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CEĻAVĀRDI PIRMAJAI GRĀMATAI

Grāmatu sāku rakstīt tad, kad sapratu, ka dokumenti, kas glabājas mana tēva 
Kārļa Freinberga (1884–1967) arhīvā, glabā lielu daļu latviešu kultūras vēstures. 
Padomju laikā, vispārzināmu apstākļu dēļ, tā vēl bija visai maz apskatīta un pētīta, 
un tobrīd domāju, ka tajos varētu būt daudz jaunatklāsmes. Tāpēc likās, ka būtu 
pēdējais laiks celt tos saulītē. 

Taču nu jau pagājuši savi desmit un vairāk gadi, daudz ir rakstīts gan par 
vēsturi, gan kultūru, bet šo grāmatu pilnībā nav bijis iespēju publicēt. Vēstules un 
citas laika liecības, kas sakrājušās un daudzus gadus glabājušās Freinberga arhīvā, 
turpināja tur stāvēt. Pirms vairākiem gadiem gan izdevās laist klajā grāmatas 1. 

grāmatu nodrukāt pilnībā, tika plānota tās gaita četros sējumos (ieskaitot pirmo). 
Tādā kārtā grāmatas 1. daļā patlaban ietvertas gadsimta sākuma norises dzīvē 

un kultūrā, Piektā gada skaņas un kultūras dzīve laukos, dokumentos izpausta 
Rīgas kultūras aina, visvairāk pietuvojoties laikrakstam «Dzimtenes Vēstnesis» un 
Jaunajam Rīgas teātrim. 

Latviešu bēgļu Kultūras biroju, Maskavas Latviešu teātri un «Taurētāja» izdošanu, 
kā arī vācu (1918) un padomju (1919) okupāciju Latvijā, pirmos Latvijas brīvvalsts 
gadus ar Nacionālā teātra dibināšanu un darba aizsākumu. 

Grāmatas 3. daļa ietver Nacionālā teātra darbības laiku (līdz 1934), «Teātra 
Vēstneša» un citu žurnālu izdošanu, kā arī kultūras norises, kas saistās ar padomju 
varas (1940–1941) gadiem, kuru pēdas atrodamas Freinberga arhīvā. 

gadus saistībā ar darbību Rakstniecības muzejā, Raiņa pētniecībā, saraksti ar 
brāļiem Birkertiem, tāpat atspulgus teātrī, žurnālistikā un rakstniecībā. 

Un tomēr šī grāmata četrās daļās nav neapvaldīta plašuma kāre. Tā ir rezultāts 
tam milzīgajam materiālu klājumam, kas veidojies Kārļa Freinberga dzīves laikā, 
darbojoties teātrī, žurnālistikā, grāmatniecībā, pedagoģijā, sabiedriskajā dzīvē, 
muzeju darbā un literatūras zinātnē un sastopoties ar visai daudziem kultūras 
un citu profesiju cilvēkiem, aktieriem, režisoriem, gleznotājiem, mūziķiem, 
rakstniekiem, žurnālistiem, izdevējiem, zinātniekiem, politiķiem, liekot ieraudzīt 
daudzas pazīstamas vai mazāk pazīstamas sejas zināmu vai mazāk zināmu faktu 
ielokā. 

«Tur ir zināmas, daudzinātas kultūras galotņu personības, bet viņām līdzās 
tādi, kas tikai pieminēti bez plašāka konteksta,» – tā recenzijā par grāmatas 1. daļu 
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bijusi nozīmīga, kopīgi attīstības virzienā griežot lielo mākslas un kultūras ratu. Kas 
viņi? Kur? Kādā ziņā? Var pret šo pieminēšanas faktu izturēties ar ignoranci, bet 
varbūt var rasties pētnieciska interese, kas nav masu darbs, bet zinātniski ievirzītam 
prātam var atklāties brīnumainas lietas.» 

Tā literatūrzinātnieks Jānis Zālītis 1. grāmatā atpazina Bostonas latviešu teātra 
kopas vadītāju Kārli Jansonu, izrādās – arī starptautiskās revolucionārās kustības 
pārliecinātu dalībnieku, un viņa sievu aktrisi Anci Zībergu,

Izrādās, arī literatūrvēsturnieks Ilgonis Bērsons var kaut ko vairāk pastāstīt 
par dramaturģi Kseniju Rudzīti, kas grāmatā sastopama sakarā ar Nacionālā teātra 
lugu konkursu 1929. gadā, uzrakstījusi dažas visai pieņemamas lugas un no teātra 
pasaules aizgājusi (skat. grāmatas otru ievadu).  

