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CEĻAVĀRDI OTRAJAI GRĀMATAI

Dokumentu studijas 2.  daļa aizved uz kara laika bēgļu pilno Maskavu 
1915., 1916. un 1917. gadā. Senajās liecībās redzamas tā laika kultūras norises, 
nepārprotami arī tas, ka latvieši (tāpat kā latviešu prese un mēģinājumi spēlēt teātri) 
tobrīd atrodas bezmaz visās pasaules malās, par ko daudzkārt stāsta arī draugu, 
ģimenes un paziņu vēstules. Šā laika dokumentu uzmanības centrā ir Maskavas 
Latviešu bēgļu Kultūras birojs, Maskavas Latviešu teātris, žurnāla «Taurētājs» 
izdošana, sarakste ar latviešu gara darbiniekiem, ļaujot ieskatīties viņu dzīves un 
radošajās gaitās šajos kara gados. 

Sagaidījis Februāra revolūciju un lielākas brīvības, kas nāca tai līdzi, bet 
nesagaidījis slaveno Oktobri, Freinbergs dodas mājup uz Rīgu, kur triju gadu laikā 
viņu sagaida piecu politisku varu nomaiņas – cara vara (1917), vācu vara (1917–
1918), jaundibinātā Latvijas valsts (1918), padomju vara (1919) un jaundibinātās 
Latvijas valsts atbrīvošana (1919). 

Un tomēr arī šajos apstākļos kultūras dzīve Latvijā rit savu gaitu. Dokumentos 
redzami centieni atjaunot kara laikā izjukušos teātrus vai dibināt jaunus (Rīgas 
Latviešu teātris, Jaunais Rīgas teātris, Nacionālais teātris, Strādnieku teātris, 
Latviešu Pagaidu Nacionālais teātris, Padomju Latvijas Strādnieku teātris, vēlreiz 
Nacionālais un vēlreiz Strādnieku teātris un vēlreiz arī Jaunais Rīgas teātris). Tāpat 
mēģinājumi atjaunot preses izdevumus, piemēram, «Jauno Vārdu», «Taurētāju», arī 
visai nelabvēlīgos apstākļos. Dokumentos redzamas ziņas par atsevišķām aktieru 
organizētām teātra izrādēm. Tie rāda arī padomju varas vēlēšanos pārorganizēt 
dzīvi Rīgā, dod ieskatu Padomju Latvijas Strādnieku teātra darbā. Bet galvenais –  
ļauj būt klāt Latvijas Nacionālā teātra organizēšanā un pirmajās darba sezonās.

Grāmatā dokumenti kārtoti nosacīti hronoloģiskā secībā, soli pa solim, bieži 
arī palielos pārlēcienos (jo ne jau visas liecības saglabājušās) dodoties līdzi laika 
gaitai. Nozīmīgāki vai šķietami ikdienišķi tie ļauj ieskatīties arī parastajā cilvēkdzīvē 
un daudzkārt traģiskajos likteņos, it īpaši politisko pārmaiņu laikos, kas piecdesmit 
gados Latvijā mijušies vismaz astoņas reizes, atstādami savu nospiedumu arī kultūrā 
un teātrī. Tikpat krasi tie redzami šajā vēstuļu, piezīmju un dokumentu klāstā. 
Cilvēks un kultūra astoņu laikmetu mijā – arī tādu nosaukumu varētu dot šim 
darbam. 

Freinberga arhīvs krājies visā viņa dzīves garumā, neko īpaši nekrājot 
un nesistematizējot, bet neko arī nemetot prom. Ieskats tajā ļauj vērot ne tikai 
nozīmīgus faktus latviešu tautas vēsturē tādā vai citādā aspektā, bet arī vienotru 
šķietamu nejaušību, kas pēc gadiem kļuvusi par interesantu laika zīmi – jo vairāk 
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tad, ja sabalsojas ar citām līdzīgām laika zīmēm, tā kļūstot par vēl vienu spoguli 
kultūras kopainā. Vēsturē tieši ierakstīto grūti apšaubīt. 

