
            Rakstnieki jubilāri oktobrī.  

Annai Brigaderei - 160. 

 

 

Anna Brigadere dzimusi 1861. gada 1. oktobrī Vecbaļļās Kalnamuižas pagastā (tagad Tērvetes 
novads). Mirusi 1933. gada 25. jūnijā.  

Ievērojamākie darbi: pasaku lugas “Sprīdītis”, “Princese Gundega un karalis Brusubārda”, 
“Maija un Paija”, triloģija “Dievs, daba, darbs”, “Skarbos vējos “, “Akmens sprostā”. Triloģiju 
pamatā rakstnieces bērnības un jaunības pārdzīvojumi. 

Personiska informācija 

Dzimusi kalpa ģimenē. 

1874: zaudējusi tēvu. 

1881: dzemdībās mirst māsa Līziņa. 

1887: mātes nāve. 

1896: vasarā ceļo. 

1897: vasarā ceļo. 

1898. gada oktobris – 1899. gada marts: ārzemju ceļojums un dzīve Davosā. lepazīšanās ar Dr. 

A. Langmeseru. 

1899: iepazinusies ar Luīzi Strumbergu. 



"Annas Brigaderes lirika iezīmējas ar vienkāršu formas uzbūvi un individuāliem 

pārdzīvojumiem, kas, jaunas atziņas meklējot, izplaukst gaišas ticības mirdzumā. Jūtu impulsus 

ierobežo asais prāts. 

Annas Brigaderes proza sīki izstrādāta, galvenā kārtā uzsverot psiholoģisko momentu, 

valodā bagāta, skaidra un viegla, un tēlojumā uzskatāma. Tā vietām līdzinās Blaumaņa 

noskaņotam, reālistiskam stāstījumam, sevišķi stāstos un novelēs. (..) Plaša viņas tēloto varoņu 

galerija. Rakstniecei būtiski vistuvākās ideālās sievietes. Cīņā pēc skaidrības un mūžīgas 

mīlestības tās nepazīst atkāpšanās, izlīgšanas; lepnas un varonīgas, gatavas atsacīties un pat 

upurēties, visu ziedot un ciest, tikumiski skaidras un tomēr maigas, tās paceļas pāri sieviešu 

vairākumam. Pašas cildenas, tās arī vīrietī meklē cildeno, veido to. (..) Šīm ideālistēm pretim 

stādītas vieglas dzīves meklētājas, kas aiz ārējā pieglaudības slēpj garīgu tukšību vai 

naivitāti. Vīriešus A. Brigadere iedalījusi divās galvenās grupās. Vieni ir godkārīgi, lepni, droši, 

bet bez dziļāk garīga pamata. Apbalvoti ar labu gribu, reizēm arī ar spējām, viņi tomēr 

nodomāto nespēj vest līdz galam: tos nomāc viņu kaislības un vājības. Otrā grupā ietverti 

vīrieši, kas lēnīgumā slēpj apzinīgumu, cildenumu, drošsirdību. Sevī nesdami dvēseles maigumu, 

tie ari sievietē meklē un saprot to un plaukst sāpju dziļuma. Visiem Brigaderes izredzētiem 

varoņiem raksturīgas divas īpašības — darba griba un skaidrības ilgas. Arī mazi darbi ir vērtīgi un 

nozīmīgi, sevišķi ikdienas dzīvē: tie audzina raksturu, gaišu dara prātu. 

Anna Brigadere vispārākā tomēr kā dramatiska rakstniece. Ar drošu roku viņa zīmējusi 

latviskus tēlus, dzīves konfliktus. Viņas lugām visur vijas cauri ilgas pēc skaidrības, zemes spēks, 

ticība nākotnei. Viņas varoņi ir apgaroti cīnītāji. Brigaderes skatuves darbiem raksturīgs sīki 

izstrādāts dialogs, nepārtraukts darbības plūdums un straujš dramatiskais kāpinājums." 

Jānis Ķelpe. Sieviete latvju rakstniecībā. R.: 1936, 17.–20. lpp.\ 

Izgūts no http://garamantas.lv/lv/person/872382/Anna-Brigadere  

Papildus informācija: https://enciklopedija.lv/skirklis/105653-Anna-Brigadere  

Papildus informācija: https://literatura.lv/lv/person/Anna-Brigadere/872382  

https://www.santa.lv/raksts/ieva/cetras-slepenas-annas-brigaderes-kaislibas-28747/  

Izglītojošs raidījums. Raidījums par Gundegu Repši un Annu Brigaderi, par saitēm, kas abas 
rakstnieces vieno :”Literature” 8. sērija. Brigadere un Repše. 
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/153906/literature-8-serija-repse-un-brigadere  



Anšlavam Eglītim – 115. 

