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Ievads 

 

Daudzi Lielbritāniju sauc vienkārši par Angliju (lai arī tas ir tikai viens no valsts apgabaliem) un 

daudzi mūsdienās to asociē ar latviešiem, kas aizbraukuši tur naudiľu pelnīt. Latvijā britu labo slavu 

stipri bojā tā šīs valsts tūristu daļa, kas tīko pēc lētas uzdzīves un ne īpaši smalkām izpriecām. Lai 

kliedētu šo mītu par britiem kā tautu ar sliktām manierēm, autore izstrādājusi pētniecisko darbu par 

tēmu ‘’Tējas dzeršanas tradīcijas Lielbritānijā’’. Autore ir pārliecināta, ka Lielbritānija ir viena 

no tām valstīm, kur ir ļoti senas un noturīgas tradīcijas. Viena norāde uz to, ka Lielbritānijā augstu 

vērtē tradīcijas, ir tā, ka šajā valstī joprojām ir monarhija (parlamentārā monarhija) un karalieni 

iedzīvotāji ļoti augstu vērtē. Tāpat arī karaliskās ģimenes vaļasprieki jau no senām dienām ir arī 

iedzīvotāju hobiji – golfs, jāšana sports, polo, arī lapsu medības. Tāpat cieľā ir arī slavenā angļu 

tējošana, turklāt britiem ierasts tēju dzert ar pienu, turklāt visbiežāk bez cukura.  

Pētnieciskā darba mērķis – apskatīt tējas dzeršanas tradīcijas Lielbritānijā. Mērķa sasniegšanai 

tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. analizēt dažādus uzziľas avotus, lai izzinātu angļu tējas rašanās vēsturi; 

2. noskaidrot, kādas bija aristokrātiskās tējas dzeršanas tradīcijas agrāk un kādas tās ir 

mūsdienu Lielbritānijā; 

3. uzzināt, kā aristokrātiskā tējas dzeršanas tradīcija atainota Eiropas mākslinieku 19.gs. 

gleznās. 

Pētījuma autore savā darbā apskatījusi angļu tējas rašanās vēsturi, kā arī apkopojusi 

aristokrātiskās britu tējas dzeršanas tradīcijas no pirmssākumiem līdz tējas dzeršanas un 

gatavošanas paradumiem mūsdienu Lielbritānijā. Darba pētnieciskajā daļā analizēti četru 

mākslinieku darbi ‘’Tējas dzeršana dārzā’’, Alfred Oliver, ‘’Oranžērijā (Sāncenses)’’, James 

Jacques Joseph Tisso, ‘’Interjers ar figūrām un augļiem’’, David Emil Joseph de Noters, 

‘’Izsmalcināta tējas dzeršana mākslinieka darbnīcā’’, Madelaine Lemara ar mērķi uzzināt, kā 

aristokrātiskā tējas dzeršanas tradīcija atainota Eiropas mākslinieku 19.gs. gleznās.  

Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 5 apakšnodaļām, 6 secinājumiem, nobeiguma un izmantotās 

literatūras un informācijas avotu saraksta. 
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1. Angļu tējas rašanās vēsture 

 

Sākumā tēja bija pazīstama vispirms kā zāles, vēlāk - kā rituāls uzlējums, un tikai pirms 

dažiem gadsimtiem tā ieguva savu mūsdienīgo, visiem pazīstamo "statusu" kā uzmundrinošs, 

smaržīgs, siltumu un mieru dāvājošs dzēriens. (1) 

Rietumeiropā tēju ieveda 1606. gadā holandiešu jūrnieki kā dāvanu saviem radiniekiem. Pēc 

dažiem gadiem tēja tika jau oficiāli piegādāta Britu salām, kas drīz vien kļuva par vispāratzītu 

centru tirdzniecībai ar šo, tajos laikos eksotisko, dzērienu. No tiem laikiem līdz mūsdienām 

Lielbritānija, bet īpaši Anglija, ir palikusi galvenā Rietumu pasaules "tējas valsts". Tieši 

Apvienotajā Karalistē noformējās un attīstījās mūsdienu eiropeiskā tējas dzeršanas kultūra un 

tēja kļuva populāra. 

