
Sieviete un viņas dienasgrāmata. 

Autobiogrāfiskais naratīvs

(20.gs. 1. pusē)



“‐ Dienasgrāmatas (un autobiogrāfijas plašākā izpratnē) vēstures izpētē ir 

būtisks avots, lai saprastu sabiedrības mentalitātes vēsturi (histoire de

mentalités).

‐ [autobiogrāfija] savieno daudzas dažādas disciplīnas - literatūru, vēsturi, 

socioloģiju, kultūras studijas ... autobiogrāfiju pētniecība izārda 

disciplinārās robežas un prasa citu pieeju, metožu un prakses izpratni
Etherington-Wright, Christine. Gender, professions and discourse: early twentieth-century
women's autobiography. Springer, 2008.
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Dienasgrāmatu tipoloģija

‐ Nepublicētās dienasgrāmatas
‐ Publicētās dienasgrāmatas (autobiogrāfiskā literatūra)
‐ Interneta dienasgrāmata (blogi)
‐ Digitālā dienasgrāmata (aplikācijas, īsā forma, tagošanas opcija, 

Instagram, Twitter u.c.)
‐ Citas formas (plānotājs, darba dienasgrāmata (diplomātu 

dienasgrāmatas), uztura žurnāls, dārzkopības žurnāls, miega 
dienasgrāmata, ceļojumu dienasgrāmata, kara dienasgrāmata)

‐ Literārās dienasgrāmatas
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Sievietes dienasgrāmata

‐ dzīves posms, kurā raksta (meitene, jauna sieviete, 
līgava, precēta sieva, bērnu māte, vecumdienas)

‐ Darba, profesionālā dzīve (amati, pienākumi)
‐ Mājas dzīve (mājsaimniecības rūpes)
‐ Garīgā un laicīgā autobiogrāfija (dievbijība)
‐ Pašizpausme, sava «es» meklējumi
‐ Dienasgrāmata 1. vai 3.personā
‐ valoda
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Dienasgrāmatas pieminējums 

laikrakstu ziņu lapās 

20., 30. gados 



“

11

Pikants gadījums Jelgavā. Kāda sabiedrībā pazīstama vīra sievai trīs mīļākie, kurus viņa smalki 

apraksta savā dienasgrāmatā. Protams, to atrod un izlasa vīrs.

Zemgales Aizkulises, Nr.11-6 (31.08.1930)
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Tukuma Ziņas, Nr.3 (21.01.1932)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_tuzi1932n03|issueType:P


14Jaunākās Ziņas, Nr.72 (29.03.1938)

Mūsu Nākotne, Nr.24 (15.12.1928)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_jazi1938n72|issueType:P
http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_munb1928n24|issueType:P
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Aizkulises, Nr.19 

(05.12.1925)
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18
Magazina, Nr.229 (02.10.1936)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_maga1936n229|issueType:P


“‐ Sieviete ar četrdesmit diviem gadiem

‐ Dr.Lūkina ģimene

‐ Komunistes baltās kurpītes

‐ Kāpēc latvieši nepieņēma igauņu palīdzību pret Bermontu?

‐ Pehdejā Brihdī., Nr.262 (20.11.1931)
Oļģerts Liepiņš

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_pebr1931n262|issueType:P
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Literārās dienasgrāmatas



‐ Dienasgrāmatas autore – sieviete, sacerējuma autors visbiežāk 
anonīms (vīrietis)

‐ Pikanta ievirze, drukā specifiskos sieviešu un vīriešu auditorijai 
paredzētos izdevumos vai humora lapās

‐ Dīvānos atrastās dienasgrāmatas

‐ Jaunavu dienasgrāmatas (ģimnāzistes, lauku meičas)

- naivās (platoniskā mīla centrā)