Grāmatas teksts salikts divos atšķirīgos šriftos. Kursīvā kā oriģināli izcelti 
Freinberga arhīvā atrodamie materiāli un viņa publikāciju teksti, bet 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...» 
rasts Jāņa Sudrabkalna 1931. gadā izdotajā dzejoļu krājumā «Spuldze vējā».

                                                                  
     Silvija Freinberga
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BĒGĻU LAIKA MASKAVA.
LATVIEŠU BĒGĻU ORGANIZĀCIJAS.

ŠAŅAVSKA MASKAVAS TAUTAS UNIVERSITĀTE.
“DZIMTENES ATBALSS”. “JAUNAIS VĀRDS”.

PIRMAIS VISKRIEVIJAS TAUTAS TEĀTRU DARBINIEKU KONGRESS.

Maskavā līst lietus.
Ādolfs Kaktiņš dzied Raiņa jubilejā.

Hermanis Kaupiņš tur solījumu.
Dubura audzēkņi spēlē Maskavas teātrī.

Ermanim Pīpiņam interesantāk dzīvot Pēterpilī.
Kongresā spriež par cenzūru.

*  *  *
Kara laika Maskava varēja būt pelēka un nemīlīga. Bija jau arī septembris, 

oktobris, kokiem nokrita pēdējās lapas, rasināja lietus. Viss kļuva vēl pelēkāks un 
smagāks. Tekla jau ar pašām pirmajām dienām saskumdinājās un labprāt būtu 
griezusies atpakaļ. 

Sākumā vēstules pienāk uz Maskavas Latviešu biedrības adresi Pokrovka 41. 
Uz pieprasījumu. Taču drīz vien viņi bija atraduši noteiktāku mājvietu, un vēstules 
sāk nākt uz adresi Boļšaja Gruzinskaja 61 dz. 8, plašā, dzīvā ielā, Maskavas centrā. 
Pēc sarakstes gan redzams, ka ilgi viņi tur nepaliek, drīz vien pārceļas uz Malaja 
Bronnaja ielu – turpat netālu, pāri lielajai Boļšaja Sadovaja maģistrālei, kur jau 
šķietami noklusis lielpilsētas troksnis, gar ielu malām aug koki, turpat arī parks un 
sajūta gandrīz kā Rīgā. Varbūt, ka Tekla te uz brīdi atelsās. Nevarēja jau zināt, cik 
ilgi Maskavā vajadzēs dzīvot.

Jauno vietu viņi bija atraduši pie kādas dzīvokļa saimnieces Malaja Bronnajas 
ielas 15. namā, 58. dzīvoklī. Atrast mitekli bēgļu pārpildītajā Maskavā nebūt nebija 
viegli. Lielais dzīvokļa numurs varētu nozīmēt daudzu stāvu namu, augstas kāpnes, 
daudz durvju. Nekāda lepnā mītne tā nevarēja būt – droši vien mēbelēta istaba, 
līdzīga, kā savā laikā izdeva Teklas mamma, bet gan jau arī ne tāda. Bija jārēķinās 
ne tikai ar savu ģimeni, bet arī ar saimnieci un varbūt vēl kādiem cilvēkiem.

Freinbergs jau laikam to visu necik daudz neņēma vērā – viņa prātus aizņēma 
studijas augstskolā, Maskavas teātru izpēte, emisāra darbs latviešu bēgļu skolu 
lietās, bet vēlāk – darbi Maskavas Latviešu bēgļu Kultūras birojā, Maskavas 
Latviešu teātrī, arī žurnāla izdošana. Tekla atkal bija viena, bet viņa tik grūti panesa 
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vientulību. Vēlāk iestājusies un mācījusies kādos mākslas kursos. Pēc tam gan darba 
pietika abiem žurnālā “Taurētājs”. 

Un tomēr, vai nu karaklausības apstākļu vai Teklas nerimtīgo skumju dēļ, ik 
pa laikam tikusi plānota pārcelšanās uz citu dzīves vietu, arī jauna darba meklējumi. 
Taču nodzīvoja viņi Maskavā līdz pat 1917. gada pavasarim. 