Sākumā, pēc parādīšanās Eiropā, tējas dzeršana bija galvenokārt sabiedrības aristokrātisko 

slāľu turības apliecinājums, jo tēja bija ļoti dārgs produkts. Tik dārgs, ka to glabāja 

aizslēdzamās lādītēs. Tomēr, laiks gāja, un, piegādājot tēju arvien lielākos daudzumos, tā 

pakāpeniski kļuva pieejamāka aizvien plašākām ļaužu masām. 1657. gadā Tomass Garvijs sāka 

pārdot tēju savās Londonas kafejnīcās.  

Tā pa īstam Anglijā tēja iesakľojās 1662. gadā, kad karaļa Čārlza II laulātā draudzene 

Katrīna Braganza ieviesa to galma etiķetes modē. Pēc tam tējas popularitāte sāka strauji pieaugt, 

un jau ap 1700. gadu Londonā parādījās vairāk kā 500 veikalu, kur tirgoja tēju. Tējas veikali kā 

"mazāk revolucionāra imidža" nesēji ieguva zināmas priekšrocības attiecībā pret kafijas 

veikaliem, un tie kļuva par vienīgo vietu, kur lēdijas varēja tikties ar saviem draugiem, 

nekaitējot reputācijai.  

19. gadsimtā, karalienes Viktorijas, slavenās "Tea Moralities" ("Tējas pamācības") autores, 

valdīšanas laikā, tējas dzeršana kļuva par britu kultūras neatľemamu sastāvdaļu. (1) 

Lai arī par tējas audzēšanas pirmsākumiem jāsaka paldies Ķīnai un Eiropā tā parādījusies 

tikai 16. gadsimta otrajā pusē, mūsdienās par tējas dzeršanas tautu uzskata angļus. Sākotnēji 

tējas dārdzības dēļ to dzēra veselības uzlabošanai.  
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2. Aristokrātiskās britu tējas dzeršanas tradīcijas kādreiz un šodien 

 

Briti (ap 59 milj. iedzīvotāju) ik dienas izdzer 165 milj. tējas tases, turklāt 98 % britu dzer 

tēju ar pienu, bet tikai 30 % pievieno tējai cukuru. Uz tējas rēķina ir 40 % no visa šķidruma, kas tiek 

izdzerts Lielbritānijā. No visas patērētās tējas 86 % tiek izdzerti mājās, 14% - ārpus mājām. (6) 

 

2.1.  Tējas gatavošanas tradīcijas Lielbritānijā 

 

Saskaľā ar angļu uzskatiem par tējas dzeršanas kultūru, pie galda, neatkarīgi no diennakts 

stundas, obligāti tiek pasniegtas vairākas atšķirīgas tējas šķirnes, lai katrs varētu izvēlēties tēju pēc 

savas gaumes un noskaľojuma. Tā ir cieľas izrādīšana, kas caurstrāvo visu angļu tējas dzeršanas 

rituālu. Izvēlēto tēju uzlej individuālā, ar verdošu ūdeni izskalotā tējkannā, pat tad, ja tēja ir 

maisiľā. Uzlējumam, neatkarīgi no šķirnes, ir jāievelkas 3 - 5 minūtes, citādi tēja neuzrādīs savu 

kvalitāti. 

Kamēr tēja ievelkas, tiek pasniegts piens, cukurs, citrons utt., kā arī atsevišķa tējkanna ar 

verdošu ūdeni tējas atšķaidīšanai līdz vajadzīgajam stipruma līmenim. Ūdenim atdziestot, 

tējkannas nomaina ar citām - tas arī skaitās cieľas apliecinājums, kas ir obligāts angļu etiķetei.  