- erotiskās

‐ Vecmeitu dienasgrāmatas

‐ Slīpētu jaunā tipa sieviešu dienasgrāmatas, kur centrā ir vīriešu 
izmatošana, bohēma, tērpi, jūrmalas izklaides
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Lūcija Zamaiča. Līvijas dienas grāmata. Garais stāsts. Rīgas Ziņas, 1924 (turpinājumos)
Daiļrakstniecības tautas bibliotēka; Nr. 12/13



25 Pēdējā Brīdī, (1934)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_pebr1934n143b|issueType:P
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Modernā Sieviete, (1930)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_mosi1930n01|issueType:P
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32Magazīna, (1938)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_maga1938n329|issueType:P


33 Meteors, (1926)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_meor1926n02|issueType:P
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Ho-Ho, (1922)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_hoho1922n12|issueType:P
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Skudra (1919)

http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_skud1919n04|issueType:P
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Dienasgrāmata – intīmais žurnāls



“Trešdiena, 11.X Šī ir tik grūta diena pēc bezmiega nakts. Sāp visi locekļi, galvas nervi. Esmu tik 
šausmīgi izklaidīga. Nespēju koncentrēties. Viss kā murgos. Vēl jūtu viņa glāstus uz savām krūtīm. 
Tie ir tik saldi…reibinoši. Viņam patīk manas krūtis, visa es. Viņš bezgala mīl mani, es to zinu. Bet 
es? Labi, ka neatdevos viņam. Bet tas taču nerviem vēl sliktāki. Ak, kaut es vēl būtu balta, tīra no 

kaislības, tīri skaidri mīloša. Bet nav spēka…

Piektdien, 13.X Pagalam viss, viss…...Atdevos viņam. Piederu viņam visa. Nav nožēlu, nav arī 
laimes. Visu skaisto nomāc mana tuvākā nākotne. Tad nelīdzēs vairs ne mīla, ne kas.

Sestdien, 14.X Domās un dvēselē valda pilnīgs haoss. Viss izšķirsies nākošās dienās. Baidos 
domāt. Mūžība ir maita, bet žēl mātes. Bet labāk būs tā, varbūt ar savu dzīvi tai vairāk sāpes 

sagādāšu.

AUSTRAS KRASTIŅAS DIENASGRĀMATA. 1933.g.
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Dienasgrāmata –
mājsaimniecības piezīmes
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Zeptembris [Septembris] 1932.gads
13) Otrdien
aiznesu Vilciņ kundzei 3 pārus dūraiņus cimdus par dziju paņēmu divus latus vakarā pabeidzu nosiet spilvenu, iedevu par 60 santīm 
šokolādi, un rāmi pārnesu mājās pārgriest, tad darbā bij atnākuse Līces kndz ar meitiņu tai par rāmja iedošanu nopirku 24 sant ābolus 
un 60 sant biskvītus kopā 84 santim
14) aiznesu rāmi Muncs jnkdz, lai nodod Līcis kndz vakarā pabeidzu pārgriest
16) nopirku 2 fices pelēku pērļu diega un notamborēju priekš Rupais maciņus
17) no rīta ieliku maciņos 17 santīmus priekš Rupais jkdz jo viņai šodien vārda diena tad 1. Latvijas ražoto vāzīti Ls 1.20 un par 50 sant
puķes to visu uzliku uz galda, no darba mājā ejot nopirku trauku mazgāšanai vanniņu Ls 1.80
18) Svētdien
aizgāju uz Nacionālo teātri uz seši mazi bundzenieki [bundzinieki] 12 rindā Ls 1.20
19) nopirku 13 teātra biļetes uz nākošo pirmdienu nacionālā teātrī kas tie tādi kas dziedāja Ranķei 3 biļetes 4 rindā Muncs 1 Purgal 1 6 
rindā Austriņai 4 biļetes 12 rindā Bērziņai 2vas Krūmiņai 1nu 2 rindā priekš sevis vienu 7 rindā dārgākā biļete latu
20) Otrdien
rītu Runģis brauc komandējumā uznesu no kases Ls 24 komand. naudu, un Valle brauc uz Vaiņodes sanatoriju, darbā viena pienesa 
Latvijā ražotās glāzes, es arī nopirku 6šas Ls 2.10 sant. priekš loimonādes [limonādes], pēc darba Dzelzceļnieces gāja uz izstādi par 25 
sant. šīs dienas avīzē ziņots ka 19tā miris mācītājs Steiks un glabās rītu 21mā meža kapos
21) šodien paglabāja Steiku es pavisam aizmirsu un neaizgāju, nopirku priekš cimdiem trīs fices dzīparu 50 sant par visām
22) Apelonam dzimšanas diena paliek 43 gadi Aveniņš arī gaidīja ar puķēm bet Apelons neatnāca darbā
23) šodien vēl paņēmu 4 biļetes uz pirmdienu kas tie tādi kas dziedāja, šodien Runģis darbā pēc komandējuma
24) nopirku pie Vanagiem spilvena drēbi Mildas dāvanai 1/2 metra zaļu kokvilnas drēbi Ls 1.75 un apakš drēbei arī 1/2 metra Ls 1.30 
sant. kopā Ls 3.05 sant.
26) biju uz kas tie tādi kas dziedāja, Ranķa jnkdz. bij arī ar savu ģimeni un Austrin ar savu ģimeni tad Munc Bērziņ Austra Klāra ar savu 
dēlu Babirika kndz.