Ar darbiem te gāja sākumā vāji. Kaut kur negribējās iet, bet citur visur vajadzēja 
protekcijas. Pazīstamu Maskavā bija maz, un tie tādi paši kā es. Turpretim tie, kas 
varēja, sagrāba no kara dienesta veselu vezumu vīru, kam gan tik vien nopelnu bija, 
kā tas, ka viņi bija glābēju paziņas. Un es nu palaikam neprotu, resp. negribu (man 
pretīgi) piesmērēties. Tādēļ man pastāvīgi draudēja arī kara dienests, kuru gan arvien 
atlika uz dažiem mēnešiem, “kamēr uzlabojas veselība” – tā viņš vēlāk atcerējās 
piezīmēs “Daži īsi dati no manas (Kārļa Freinberga) dzīves”. 

Iepriekšsacītais laikam nozīmēja, ka jaunam vīrietim vajadzēja strādāt 
neatliekamā darbā, lai nebūtu jāiet karā. Iespējams, ka pastāvēja arī kādi noteikumi, 
kuri spieda doties prom no Rīgas un Latvijas, ja negribēja iet krievu armijā. Pirmām 
kārtām tieši no Baltijas zemēm ticis formēts iesaukums, tā vēlāk redzams ne tikai 
no dažas vēstules vien. 

Protams, ka interesi lielā mērā saistīja MASKAVAS LATVIEŠU TEĀTRIS, 
kas šai laikā tika organizēts, taču tā vadībā tobrīd bijis vairāk Interimteātra ļaužu. 
Maskavas Latviešu biedrībā visu lietu kārtošanai bija nodibināta teātra komiteja, 
par režisoriem ievēlēti Jēkabs Duburs, Reinholds Veics un Jānis Simsons, par 
dekoratoru – vēlākais skatuves reformators Jānis Muncis. Teātra dramaturgs – 
Jēkabs Velme, diriģents – Rempēters. Sarūpēts, ka izrādes pagaidām rādīs divas 
reizes mēnesī Ķeizariskās krievu teātra biedrības “Irto” zālē. 1 

Jau augustā no Rīgas bija ieradušies vairāki aktieri, bet septembra sākumā, 
no bēgļu ceļiem Jekaterinoslavā uz Maskavu vadīt latviešu teātri, īpaši aicināts, 
bija atbraucis JĒKABS DUBURS. Daudzus gadus darbojies Rīgas Latviešu teātrī, 
veidojis spilgtas raksturlomas un psiholoģiski piepildītus režijas darbus, vienu 
sezonu (1908-1909) vadījis arī Jauno Rīgas teātri, aktieris, režisors, dziedātājs un 
skatuves mākslas pedagogs Jēkabs Duburs kopā ar Zeltmati tolaik nodibināja arī 
Latvju Dramatiskos kursus. Vairāki no kursu audzēkņiem vēlāk kļuva par Jaunā 
Rīgas teātra aktieriem, bet tobrīd, kara laikā, uzturējās Maskavā. 

Tādējādi jaundibināmajā Maskavas Latviešu teātra trupā starp citiem bija arī 
– Emīlija Viesture, Otīlija Āriņa, Alfrēds Zommers, Kārlis Vītols, Fricis Mūrnieks 
un tāpat Jaunā Rīgas teātra aktrise Alise Brehmane, kurai jau zināma skatuves 
pieredze. Viņi bija sarosījušies darbam un dienu gaitā kļuvuši par noteicēju spēku 
Maskavas Latviešu teātrī. 