Tradīcija pie tējas pasniegt pienu ir īpašas uzmanības vērta. Piens Anglijā ir neatľemams tējas 

ceremonijas elements. Tas tiek pievienots daudzām melnās tējas šķirnēm, lai mazinātu kofeīna 

iedarbību, kā arī veidotu dzēriena garšu maigāku. Par to, ko tasē ieliet vispirms - tēju vai pienu, 

angļi diskutē jau vairāk kā divsimt gadu. Abu versiju piekritēji un oponenti min visai būtiskus 

argumentus savu viedokļu aizstāvībai, tomēr etiķete pieļauj gan vienu, gan otru atšķaidīšanas 

veidu. Piena vietā dažreiz liek citrona vai mandarīna daiviľu. Tradicionāli pie tējas pasniedz 

kēksus un tostus. Var piedāvāt arī maizi, sviestu, cepumus, džemu - visu, ar ko var iestiprināties. 

(5) 

2.1. Tējas dzeršanas kultūra mūsdienu Lielbritānijā 

 

Ar nožēlu jāatzīst, ka pēdējā laikā Lielbritānijā pārsvarā tiek lietota paciľu tēja, kas veido 

gandrīz 90 procentus tējas patēriľa. Tajā pat laikā konservatīvie briti nemaz nav atsacījušies no 

tējkannām. Vienkārši beramās tējas vietā tur ievieto tējas maisiľu. Tas nav mums pierastais tējas 

maisiľš ar diedziľu. Anglijā tos sauc - "maisiľš vienai tasītei", bet gan liels maisiľš tējkannām, 

kas Lielbritānijā veido 98% no visa paciľu tējas tirgus. Pieaudzis anglis dienā izdzer sešas tējas 
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tases. Tējas dzeršana parasti sākas agri no rīta. Ap sešiem rītā visa Anglija dzer "rīta tēju". 

Viesnīcās ir pieľemts to pasniegt tieši gultā, tiklīdz viesis ir pamodies. Stipra rīta tēja palīdz 

atbrīvoties no miegainības aukstā un mitrā laikā, kas ir raksturīgs Britu salām. Astoľos no rīta - 

pastiprinātas brokastis - breakfast, kas noslēdzas ar brokastu tējas tasi. Ľemot vērā maisījuma 

stiprumu, kas sastādīts no indiešu, Ceilonas un Kenijas tējas šķirnēm, dzērienu parasti atšķaida ar 

pienu. Tālāk pēc saraksta - lunch, kaut kas vidējs starp otrajām brokastīm un pusdienām, kuras 

laikā noteikti tiek izdzerta "a nice cup of tea" - jauka tējas tasīte. (1) 

2.2. Britu ‘’pusdienu tējas’’ tradīcija 

 

Katram anglim ir svēta "pusdienas tējas" tradīcija, kur tiek dzerts, lai nedaudz dzēstu 

izsalkuma sajūtu, kas rodas starp lenču un vēlo vakara maltīti, un kuras rašanās gods pieder Annai 

- septītajai Bredfordas hercogienei. Lielā pārtraukuma dēļ starp ēdienreizēm hercogiene dienas 

vidū pastāvīgi izjuta "pēkšľu vājumu". Lai cīnītos ar izsalkumu, viľa lūdza kalponi ienest istabā 

tējkannu ar tēju un vieglas uzkodas. Beigās šī iecere hercogienei tā iepatikās, ka tā sāka ielūgt uz 

šo pusdienas tēju savus draugus. Ļoti drīz šo ieradumu pārľēma visa metropoles aristokrātija, bet 

aiz tās arī pārējā sabiedrība. (1) 

 

2.3. ‘’Five-o clock’’ tējas dzeršana 

 

Vispazīstamākā angļiem ir "five-o'clock" - "piektās stundas" tējas dzeršana, kas tiek rīkota 

visā Lielbritānijā. Šajā laikā tiek slēgti veikali un iestādes, ofisi un bankas - visi dzer tēju. Neviens 

vadītājs neriskē aizliegt saviem padotajiem izdarīt pārtraukumu piecos dienā, lai iedzertu tējas 

tasīti: tāds solis var visai negatīvi ietekmēt attiecības kolektīvā. Dīvaini, bet "five-o'clock" bija 

ieviests Apvienotajā Karalistē 1851. gadā piespiedu kārtā - toreiz valdība nopietni bija 

norūpējusies par alkoholisma izplatīšanās problēmu tautā. Pēc īpaša likuma, piecpadsmit minūšu 

pārtraukumu tējas pauzei bija jāveic kalpotājiem, strādniekiem, jūrniekiem. Likums guva sapratni 

un atzinību plašās tautas masās un tiek ievērots vēl joprojām, tiesa brīvprātīgi. (1) 