Emīlija Alvīne Vecvagare (1900-?) 
‐ 1919 (kopš marta) strādāja Pagaidu valdības birojā 

Liepājā kā lietvede vai sekretāre, vēlāk Apsardzības 

ministrijas Liepājas pārvaldē. 

‐ Dienasgrāmata iesākta 1917. gada 21. jūlijā, rakstīta 

līdz 1921.gada 31. decembrim.

‐ 1928 apprecas ar Liepājas muitas priekšnieku Jāni 

Bērzupu (1880-1941)
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Patriarhālā trauma
‐ Nabaga meitenīte, kad viņa prieka uzplūdā gribēja pieskriet pie kāda vai pieglausties, tad nebija 

neviena, kas vēlētos ar viņu pabūt, vai arī viņa juta tikai saltus tēva skatienus. Tēvs! Bet jau vien, 
izdzirdot tēva balsi, viņai palika auksti ap savu nabaga sirdi... Un viņa, klusējot un nokaunējusies, 
gāja prom... Vai tādai vajadzēja būt bērnībai? Viņa saravās un kļuva bikla...

‐ Tēvs !.. Kāpēc tu mani spīdzini?! Kam dēļ šīs liekās mokas? Sakiet, sakiet man, kam esmu nodarījusi 
ko ļaunu, par ko mani tā moca? Vai tad mana nāve ir vajadzīga visiem – lūdzu ņemiet! Tikai 
palīdziet apslāpēt uguni, kurā es lēnām degu... Ak Kungs, pasaki man viņa dusmu iemeslu... parādi 
ceļu pretim nāvei... No ģimenes es attālinos aizvien vairāk, tev, tēvs, es kļūstu pavisam sveša... kas 
gaida priekšā... Man vairāk neeksistē vārds “tēvs”, es jau sen to izsvītroju no savām domām... 
palicis tikai svešs, briesmīgs cilvēks man. Ha, ha, ha cīnīties ar šo briesmīgo cilvēku – diemžēl par 
vēlu likt malā ieročus, rezultāts – mana agrā nāve! Ha, ha, ha smieklīgi!!!.. Ak, kādas sāpes krūtīs!.. 
TĒVS