Domāju, ka šādi gadījumi (ceru, ka daudz tādu vēl priekšā) piešķir šai grāmatai 
otru būtisku jēgu. Pētot te iekļauto vielu vēl plašāk un dziļāk, nāktos doties aizvien 
tālākos sānu ceļos – īsāki vai garāki pavedieni stīdz uz daudzām pusēm, saglabājot 
iespēju jebkuram citam pakāpties uz esošā pamata, meklēt tālāk un tā bagātināt 
it kā vispārzināmo latviešu kultūras ainu. Saglabātajos dokumentos pavīd daudz 
vārdu, daudz notikumu, kas tiek nodoti tālākām pārdomām, tālākām iespējām 
paplašināt latviešu kultūras vēsturiski fiksētos apvāršņus. 

Šī grāmata – dokumentu studija – viscaur balstīta dokumentārajā patiesībā. 
Cilvēku atmiņas var daudz pastāstīt par pagātni, kas tik svarīga, lai apzinātu mūsu 
esamību, bet senu vēstuļu un citu dokumentu nepastarpināti tiešā valoda svarīga ar 
to, ka ir neapstrīdama. Šai ziņā grāmata ir autentisku liecību kopojums.

Grāmatas teksts salikts divos atšķirīgos šriftos. Kursīvā kā oriģināli izcelti 
Freinberga arhīvā atrodamie materiāli un viņa publikāciju teksti, parastajā šriftā –  
autorstāstījums, komentāri un paskaidrojumi. Tie doti, lai palīdzētu izstaigāt 
dokumentos redzamo norišu dažkārt sarežģītās takas un palīdzētu saskatīt te 
sastopamās personas tādas, kādas tās bijušas attiecīgajā laika nogrieznī. 

Dokumentu studijas nosaukums «Un starp zvaigznēm mūsu senās sejas...» 
ņemts no Jāņa Sudrabkalna 1931. gadā izdotā dzejoļu krājuma «Spuldze vējā» – ne 
tikai tāpēc, ka Sudrabkalns bija Freinbergam ja ne gluži draugs, tad tomēr tuvs 
cilvēks, bet galvenokārt tāpēc, ka «seno seju» šai grāmatā ir patiešām daudz.

                                                                                        
Silvija Freinberga
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PRAKTIķIS un SAPņOTĀjS. LIeLS

Vēl okupētās Latvijas apstākļos sastādīju Kārļa Freinberga rakstu, vēstuļu un 
piezīmju izlasi «Taurētāja aicinājumi» («Liesma», 1985), kurā izstāstīju fiziski un 
garīgi lielās personības dzīves ceļu. To darīt palīdzēja Silvija Freinberga – ar arhīva 
materiāliem un padomiem. Jauno grāmatu lasu kā atpazīstamu jaunatklājumu, jo 
šeit, atšķirībā no iepriekšējās, ir gandrīz visi saglabājušies dokumentārie materiāli. 
Izvietoti aptuvenā laiku secībā, papildināti ar saistošu sastādītājas stāstījumu par 
personām, kultūras iestādēm un notikumiem, tie veido iespaidīgu kopainu. 

Uzbūvēta piemiņas celtne žurnālam «Taurētājs», kuru Freinbergs rediģēja no 
1916. līdz 1920. gadam, gan cara, gan vācu okupācijas, gan krievu okupācijas, 
gan jaundibinātās Latvijas laikā. Pamatos saglabāt demokrātijas principus, cīnīties 
ar cenzūrām, savākt vienkopus juku laikos pasaulē izkliedētos labākos rakstniekus 
un publicistus, kārtot izdevumu izplatīšanu – tas tiešām ir varoņdarbs. Otra tāda 
redaktora latviešu preses vēsturē nav.

Praktiskas neatlaidības, pat spītības piemērs ir Raiņa dzejoļa «Zeme un valsts» 
atkārtota publicēšana «Taurētājā». 1917. gada 3. numurā, kas iznāk vasarā, ir 
piezīme: «Šo dzejoli reiz jau ievietojām ar cenzora izrautu vidu; tagad iespiežam to 
visu.» 1916. gada 7. numurā bija izsvītrots dzejoļa galvenais teksts:

Paša zemi, paša valsti,
Laimi, paša darinātu,
Paša valstī kungs.

Freinbergs vēlāk uz žurnāla malas ar zīmuli pierakstījis: «Sastrīpojis cenzors 
A. Ķeniņš.» Ar to rakstnieks Atis Ķeniņš Freinberga acīs kļuva par ienaidnieku uz 
mūžu. Netika ņemts vērā tas, ka ne jau Ķeniņš izlēma pašnoteikšanās aizliegumu 
carisma režīmā.