 

2.4. Vakara tēja 

 

Vakarā briti sanāk pie vakariľām ģimenes lokā. Bagātīgas maltītes laikā tiek pārrunāti dienas 

notikumi, politikas un sporta ziľas. Šajā dienas daļā ir īpaši populāras maigas, nomierinošas tējas 
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šķirnes, aromatizētas ar bergamoti. Pazīstamākā "vakara" tējas šķirne ir ‘’Earl Gray’’ - ’’Grāfs 

Grejs’’. Šīs tējas recepte pieder Čarlzam Grejam - britu Parlamenta loceklim un ietekmīgam 

diplomātam. Eksistē vairāki "Grāfa Greja" tējas paveidi, un pēc ekskluzīvām receptēm to tiražē 

dažādas kompānijas. Angļu tējas dzeršana noslēdzas tāpat, kā sākas, "gultā". Īsi pirms gulētiešanas 

dzer tēju bez kofeīna, kā arī dažādas tējas ar augļu garšu. (1) 

Angļu tējošana ir slavena visā pasaulē. Tradicionāli angļi tēju dzer ar pienu, turklāt visbiežāk 

bez cukura. Tējas dzeršanas kultūra nosaka to, ka uz galda vienmēr jābūt vairākām tējas šķirnēm, 

lai katrs var izvēlēties savu pēc gaumes un noskaņojuma. Tādā veidā tiek izrādīta cieņa. Tāpat kā 

cieņa tiek izrādīta, kad izvēlēto tēju katram uzlej atsevišķā tējkannā. Uzlējumam ļauj vismaz trīs 

līdz piecas minūtes ievilkties, lai tai būtu vislabākā garšu buķete. Tējas ievilkšanās laikā tiek 

pasniegts piens, cukurs, citrons, kā arī atsevišķa tējkanna ar verdošu ūdeni, ar ko tēju atšķaidīt līdz 

vajadzīgajam stiprumam.  
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3. Aristokrātisko britu tējas dzeršanas tradīciju atainojums Viktorijas 

laikmeta (19.gs.) glezniecībā Eiropā 

 

Lielbritānijā pastāv arī senas tēlotājmākslas tradīcijas, īpaši – portretu gleznošanā, ainavu un 

akvareļu jomā. Tādēļ pētījuma autore vēlējās uzzināt, kā aristokrātiskā tējas dzeršanas tradīcija 

atainota Eiropas mākslinieku 19.gs. gleznās. Mākslas darbi, pirmkārt,  tika izraudzīti pēc atainotās 

tematikas - tika meklēti darbi, kur redzamas tējas dzeršanas tradīcijas. Otrkārt, svarīgs bija laika 

posms 19.gs. -  karalienes Viktorijas, slavenās "Tea Moralities" ("Tējas pamācības") autores, 

valdīšanas laiks, kad tējas dzeršana kļuva par britu kultūras neatľemamu sastāvdaļu. Tā autore 

Viktorijas laikmeta tējas dzeršanas tradīciju raksturojumam izvēlējās četru mākslinieku darbus 

‘’Tējas dzeršana dārzā’’, Alfred Oliver, ‘’Oranžērijā (Sāncenses)’’, James Jacques Joseph Tisso, 

‘’Interjers ar figūrām un augļiem’’, David Emil Joseph de Noters, ‘’Izsmalcināta tējas dzeršana 

mākslinieka darbnīcā’’, Madelaine Lemara. 