No šī teātra konservatīvās vadības savās rokās to bija pārņēmuši Dubura 
dramatisko kursu audzēkņi. J. Duburs pats vadīja režijas. Bet kursu audzēkņu kolektīvs 

1  Bērziņa L., Brance J. Latviešu teātra hronika. 1913-1917. R., 1991. 122. lpp.
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teātrī citus aktierus labprāt neuzņēma, kaut gan Maskavā bija tādi Jaunā Rīgas teātra 
spēki kā Biruta Skujeniece, Tija Banga un citi. 2   

Pirmajā laikā Freinbergs iesaistījies darbā Maskavas bēgļu komitejā, 
kuras oficiālais nosaukums bija LATVIEŠU BĒGĻU APGĀDĀŠANAS 
CENTRĀLKOMITEJAS MASKAVAS NODAĻA. Pati centrālkomiteja atradās 
Pēterpilī. Kādā biogrāfijas datu uzmetumā (kas gan ticis rakstīts daudzus gadus 
vēlāk, 1937. vai 1938. gadā), viņš rakstījis: 

No 1915. g. 1. sept. līdz 1916. g. 1. aug. – latviešu bēgļu skolu emisārs Bēgļu 
komitejas dienestā Maskavā. Par skolu lietām un daudzajiem komandējumiem 
stāsta arī vairāki nākamā, 1916., gada dokumenti. Kādreizējās pedagoga iemaņas 
un interese par šo darbu atkal likta lietā. Bet pēc gada  sākušies citi pienākumi, un 
nākamais ieraksts vēsta:

No 1916. g. 1. aug. – 1917. g. 1. febr. Maskavas latv. bēgļu Kultūras biroja 
darbinieks (darbvedis, sekretārs, nodaļu vadītājs, Maskavas bēgļu Kultūras biroja 
teātra vadītājs un dramaturgs). 

Te gluži tieši pieminēts MASKAVAS LATVIEŠU BĒGĻU KULTŪRAS 
BIROJS, kam visai liela nozīme kara laika latviešu bēgļu diezgan pilnajā Maskavā, 
un ne tikai tur vien. Izrādās, ka tā organizēšana sākusies jau 1915. gada rudenī.

Latviešu Bēgļu apgādāšanas kongresā, kurš sanācis Pēterpilī 1915. gada 30. 
augustā, ticis pieņemts lēmums dibināt Maskavas Latviešu bēgļu Kultūras biroju. 
Tas atrastos Maskavā un tā mērķis būtu “kopt latviešu kultūru un atbalstīt kultūras 
darbiniekus bēgļu apstākļos”. 3 Arī – apkopot ziņas par bēgļu stāvokli un bēgļu laika 
kultūras dzīvi, izstrādāt ierosinājumus skolu un skolotāju stāvokļa uzlabošanai un 
citu kultūras vajadzību kārtošanai. 

Kultūras biroja oficiālais dibināšanas datums gan ir 1916. gada 8. februāris, 
taču izrādās, ka Maskavā sākuši rosīties jau tūlīt pēc minētā lēmuma pieņemšanas. 
Vēl tikai pa pusei noorganizēts, Kultūras birojs jau 1915. gada 18. oktobrī bija 
sarīkojis (vai vismaz piedalījies sarīkošanā), Raiņa piecdesmitgades svinības. Bet 
vēl pēc neliela laika, 1915. gada 27. novembrī, divus mēnešus pirms oficiālās 
dibināšanas, notikusi biroja pirmā sēde. Kultūras biroja adrese: Petrovka 17.

Par to visu ir vairākas liecības Freinberga arhīvā.

1915. gada 11. septembrī JĀNIM RAINIM apritēja 50 gadi, taču šī gadareize 
iegadījās tik nelāgā laikā, kad latviešu teātri bija slēgti vai arī daži tikko kā veidojās 
no jauna, kad kultūras iestādes bija izirušas, ļaudis izklīduši. Neskatoties uz to, ka 
septembris pagājis kara laika juceklī, tomēr bija nolemts sarīkot Rainim pienācīgu 
godināšanu. 

2  Freinbergs K. Kopā ar Raini: Atceres un apceres. R., 1974. 45. lpp.
3  Latviešu konversācijas vārdnīca. 10. sēj./Galv. red. A. Švābe u.c. R., 1933-1934. 18863. lpp. 
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Dabiski, ka Freinbergs, turpat klāt būdams, iesaistās šai darbā. Vēl oktobra 
sākumā viņš saņēmis atklātni no ĀDOLFA KAKTIŅA, toreiz jau redzama 
dziedātāja. Kopš 1914. gada Kaktiņš bija darbojies arī nesen nodibinātajā Latviešu 
Operā. Pazīstami viņi ir no Jaunā Rīgas teātra laikiem – Ādolfs Kaktiņš vairākus 
gadus (1908-1912) bija Jaunā Rīgas teātra aktieris, arī pirmais Lāčplēša tēlotājs. 

