādām aktivitātēm, tās var kļūt par grupas simbolu, kas

paildzina kopīgās emocijas un intensificē dalībnieku sinhronizāciju, kas

īpaši veicina rituālu iznākumus.

17. Kolektīvi, kuros ir daudzi dalībnieki ar augstu emocionālās enerģijas

līmeni, viegli spēj uzturēt kolektīvo pacilājumu un vienotību, jo to ir

vienkārši pavairot. Līdz ar to ir būtiski ņemt vērā tos faktorus, kas

kolektīva dalībniekiem veido pozitīvas emocijas.

18. Ikdienas prakšu rituāli rezultējas veiksmīgā svētku rituālā, ja dalībnieki

starpsvētku periodā ir uzkrājuši pietiekamā daudzumā pozitīvu emocionālo

enerģiju un iegulda to svētkos pilnā apmērā. Tas motivē iesaistīties

nākamajā piecgades ciklā.

19. Ikdienas praksēs veiksmīgus mijiedarbības rituālus nodrošina iespēja

radoši darboties mēģinājumos, koncerti, novērtējums un atzinība, skate,

repertuārs, latviskās identitātes apliecināšana, ceļošana, neformālās
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aktivitātes, vadītāja attieksme, savstarpējās dalībnieku attiecības un 

mirklīgi notikumi. 

20. Ikdienas praksēs neveiksmīgus mijiedarbības rituālus var radīt mēģinājumi,

koncerti, skates, repertuārs, vadītāja attieksme un savstarpējās dalībnieku

attiecības, īpaši izteikti tos rada kvalitātes celšana un konkurence.

21. Pamatā ikdienas praksēs ir pozitīvu emociju pārsvars, savukārt negatīvo

aspektu pārlieka dominance ir liels risks iesaistes pārtraukšanai.

22. Svētkos veiksmīgus mijiedarbības rituālus rada noslēguma koncerti,

kopības izjūta, masas efekts, skatītāji, repertuārs, latviskās identitātes un

kultūras apliecināšana, novērtējuma izjūta, gājiens un svētku sadzīve.

23. Svētkos neveiksmīgus mijiedarbības rituālus rada mēģinājumi, koncerti,

repertuārs, svētku sadzīve, kā arī savstarpējās attiecības, personīgās izjūtas

un attieksme.

24. Dalībnieki svētkos iegūst unikālas plaša klāsta spēcīgas pozitīvas emocijas,

un tās viņiem ir lielākais ieguvums no svētkiem. Svētki lielā mērā ir

emocionāli augstākais kulminācijas punkts līdzdalībai amatiermākslas

kolektīvos un atalgojums.

25. Riska faktors kulminācijas punkta nesajušanai ir nespēja “svinēt” svētkos,

negatīvo emociju dominance un nepilnvērtīga iesaiste svētkos.

26. Svētkos nepilnvērtīgas emocijas iegūst nepilnīgi iesaistītās grupas

(sieviešu, vīru, senioru kori, koklētāju ansambļi), rīdzinieki (nav svētku

sadzīves pieredzes), ilggadējie dalībnieki ar augstām gaidām attiecībā pret

emocijām svētkos.

Metodoloģiskās atziņas 

27. Mijiedarbības rituālu teoriju iespējams pielāgot emociju izpētei svētku

tradīcijā, izmantojot vizuālās pētniecības metodes – novērojumu ar foto

dokumentāciju un foto izdibināšanu.
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28. Abu metožu kombinācija dod iespēju iegūt plašu kontekstu un informāciju 

par emocionālajām pieredzēm, ko nevarētu iegūt tikai ar vienu vai otru 

metodi. 
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Publikācijas un ziņojumi par promocijas darba tēmu 

Zinātniskas publikācijas 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti 
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1. Vinogradova, L. 2018. Kolektīvu ikdienas prakses Dziesmu un deju svētku
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Dziesmu un deju svētku procesā. No: Muktupāvela, R. un Laķe, A., red. Dziesmu

un deju svētki. Tradīcijas anatomija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 251–284.
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finansiālajām iespējām promocijas darba izstrādē. Īpašs paldies Doktorantūras 

nodaļas darbiniecēm par atbalstu un līdzi jušanu pēdējos metros.  

Paldies profesorei Ritmai Rungulei, profesoram Valdim Muktupāvelam 

un Andrejam Ivanovam par sniegtajiem ieteikumiem promocijas darba 

uzlabošanai. 

Pateicos Latvijas Kultūras akadēmijai un tās rektorei profesorei Rūtai 

Muktupāvelai par izrādīto uzticību sevi pierādīt nacionālas un starptautiskas 

nozīmes pētījumos un finansiālo atbalstu pētījuma veikšanai. 

Paldies par azartisku iesaisti datu vākšanā LKA bijušajiem studentiem 

Agnesei Karlsonei, Maritai Sanžarevskai, Nadīnai Rutkai, Paulai Podniecei, 

Kamillai Kūnai, Lindai Mežsargai, Janai Ramusei, Maijai Gredzenai, Leldei 

Kristiānai Vozņesenskai, Romānam Gruznovam un Dārtai Dīvānei. 

Paldies LKA un VPP “Habitus” kolēģiem par kopīgi padarīto apjomīgo 

darbu un iedvesmu šī darba tapšanā. Paldies Ivetai Ķešāne un Lienei Ozoliņai 

par ieteikumiem darba izstrādē. 

Izsaku pateicību visiem mākslinieciskajiem kolektīviem, to vadītājiem 

un dalībniekiem par uzticību un iesaisti pētījumā.  

Paldies manai māsīcai Ingai Saknītei par akadēmiskajām diskusijām un 

palīdzību ar tekstiem angļu valodā.   
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Vārdos neaprakstāms paldies manam vīram Raivim par atbalstu un 

mudinājumiem darīt. Paldies manam dēliņam Henrijam par saldajiem 

miedziņiem un kopā augšanu ar šo darbu. Paldies manai mazulītei Adelei par 

turēšanu līdzi mammas trakajiem plāniem viņas pirmajos dzīves mēnešos. 

Paldies manai mammai Aijai par atbalstu un ēdienu.  

Paldies visiem, kuri juta līdzi! 