1.attēls  Alfred Oliver ‘’Tea-drinking in the garden’’ (http://www.myshared.ru/slide/426970/)(4) 

 

‘’Tējas dzeršana dārzā’’, Alfred Oliver (skat.1.att.). Tējas dārzs – prestiža alternatīva 

piedūmotām kafejnīcām. Karalienes Viktorijas laikā tējas dārzi bija populāras tikšanās vietas, kuru 

apmeklētājas bieži vien bija lēdijas. Eksotiskas ainavas, zaļojošas alejas un mūzika – nevainojama 

vide tējas cienītājiem. 

2.attēls James Jacques Joseph Tisso ‘’In-the-conservatory’’ 

http://www.avictorian.com/tissot1.html) (7) 

http://www.myshared.ru/slide/426970/
http://www.avictorian.com/tissot1.html
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‘’Oranžērijā (Sāncenses)’’, James Jacques Joseph Tisso (skat.2.att.). Launaga tēja – Viktorijas 

laikmeta raksturīga iezīme, kas īpaši aizrāva sievietes. Viľas izmantoja jebkuru notikumu kā 

ieganstu, lai izbaudītu launaga tējas dzeršanas etiķeti, kuras laikā varēja uzsvērt savu piederību 

sabiedrības elitei. Mākslinieks to saskatījis eleganti ģērbtajā lēdijā, kura bauda tējas tasi koloniālā 

stila oranžērijā, ko raksturo funkcionalitāte bez liekām detaļām. Šajā mākslas darbā Tisso izmanto 

tropisko augļu fonu, lai atklātu miera atmosfēru, kas veicina romantiskus tikšanās mirkļus 

nesteidzīgās, intīmās sarunās. 

3.attēls David Emil Joseph de Noters ‘’Teatime’’ 

(https://www.kunstkopie.de/a/kunstkopie/&pgn_page=2&wid=1123584562852662&mpos=1019&p

gn_items=50 ) (2) 

 

‘’Interjers ar figūrām un augļiem’’, David Emil Joseph de Noters (skat.3.att.).  Šajā gleznā de 

Noters brīnišķīgi ataino 19. gs. bagātās dzīves greznību. Redzama māte un bērns pie tējas tasītes uz 

eksotisku augļu un krāšna kamīna fona. 

https://www.kunstkopie.de/a/kunstkopie/&pgn_page=2&wid=1123584562852662&mpos=1019&pgn_items=50
https://www.kunstkopie.de/a/kunstkopie/&pgn_page=2&wid=1123584562852662&mpos=1019&pgn_items=50
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4.attēls Madelaine Lemara ‘’LE GOUTER AU SALON DU PEINTRE’’ 

(http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-paintings-

including-german-austrian-central-european-paintings-the-orientalist-sale-spanish-painting-and-

the-scandinavian-sale-l09661/lot.145.html) (3) 

 

‘’Izsmalcināta tējas dzeršana mākslinieka darbnīcā’’, Madelaine Lemara  (skat.4.att.). 19.gs. 

augstākās sabiedrības locekļi no visas sirds bija atzinuši tējas dzeršanas kultūru. Viktorijas laika 

Anglijā tējas dzeršanas etiķetei bija svarīga nozīme. Nevainojamai tējas dzeršanai bija nepieciešama 

servīze no laba ķīniešu porcelāna, sudraba tējas piederumi, kā arī grezni tērpi – viss pēc zezonas 

pēdējās modes prasībām. Māksliniece ataino Viktorijas laika augstākās sabiedrības bagātību. Abas 

dāmas gleznas priekšplānā greznā inerjerā iemieso laikmeta stilu un izsmalcinātību. 

Tējas dzeršana ir populārs un zīmīgs rituāls 19.gs. autoru gleznojumos Eiropā. A. Oliver, J. J. 

J. Tisso, D. E. J. de Noters, M. Lemara  savos darbos atainojuši tējas dzeršanas etiķeti – dārgi 

trauki, izsmalcināti tērpi un saviesīgas sarunas tā laika sabiedrības augstākajās aprindās, kas 

apliecina šī slāņa pārticību Eiropā 19.gs., ko dēvējam par Viktorijas laikmetu. 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-paintings-including-german-austrian-central-european-paintings-the-orientalist-sale-spanish-painting-and-the-scandinavian-sale-l09661/lot.145.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-paintings-including-german-austrian-central-european-paintings-the-orientalist-sale-spanish-painting-and-the-scandinavian-sale-l09661/lot.145.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-paintings-including-german-austrian-central-european-paintings-the-orientalist-sale-spanish-painting-and-the-scandinavian-sale-l09661/lot.145.html
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Secinājumi 

1. Eiropā tēja parādījusies 16. gadsimta otrajā pusē, mūsdienās par tējas dzeršanas tautu 

uzskata angļus.  