‐ Kas notiks? Ko darīt turpmāk? Mājas dzīve paliek neizturama. Tēvs atkal sācis uzdzīvot. Taisa 
scēnas. Mamma cieš. Kādu lēmumu pieņemt? Manu bērnību, jaunību viņš ir sabojājis. Tagad atkal... 
nevar to izturēt, bet ir jāsmejas. Kam dēļ, kam dēļ tas viss.
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“
‐ Drīz pienāks Jaunais gads... Es gribu strādāt... sākšu nopietni mācīties. Mani satrauc apziņa,

ka esmu atrauta no šīs dzīves. Cilvēki iet, brauc, steidzas kaut kur, man vienai nav kur

steigties, nav ko darīt. Aiz garlaicības pārmocīta es ar skaudību raugos uz kaut kur ejošajiem

cilvēkiem; ar skumjām ielūkojos izgaismotajos logos: laimīgie, viņi dzīvo un nezin, ka pasaulē

ir briesmīgs zvērs – garlaicība, kas skrien pa ielām un uzglūn saviem upuriem.
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1918.gada nogalē



“‐ Jaungada nakts ir pagājusi... Vai ne līdzīgi paies arī “rītdiena” un “šodiena”? Šajā 

noslēpumainajā naktī es neko sev nepieprasīju... Ko man personīgi nesīs jaunais gads?! 

Nāvi!! Vēl trīs, četri mēneši... un beigas... ir laiks. Es lūdzos, kvēli lūdzos... lai... Es atmodos 

asarās (es raudāju pēc tik daudziem gadiem) tagad es zināju, ka spēki neatstās mani: zināju, 

ka pārcietīšu šo negaisu, bet...

‐ Ak, cik gadu ir pagājis! Paši labākie gadi. Tikai kādi tie bija? Pa visu šo laiku kas ir izdarīts? Ar 

ko tie bija aizpildīti? Atbildiet man! Mani moca un tirda šie lielie jautājumi. Izklīdiniet šo 

dūmaku, šo miglu un... rodiet izeju!.. Būtībā, ja nopietni padomā, dzīve jau ir salauzta. Vai tad 

var, piemēram, tādos apstākļos... Ja nopietni padomā...
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“B. atkal ir dabūjis darbu ministrijā, viņš bija tik laipns, ka par to pateica man:

– Žēl gan, ka pie mums sievietes neņem!?

– Es pārģērbšos par vīrieti un būšu jūsu mājsekretāre.

Vai ne tā?.. Ak Kungs! Visur un vienmēr tā liekulība un divkosība nav neviena patiesīguma zibšņa!

Pateicoties nejaušībai B. mani ieteicis darbā P. ministrijā. Ai, ar kādu satraukumu es gaidu viņa ierašanos!

Ap sirdi kļūst gaišāk, šķiet, ka es no smadzenēm norauju kādu smagu miglas plīvuru... “Strādājot, es beidzot

radīšu mieru, mazliet atpūtīšos!” Sākšu dzīvot... strādāt...

– Nav ko priecāties, nevajag par ātru sapriecāties... tu nekur neiesi... nepriecājies... bet paturi prātā

“vilšanos”...

Es noraustījos... ap sirdi palika tumšāk un tumšāk... Kaut nedomāt par to, kaut nedomāt!
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“‐ Kāds mežonīgs prieks pārņēma mani, kad es uzzināju, ka mani ir 

pieņēmuši darbā ministrijā, gribējās apskaut visu pasauli un kliegt! 

Tagad es arī strādāšu un dzīvošu, kā visi dzīvo, iešu uz darbu un 

galvenais būšu brīva!

‐ Sāku strādāt 1919. gada 9. martā, saņēmu 300 rubļu mēnesī un 

pārtiku. Manas laimīgākās dienas bija sestdiena un svētdiena: 

sestdien mani pieņēma darbā, svētdien sāku strādāt
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1919.gads



“
‐ Pirmās dienās es cietu no tā, ka es manīju, ka nevaru izpildīt to, ko no 

manis prasa. Pēc tam mani pārveda ģenerālštābā, mēs bijām divi: O. 

kundze un es.

‐ Pēc neilga laika pieņēma darbā St.. Dzīve bija laba, bet es... 

protams, biju neapmierināta! 
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“
Jau 1920. gads.

Mana mīļā dienasgrāmata!