 

Anšlavs Eglītis (1906–1993) – rakstnieks, dzejnieks, žurnālists, gleznotājs. Dzimis 14. oktobrī  
rakstnieka Viktora Eglīša un tulkotājas Marijas Stalbovas ģimenē. Jānis Veselis viņu nodēvējis 
par vienu latviešu rakstniecības intelektuālistiem. Viens no ražīgākajiem latviešu trimdas 
autoriem, kas literāro jaunradi aizsācis jau Latvijā. Darbojies dzejā, īsprozā, romānistikā un lugu 
rakstniecībā. Trimdā apliecinājis sevi arī kā kritiķis, tostarp filmu kritiķis. Darbojies arī grāmatu 
dizainā gan kā savu, gan citu autoru grāmatu ilustrētājs. 

Tēvs – rakstnieks Viktors Eglītis, māte – skolotāja un tulkotāja Marija Eglīte, sieva – gleznotāja 
un rakstniece Veronika Janelsiņa. 
Skolas gaitas sācis Rīgā. 
Ziemas ģimene pavadījusi Rīgā, bet vasaras pie radiem Cesvainē. 
1915: vecāki evakuējās uz Krieviju, Anšlavs Eglītis ar vecākiem dzīvoja Maskavas tuvumā. 
1941: 31. decembrī apprecējies ar gleznotāju Veroniku Janelsiņu. 

Ievērojamākie darbi: Pansija pilī, Homo Novus ( pēc romāna Rīgas kinostudijā uzņemta filma), 
“Līgavu mednieki, ”Karuselis”, “Maestro”, “Kazanova mētelis” u.c. 

Izgūts no un papildus informācija :  https://literatura.lv/lv/person/Anslavs-Eglitis/872804  

Papildus informācija: https://enciklopedija.lv/skirklis/33450  



https://jaunagaita.net/jg136/JG136-137_Zuzena.htm  

http://buzzhairs.blogspot.com/2012/03/anslavs-eglitis-1906-1993.html  

Izglītojošs raidījums.  “Literature”. Dramaturgs un  Raimonds Staprāns un Anšlavs Eglītis.  

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/178722/literature-raimonds-staprans-un-anslavs-eglitis  

Iznākusi Laimas Kotas grāmata par Anšlava Eglīša dzīvi “Cilvēks ar zilo putnu”, pieejama 
bibliotēkā  

 

  



Ivande Kaijai -  145 

 

                                                          

Dzimuse 1976. gada 13. oktobrī. Dzimtais vārds Antonija Sofija Meldere – Millere (precējusies 
Lūkina). 

Rakstniece, publiciste un politikas aktīviste. Studējusi filozofiju Bernē un Leipcigā, klausījusies 
lekcijas Sorbonnas universitātē, apguvusi vācu, franču, krievu, angļu, itāļu, latīņu valodu. No 
1910. gada periodikā publicējusi rakstus par sievietes problēmām un sabiedriski politiskiem 
jautājumiem. 1910. gadā, uzturoties Kastaņolā, tuvāk iepazinusies ar Raini un 
Aspaziju. Sarakstījusi vairākus romānus, no kuriem zināmākais ir romāns "Iedzimtais grēks" 
(1913), kurā aizstāvētas sievietes tiesības, uzskatot laulību bez mīlestības par netikumisku. Izvirzot 
vīrietim un sievietei vienādas prasības un vienādas tiesības, seksualitāte attēlota kā dabiska 
parādība, prasot atzīt sievietes seksualitāti un viņas tiesības to baudīt. Latvijas valsts dibināšanas 
laikā bijusi aktīva sabiedriskajā darbā. Strādājusi par franču preses referenti Ārlietu ministrijas 
informācijas nodaļā, darbojusies Sieviešu palīdzības korpusā un vadījusi tā izveidoto Zelta fondu, 
piederējusi pie sabiedrības viedokļa veidotājiem. 