Interesanta ir redaktora sarakste (A. Dauge, K. Dziļleja, Ā. Erss, M. Gorkijs, P. 
Gruzna, A. Kurcijs, L. Laicens, V. Plūdonis, P. Rozītis, B. Skujeniece, J. Sudrabkalns, 
A. Švābe, A. Upīts, J. Vainovskis, E. Vulfs u.c.). Vistālākā vēstuļu ceļošana bija no 
Vladivostokas, kur strādāja Arveds Švābe, līdz Maskavai, kur iznāca «Taurētājs». 
Un pretējā virzienā.

Ilgā laikā (no 1917. līdz 1920. gadam) Freinbergs sešos numuros iespieda 
Arveda Švābes apceri «Kara dainas». Viņa darbi ir arī tie, kas publicēti ar šifru «Š», 
tātad stāsts «Ceļā» (1916, 3–8), «Vēstules par nacionālo kultūru» (1916, 4, 5, 7, 
8), recenzija par Kalifornijā izdoto žurnālu «Prometejs» (1916, 9), raksts «Nācija 
un politika» (1917, 3), kurā, starp citu, teikts, ka «Stučku var skaitīt par latviešu 
strādniecības ļauno ģēniju» (183. lpp.).
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Savā būtībā Freinbergs bija mūžīgais žurnālists, kaut arī ar ierobežotām 
iespējām savus sapņus vērst īstenībā. Divdesmit divus gadus viņa pārziņā bija septiņi 
atšķirīgi preses izdevumi: «Skatuve un dzīve» (1913–1915, redaktors), «Taurētājs» 
(redaktors un izdevējs, arī vienīgais radošais redakcijas darbinieks), «Skatuves 
Vēstnesis» (1920–1921, redaktors, sākumā arī izdevējs), «Teātra Vēstnesis» (1920–
1934, redaktors un sākumā izdevējs), «Lira» (1923–1925, redaktors), «Pasaules 
Literatūra» (1924–1926, redaktors), «Rakstniecības un Teātra Avīze» (1930, 
redaktors).

«Skatuves Vēstneša» izdošanu pārņēma Nacionālā teātra direkcija, un arī 
«Teātra Vēstnesis» (1926./1927.  gada sezonā) kļuva vienīgi par šī teātra dzīves 
atspoguļotāju, kas stāstīja par autoriem, režisoriem, aktieriem, atsevišķām lugām 
un sezonu repertuāru, ievietoja ar Nacionālo teātri saistīto daiļliteratūru.

«Lira» ir pirmais latviešu dzejas žurnāls, galvenokārt jauno autoru darbu 
veicināšanai. Freinberga arhīvā saglabājusies Jāņa Kaužēna pateicības vēstule: [..] 
«Es apbrīnoju Jūsu pacietību un pūles, kādas Jūs pieliekat pie žurnālīša. [..] No 
Jums katrs var mācīties strādāt. Strādāt ar aizrautību, sajūsmu, iedziļināšanos» 
(1924).

Celmlauža lomā Freinbergs bija arī, izdodot pirmo tulkotās literatūras žurnālu 
«Pasaules Literatūra». Tam bija viens trūkums, proti, netika uzrādīti visi tulkotāju 
vārdi. Silvija sameklējusi tēva norādes – pats redaktors tulkojis arī Romēna Rolāna 
romānu «Pjers un Lisi» un visus cittautu stāstus. Paliek neatbildēts jautājums: 
vai gluži viss no oriģinālvalodām? Freinbergs zināju vācu, krievu, franču valodu. 
Žurnālā ievietotas arī lugas.

Kārlis Freinbergs bija redaktors un izdevējs, kas gribēja popularizēt kultūras 
vērtības, nevis gūt peļņu. «Rakstniecības un Teātra Avīze» varēja iznākt tikai vienu 
dienu, taču galva redaktoram allaž bija sapņu pilna. Dienasgrāmatās un citos 
materiālos atzīmētas daudzas ieceres:

1)  Pirmā pasaules kara laikā dienas avīze «Baltijas Balss»,
2)  avīze «Jaunā Baltija», kuras oficiālā redaktore būtu pirmā dzīvesbiedre 