Es centīšos tev visu pavēstīt, ko vēl atceros no tā briesmīgā laika, kad es dzīvoju 

vienatnē ar tevi, bez šī pūļa, vienatnē ar savu garīgo pasauli. Šis gads būtu devis man 

daudz... Varbūt pat vairāk, nekā jebkad, bet es izbijos, biju nesagatavota.  No vienatnes 

nokļūt pašā jautrības kalngalī, pie augstākās sabiedrības cilvēkiem, oficieriem. Dzīvē viss 

viegli izdevās man!.. Man izlutinātai likās, ka tam tā ir jābūt.
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“10. janvāris (1920)

Biju uz masku balli Pēterpils viesnīcā (pēc ielūguma). Pirmo reizi apmeklēju masku balli. Vēl 

esmu ļoti nepieredzējusi, bet guvu panākumus gan: patiku. Adjutants K. pazina mani... pēc 

tam piesējās man... un tikai tagad es uzzināju, ko visu viņš mana labā ir darījis... Es biju ļoti 

izbrīnīta, jo viņš taču ir precējies. Bet viņš domāja tāpat, kā visi domā.

Iepazinos ar 9. rotas komandieri B.. Liliju pavadīja uz mājām B., un es aizbraucu kopā ar 

adjutantu. Viņš kļūdījās, es nebraucu pie viņa, viņš tikai pavadīja mani uz mājām.

Lilija sarunāja randiņu ar B.. Aizvilka mani sev līdz. Es vēroju viņu (komandieri B.): gaita ir 

brīnišķīga, pavēlnieciskas un valdonīgas manieres, lepna stāja, man patīk viņa āriene, viņš 

tika izklaidēts, tātad, kā man teica Lilija, viņš esot izlutināts ar jaunkundžu uzmanību. Viņam 

patīk, kā viņš dzīvo, un izmanto savu dzīvi.

Pēc tam atkal visi trīs satikāmies. Lilija saka, ka es viņam patiku labāk.

Negaidot ceturtdien agri no rīta satiku viņu (komandieri B.); sarunājām tikties vakarā.



“13. februāris (1921)

Gribētos tev, mans dārgais un vienīgais draugs, mana mīļā dienasgrāmata, atklāt visas 

manas skumjas, trako apātiju pret visu... bet tu taču to zini, kam dēļ man rakstīt vienu un 

to pašu...

Veselus piecus gadus, bet varbūt vairāk tu esi bijusi kopā ar mani; tu biji vienīgā, kam es 

varēju uzticēt visu, kad bija ārkārtīgi sāpīgi! Veselus piecus gadus!.. Ar ko tie bija 

aizpildīti!.. Galva reibst. Aizvēru acis. Viss ir kluss. Tikai dzirdzama jūras šalkoņa... tas 

nomierina; tikai neko nedomāt, aizmirsties. O, kaut aizmirsties!

Ak, cik labi jūra ietekmē mani, izņemot to, es neko nedzirdu un nejutu! Mesties viļņu 

nežēlīgās skavās un aizpeldēt tālu tālu.



Margarēta Grosvalde (1895-1982)
‐ 1919. gada februārī sāka strādāt par darbvedi, vēlāk II šķ. sekretāri 

Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā (no 1921. gada – sūtniecībā) 

Londonā. 

‐ No 1921. gada septembra līdz 1923. gada martam bija II šķiras 

sekretāra v. i. 

‐ Pēc atgriešanās Rīgā no 1923. gada septembra (līdz 1940) strādāja 

Ārlietu ministrijas Saimniecības un finanšu nodaļā, no oktobra – II šķiras 

sekretāre Rietumu nodaļā. 

‐ Margarētas Grosvaldes darba stāžs Latvijas ārlietu dienestā ir 21 gads. 