2. Sākotnēji tējas dārdzības dēļ to dzēra veselības uzlabošanai, taču nu jau ap 60 milj. 

britu izdzer kopā vidēji 165 milj. tējas tasīšu dienā.  

3. Angļu tējošana ir slavena visā pasaulē.  

4. Tradicionāli tēju angļi dzer ar pienu, turklāt visbiežāk bez cukura. Uzlējumam ļauj 

trīs līdz piecas minūtes ievilkties.  

5. Tējas dzeršana ir populārs un zīmīgs rituāls 19.gs. autoru gleznojumos Eiropā.  

6. A. Oliver, J. J. J. Tisso, D. E. J. de Noters, M. Lemara  savos darbos atainojuši tējas 

dzeršanas etiķeti – dārgi trauki, izsmalcināti tērpi un saviesīgas sarunas tā laika 

sabiedrības augstākajās aprindās, kas apliecina šī slāľa pārticību Eiropā 19.gs., ko 

dēvējam par Viktorijas laikmetu. 
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Nobeigums 

 

Lai arī informācijas par britu kultūru un tradīcijām ir daudz, Kuldīgas galvenajā bibliotēkā 

par britu tējas dzeršanas tradīcijām autorei tika piedāvāta tikai viena grāmata un pāris žurnālu, kas 

iznākuši vēl pirms 2000.gada. Tā kā pētījuma autorei nav iespēju apmeklēt kādu citu bibliotēku, 

kopā ar darba vadītāju Inesi Reisu tika nolemts pārkāpt PD izstrādes nolikumu un izmantot tikai 

elektroniskos resursus (skat. izmantotās literatūras un informācijas avotu srakstu) pētnieciskā darba 

izstrādē. 

Par galveno ieguvumu autore uzstata iegūtās zināšanas par Lielbritānijas kultūru, tās 

tradīcijām, īpaši Viktorijas laikmeta gleznojumiem. Autore atzīst, ka britu kultūra ir tik bagāta, ka 

pētāma tā būs mūžīgi un arvien tur būs kaut kas vēl nezināms, jaunatklājams. 
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Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

1. Britu tējas dzeršanas tradīcijas 

http://www.ahmad.lv/?lang1=lat&page=page&nr=britu_tradicijas (Skatīts 22.10.2014.). 

2. D.E.J. de Noter, 

Teatimehttps://www.kunstkopie.de/a/kunstkopie/&pgn_page=2&wid=1123584562852662&

mpos=1019&pgn_items=50 (Skatīts 05.01.2015.). 

3. M. Lemara, LE GOUTER AU SALON DU PEINTRE 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-paintings-

including-german-austrian-central-european-paintings-the-orientalist-sale-spanish-

painting-and-the-scandinavian-sale-l09661/lot.145.html (Skatīts 05.01.2015.). 

4. A. Oliver, Tea-drinking in the garden.http://www.myshared.ru/slide/426970/ (Skatīts 

05.01.2015.). 

5. I.Rozentāle, Aristokrātiskā tējas dzeršana. http://calis.delfi.lv/atputa/celojumi/tuva-

eiropa/lielbritanija/aristokratiska-tejas-dzersana/ (Skatīts 11.11.2014.). 

6. L.Skudrīta, Kā angļi tēju iemīlēja. http://www.delfi.lv/archive/ka-angli-iemilejas-

teja.d?id=42066674 (Skatīts 16.12.2014.). 

7. J.J.J. Tisso, In-the-conservatory. http://www.avictorian.com/tissot1.html (Skatīts 

05.01.2015.). 
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