Tekla Freinberga,
3)  žurnāls «Straume» (gadījumā, ja «Taurētājs» būtu aizliegts),
4)  nedēļas žurnāls daiļliteratūrai un publicistikai «Ziemelis» (1920.  gadu 

sākumā),
5)  nedēļas žurnāls «Sarkanais Gailis» satīrai un publicistikai,
6)  mēneša žurnāls «Jaunā Skatuve» teātra un dramaturģijas problēmām,
7)  «Filozofija un Dzīve» (Ulmaņa laikā šādu žurnālu neatļāva izdot).
Jāteic: fantāzija un dzīve.
Pēc Otrā pasaules kara Freinbergs savukārt karoja par to, lai avīze «Literatūra 

un Māksla» iznāktu biežāk nekā reizi nedēļā un lai bez «Karoga» būtu vēl otrs 
literatūras žurnāls — radošas konkurences un plašāku publicēšanas iespēju labad.
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Silvijas Freinbergas pētījums «Un starp zvaigznēm...» ar simtiem liecību 
parāda, ka Kārlis Freinbergs visu mūžu bija apsēsts ar teātri. Būdams četru teātru 
dramaturgs jeb literārās daļas vadītājs (1912–1915, 1916–1917, 1919, 1919–
1934), viņš iepazinis simtiem skatuves darbinieku, izlasījis simtiem latviešu un 
cittautu autoru lugu, pārtulkojis ap 150 dramaturģijas darbu, rakstījis par lugām, 
autoriem, izrādēm, «teātrinieku» radošās dzīves ikdienu un problēmām, uzrakstījis 
vienu lugu.

Ar visai lielu novēlošanos – 1924. gada martā – Nacionālā teātra dramaturgs 
Freinbergs atzīmēja desmit gadu skatuves darbības jubileju. Izrādīja viņa tulkoto 
Oskara Vailda lugu «Lēdijas Vindermūras vēdeklis» ar Liliju Štengeli titullomā. 
Arhīvā glabājas daudzie apsveikumi no divdesmit literātiem (arī no lietuvieša Ļuda 
Giras), pat no ministru prezidenta Voldemāra Zamuēla, ģenerālkonsula Eduarda 
Bīriņa Londonā, Rīgas pilsētas galvas Alfrēda Andersona. Diemžēl tā arī palika 
pirmā un pēdējā Freinberga publiskā godināšana. Jubilejas nebija ne piecdesmitgadē 
(1934.  gadā viņš tika atbrīvots no darba Nacionālajā teātrī), ne sešdesmitgadē 
(1944. gadā Latvijā plosījās karš). Vēlāk Freinbergs vispār spītīgi iebilda pret gadu 
godināšanu.  

Arhīvs sniedz bagātu informāciju par Nacionālā teātra dramatisko darbu 
konkursu 1929.  gadā. Žūrija (A.  Bērziņš, J.  Brigaders, Ā.  Erss, K.  Freinbergs, 
J. Kārkliņš) vērtēja 106 lugas. Augstāko godalgu saņēma Andrejs Upīts («Žanna 
D’Ark»), atzinību guva vēl četri darbi, to vidū līdz šim maz pazīstamā Ksenija 
Rudzīte ar komēdiju «Malienā».

Kārļa Freinberga arhīvā ir teātra direktoram Arturam Bērziņam adresētā 
K. Rudzītes vēstule ar jautājumu par to, kāpēc apiet «Malienu», bet rāda neapbalvotos 
Paula Aldres «Līdumiekus» (Jaunlaicenes Majorskolā 1930.  gada 20.  oktobrī). 
Atbildes vietā Freinbergs sakarā ar «Malienas» pirmizrādi (10. decembrī) «Teātra 
Vēstneša» 1930./1931.  gada sezonas 4.  numurā ievietoja Rudzītes rakstu «Par 
drāmu un sievieti – dramatiķi», klāt pieliekot autores ģīmetni.

Silvija Freinberga izsaka šaubas: «Diezin, vai viņa turpinājusi rakstīt lugas.» 
Ziņu vispār nav. Grāmatas sastādītāja daudzviet uzrāda izcilas meklētājas talantu. 
Gribas palīdzēt, tāpēc ķeršos pie savas kartotēkas.

Izrādās, ka jaunkundze Rudzīte divas drāmas nosūtījusi Rainim – novērtēšanai. 
Atbilde 1929. gada 24. februārī bija pārsteidzoši labvēlīga: lugas «skaisti uzrakstītas», 
tāpēc tās steidzīgi jāiesūta sacensībai Nacionālajā teātrī. «Daudz mīļu labdienu!» 
(J. Rainis. Kopoti raksti. 23. sējums. Rīga, «Zinātne», 1986, 395). Lugas atgrieztas 
atpakaļ autorei tekstu pārlūkošanai, tāpēc nezinām, kuras tās bija. Konkursam 
Rudzīte iesūtīja četrus darbus, izrādei paredzēta bija arī intelektuālu ļaužu drāma 
«Prof. Kalve». Tātad bijusi laba kvalitāte, arī prese par «Malienas» izrādi publicēja 
desmit atsauksmes. Un pēkšņi – dramaturģe Rudzīte pazuda.