‐ 1940 apprecas ar Zviedrijas slepeno dienestu virsnieku Helmutu 

Ternbergu un emigrē uz Zviedriju, strādā kā zviedru slepenajā dienestā, 

gatavojot pārskatus par Latvijas (padomju) radiopārraidēm
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“
My hand is stiff with writing, but the day is too remarkable not to be 

described. I was engaged at the Legation as sort of secretary 
yesterday and entered my post to-day, after writing a beautiful letter 

to President Wilson. I like my post, my chef [Sir George Bisseneek], 
and most of all the money I am to receive! 
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“
But I grew absolutely faint when I was told to write letters out of my 

poor head. I was not surprised any more at being sent to the City and 
the letter-box – in fact, I would do everything he made me do – if only I 

were able to; Gailit and Strautneek answer me, black my boots and 
offer me cigarettes and I have lunch with them.
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Brāļu-māsu attiecības /Margarēta/

8.8.1919
Yesterday I went to the doctor’s with Joe and had tea at Rumpelmayer’s, and in the 
evening we were at Fouquet’s. This morning I bought two frocks at Lafayette’s. We saw 
“le Bonheur de ma Femme” at Les Capuchines. Ogier was rather nervous about me – but I 
felt splendid in my new hat and dress and roughe on my lips.
9.8.1919
I went shopping with Joe in my black frock; we went to the bank and had an ice at the 
Café de la Pain. At dinner all the lights are turned on for my frock, and we escape to the 
Abbaye by ourselves. I dance with Ogier – and then my dream comes true and I dance 
with Joe!
10.8. 1919 London
My brothers do everything for me and take me to the station, the diplomatic visas work 
wonderfully, and the crossing is splendid – though an old lady complains and wants to go 
to Holland. I arrive late at night to find the front door shut and letters and a Swedish 
paper with my love’s photo awaiting me. So now I am independent!
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Margarēta Grosvalde #diary
14.4.1919

Ozols and Zarin have come – but with empty hands. I got an 
overcoat at Robinson and Cleaver’s, but was very self-
conscious – and have a nice veil on my small altered Lewis hat 
– people actually look at me. Joe is sent on to Tiflis. I wrote to 
Lt.-Col. Stokes and got a charming answer. We have had 
coffee at 7, Penywern Road with Lida.
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Mācījusies Liepājas 1. pamatskolā. 

Pirmā Pasaules kara laikā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Harkovu.

Pēc kara atgriezās Latvijā un mācījās par šuvēju Liepājā 

paralēli nodarbojas ar keramiku, veidojot dažādus tēlus un figūras no māla. 

Strādāja arī laikraksta "Strādnieku Avīze" redakcijā. Simpatizēja sociālisma idejas.

1934. gadā devās uz Ļeņingradu, kur par skolotāju strādāja viņas brālis Fricis Sproģis. 

1935. gadā apprecējās ar brāļa draugu Aleksandru Vīgantu, kurš strādāja par ekonomistu 

Donbasas rūpnīcā Staļinas tuvumā. Vīrs drīz vien tika apcietināts un Velta devās atpakaļ pie 

brāļa Friča uz Ļeņingradu.

1937. gadā tika apcietināts arī Fricis, un Velta aizbrauca dzīvot pie vīra māsas uz Ukrainu. 

1940. gadā pēc PSRS Baltijas valstu okupācijas, mēģināja tikt uz Latviju, taču tas neizdevās. 

Otrā pasaules kara laikā no Ukrainas tika aizvesta spaidu darbos uz Vāciju. 

Pēc kara dzīvoja amerikāņu zonā bēgļu nometnē; PSRS izlūkdienestu savervēta, 1947. gadā 

atgriezās Latvijā. Strādāja par butaforisti Liepājas teātrī.

1947. gadā pie Veltas atbrauca dzīvot arī apcietinātā un nošautā brāļa Friča meita Termija, 

kuru Velta uztvēra un audzināja kā savu bērnu.

Velta Sproģe (1902-1997)
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Velta Sproģe ar brāli Valdi un vecmāmiņu 

Jūli Graziņu 20. gadsimta 20. gados.
Jumava, 2005
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