3. X.  Freinberga lielskungs!  
Aizsūtīju Jums iepriekš karti un pēc tam vēstuli ar sīku programmu un visiem 

citiem krāmiem, vai neesat saņēmuši? Tādā gadījumā telegrafējiet un, ja esat saņēmuši, 
tad atrakstiet, lai zinu. Citādi ar mani, kā arī ar Saksu un Benefeldi, ir viss kārtībā – 
brauksim. Jūsu uzdotās dziesmas papildinājām ar vēl citām un ievietojām programmā, 
tikai Pats un Rudens dziesma nav mums pazīstamas, lūdzu paziņot, no kādiem 
komponistiem ir abas minētās dziesmas komponētas un kur tās varētu dabūt. Lai var 
viņas priekš piedevām sagatavot. Citādi būs bez piedevām jāiztiek. Priekš tam dziesmu 
par maz uz Raiņa tekstiem. 

Visu labu – Ā. Kaktiņš.   
Arī Ādolfs Kaktiņš bija devies prom no Rīgas. Iespējams, ka atklātne sūtīta no 

Pēterpils, runa ir par – braukšanu. Vieni avoti gan vēsta, ka Ādolfs Kaktiņš 1915. 
gada augustā ir Maskavā un piedalās jaunā Maskavas Latviešu teātra dibināšanā 
(taču vēstules sūtīšanas brīdī ir jau oktobris), bet citi avoti, – ka šais gados (1915-
1918) Ādolfs Kaktiņš darbojas Pēterburgas Muzikālās drāmas teātrī. Uz atklātnes 
ir tikai viens zīmogs un tas pats ar pilnīgi izdzisušu vietas norādi, kas nevēsta neko, 
taču ar tās pašas dienas datumu. Sūtījuma adrese: Boļšaja Gruzinskaja 61 – 8. 

Rainim veltītajā sarīkojumā dziesmas ar Raiņa tekstiem dziedājuši Ādolfs 
Kaktiņš, Ada Benenfelde un Pauls Sakss, dzejoļus deklamējusi Biruta Skujeniece, 
bijušas arī kora dziesmas. 4 Skatu no Raiņa lugas “Indulis un Ārija” atveidojuši 
Reinholds Veics (Indulis) un Jēkabs Duburs (Mintauts), tātad sarīkojumā 
piedalījušies arī jaundibināmā latviešu teātra aktieri. 

Jau kopš 1913. gada ar Latviešu Operu bija saistīti arī tolaik populārie 
dziedātāji ADA BENEFELDE un PAULS SAKSS – tātad visi trīs ir jau paseni 
kolēģi, turklāt Pauls Sakss kopā ar Ādolfu Kaktiņu šajā pašā, 1915., gadā bija 
koncertējuši latviešu kolonijās Krievijā. Iespējams, ka tāpēc viņi ir arī kopā šajā 
koncertā. Koncerts noticis Maskavā, Politehniskā muzeja zālē – telpās, kur vēlāk 
notika arī citi Kultūras biroja pasākumi.

Referātu sarīkojumā lasījis publicists, filozofs un sabiedriskais darbinieks 
PAULS DAUGE, toreiz pārliecināts sociāldemokrāts, vēlāk komunists, mūža otro 
pusi pavadījis Padomju Savienībā, Raiņa ilggadējs draugs. Šai laikā Maskavā Pauls 
Dauge ir Kultūras biroja priekšnieka Zigfrīda Meierovica vietnieks.

Saglabājusies glīti ar roku rakstīta dubultlapa krievu valodā. Tulkojumā tā 
skanētu šādi:

4  Bērziņa L. Brance J. Latviešu teātra hronika. 1913-1917. R., 1991. 290. lpp.