1927.  gadā jaunlaiceniete adresēja vēstuli Jānim Veselim, vēlēdamās 
noskaidrot dažus īpatnējus vārdus viņa romānā «Tīruma ļaudis». Sākās sarakste. 
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1930.  gadā, tātad pēc konkursa, Rudzīte aizsūtīja viņam savu lugu. Rakstnieks 
to sakritizēja, autore apvainojās, taču pēc kāda laika aicināja ciemos. «Visur mani 
izvadāja Ksenija, vāja, smagu diloni nesen pārcietusi, ar vienu pārkaļķotu plaušu 
zaru, bijusi revolucionāre, marksiste, komuniste, jaunībā Eferta dievinātāja, 
Krievijā vēl nesen partijas biedrene, tagad klusa dzīvotāja, prātīga spriedēja. Tā 
kļuva mana uzticamākā draudzene, uz ko vienmēr varēju paļauties. Pamazām viņa 
piesavinājās manas idejas, manu pasaules uzskatu, atmeta marksismu, dzīvoja tikai 
domās, rakstīja man vēstules. Līdz Otram pasaules karam ik gadus reizes divas 
viesojos viņas mājās, kur varēju rakstīt netraucēts. [..] Pie Ksenijas 1940.  gada 
ziemā pabeidzu rakstīt savu romānu «Velgas mīlestība».» (Jānis Veselis. «Teiksma 
par manu mūžu». Zviedrija, «Daugava», 1956, 268.-269.lpp).

Tā tiešām ir teiksma – par pārvēršanos, par ļoti dažādu cilvēku satuvināšanos. 
Veseļa stāstītais lika man pārbaudīt Rudzītes kreisos uzskatus. Un, jā, – 1918. 
un 1919.  gadā Krievijas Komunistiskās partijas Maskavas Latviešu jaunatnes 
žurnālā «Jaunatnes cīņa» ar parakstu Ks. Rudzīt iespiesti viņas darbi dzejā, prozā 
un publicistikā. Tādējādi var izskaitļot, ka Nacionālā teātra konkursā Rudzīte 
piedalījusies trīsdesmit gadu vecumā.

Nacionālā teātra dramaturgs repertuārā iekļāva arī no Krievijas atbēgušās 
rakstnieces Klitijas drāmu «Sulamīte» (pirmizrāde 1921. gada 26.  janvārī). Viņa 
dzīvoja pie nacionālpatriotes Ivandes Kaijas un rakstīja Freinbergam garas vēstules. 
Freinberga dzīves mēraukla bija mākslas darba vērtība, nevis iespaidošanās no 
politiskiem uzskatiem; visos laikos viņš bija (vai centās būt) kultūrpolitiķis, pat 
ideālists 

Noveles cienīgs materiāls ir grāmatā pirmo reizi iespiestā aktrises Irmgardes 
Mitrēvices un Kārļa Freinberga sarakste (1934–1938).  

1932.  gadā, kad Berta Rūmniece svinēja skatuves darba piecdesmitgadi, 
Freinbergs lūdza viņai rakstveidā atbildēt uz aptaujas divdesmit sešiem jautājumiem.

2) Jūsu patīkamākā īpašība vīriešos? – Klusi, atturīgi, ne pārāk divdomīgi.
3) Patīkamākā īpašība sievietēs? – Ne pārāk jautras un iedomīgas.
24) Pret ko Jūs sajūtat nepārvaramu riebumu? – Pret sievietēm, kuras 
pīpo un flirtē. 

Liela bagātība Freinberga arhīvā ir daudzie neiespiestu lugu manuskripti, kas 
pēc šīs grāmatas iznākšanas nokļūs muzeja rīcībā. 

Valdemārs Dambergs. «Inta».
Alfrēds Dziļums. «Aiztērce» (drāma saņemta 1933. gadā).
E. E. «Šokolādes republika». Moderna bērnu komēdija. (Silvija Freinberga 
domā, ka autore ir Elza Egle.) 
Elvīra Kociņa. «Marija Antuanete».
Augusts Laiviņš. «Dugļa un Justrupa divkauja». «Nāves rotaļas». 
«Sirdsnerrs».
Ansis Leitis. «Panākumu noslēpums».