Dzimusi tirgotāja un namīpašnieka Miķeļa un Matildes Melderu-Milleru ģimenē Jumpravas 
pagasta Jumpravmuižā. Antonija ir vecākā, viņai ir divas māsas – Ella Karlīne un Paulīne. 
1878: ģimene pārvācas uz Rīgu. 
Mācījusies Torņkalna elementārskolā. 
1887–1895: mācījusies Lomonosova ģimnāzijā. 
1895: Pēc Lomonosova sieviešu ģimnāzijas beigšanas devusies uz Kaukāzu kā mājskolotāja. 
1900–01: klausījusies filozofijas lekcijas Bernes un Leipcigas Universitātē. 



1901: apprecējusies ar ārstu Fēliksu Lūkinu (1875–1934). Pēc vīra gribas pametusi studijas. 
Ģimenē piedzimuši trīs bērni: Silvija (1903–1986), Haralds (1906–1991) un Ivars (1907–1942, 
no 1941. gada padomju ieslodzījumā). 
1910–11: apceļojusi Eiropu. 
1910: uzturoties Kastaņolā, tuvāk iepazinusies ar Raini un Aspaziju. 
1910: klausījusies lekcijas Parīzes Universitātē Sorbonnā. Studinas nākas pārtraukt sliktās 
dzirdes dēļ. 
1912–13: piedalījusies Aspazijas 25 gadu darba jubilejas svinību organizēšanā. 
Pirmā pasaules kara laikā dzīvo Petrogradā, Maskavā un Krimā. 
1917: kopā ar meitu atgriezusies Latvijā, kur 1918. gada rudenī sagaida arī Feliksu ar abiem 
dēliem. Vīrs slimo ar tuberkulozi un ir spiests 1919. gadā doties uz Davosu ārstēties. 
1919: sākusi aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, darbojās Sieviešu palīdzības korpusā un vadīja 
tā izveidoto Zelta fondu. 
1919. gada novembris – 1921. gada janvāris: strādājusi par Ārlietu ministrijas Preses nodaļas 
sekretāri. 
1920–21: laikraksta "Latvijas Sargs" redakcijas locekle. 
1921. gada 7. aprīlis: ieradusies Valmierā, lai uzstātos ar priekšlasījumu "Par sabiedriskiem un 
tikumiskiem dienas jautājumiem", rakstnieci ķērusi trieka, laupot labās puses kustību, dzirdes un 
runas spēju. Turpmāk sazinājusies, rakstot ar kreiso roku. Slimības dēļ literārajā un sabiedriskajā 
dzīvē vairs nav piedalījusies. 
1941: Ziemassvētku vakarā pie vecās Ģertrūdes baznīcas rakstnieci sabrauc vācu armijas smagā 
mašīna. Mirusi 1941. gada 2. janvārī. 

"Ivande Kaija savus romānus velta sievietei. Viņa ierosina jaunlaiku ģimenes un laulības 
jautājumus un mēģina risināt modernās sievietes psihes pavedienus. Ar retu drosmi rakstniece 
šķetina dzimumkopdzīves problēmas, iedziļinās to ētiskās un erotiskās parādībās un nereti nonāk 
pretrunā ar dziļi sabiedrībā ieaugušiem morāles un ētikas jautājumiem. Ivandes Kaijas darbi mazāk 
vērtīgi mākslas ziņā, bet vairāk modina interesi kā jaunu problēmu risinājumi." 
 
Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: 1931, 60. lpp 

Ievērojamākie darbi : 

Romāni 

1913: "Iedzimtais grēks" 
1919: "Jūgā" 
1921: "Sfinksa" (sarakstīts 1915. gadā) 
1921: "Dzintarzeme" (vēsturisks romāns). 

Informācija izgūta un papildus informācija   https://literatura.lv/lv/person/Ivande-Kaija/873000  

Viņa bija svece, kas tikai degot dzīvoja. Rakstniece, sabiedriskā darbiniece Ivande Kaija. 

https://naba.lsm.lv/lv/raksts/rigas-stasti/vina-bija-svece-kas-tikai-degot-dzivoja.-rakstniece-
sabiedriska-.a131948/ \ 



Timenote. https://timenote.info/lv/Ivande-Kaija  

Izdotas grāmatas par Ivandi Kaiju.  

 Inga Gaile “Rakstītāja”.  Pieejama bibliotēkā  

 Jānis Ūdris “Ivande Kaija. Sievietes dzelme”. 

                     

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


