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Aivars Freimanis. Vienkārši ģeniālais
Mārīte Jankeleviča

Tiekamies ar Aivaru Freima-
ni Aizklāņu ciemā, «Aizklāņos», 
noslēpušos ceļa malas krūmos un 
kokos, tāpēc grūti atrast. Kad no-
nākam gala mērķī, senais lībiešu 
mājoklis sasaucas ar saimnieku 
— dziļi apslēpta pērle. Aiz vien-
kāršās ārienes slēpjas dziļa un 
pamatīga vēsture.

Patiesi, šo materiālu gatavojot, 
pārņem nebijusi trauksme un bažas, jo 
galvenais tā vērtētājs būs pats A. Frei-
manis. Lai arī viņš februārī atzīmēja 
80. dzimšanas dienu, apbrīnoju viņa 
skaidro, gaišo un spēcīgo acu skatienu, 
aso prātu un skatījumu uz dzīvi. Kino 
meistara mājoklis nedaudz asociējas 
ar muzeju — seni sadzīves priekšmeti, 
mēbeles, tāpēc vēstures elpa piezogas 
nemanot. Tik-tak, sarunai taktsmēru 
dod milzīgais sienas pulkstenis, kuru 
Freimaņu pārim kāzās 1956. gadā uz-
dāvināja klasesbiedri. Intervijas laikā 
sieva Brigita nemanot pasniedz gardu 
kafiju un eklērus. Jā, viņa noteikti ir 
šīs mājas gariņš. Pirms foto uzņem-
šanas vīriņam akurāti pieglauž un iz-
ķemmē matus.

Negribu, lai raksts izklausītos pēc 
slavināšanas un pārspīlējuma, bet kā 
gan citādāk lai to pasniedz, ja vīrs ir 
viens no slavenākajiem latviešu ki-
norežisoriem, scenāristiem un rakst-
niekiem? Viņš, režisors un scenārija 
autors neskaitāmām filmām, publi-
cējies laikrakstos un žurnālos, kā arī 
izdevis vairākas stāstu grāmatas, ne-
sen tapis romāns. A. Freimanis 1987. 
gadā saņēmis Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka 
goda nosaukumu, 1989. gadā kļuvis 
par Latvijas Rakstnieku savienības 
biedru, kopš 1964. gada — Latvijas 
Kinematogrāfistu savienības biedrs, 
2003. gadā — apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni (!), saņēmis vairā-
kas Lielā Kristapa balvas, tajā skaitā 
2012. gadā par mūža ieguldījumu.
«Mana sieva
teica, ka es par maz lieloties un nekad 
nepieminot, ka man ir Triju Zvaig-
žņu ordenis. Daudzi to nemaz ne-
zina! Arī te, ciemā, cilvēkiem nevar 
ienākt prātā, ka man tāds var būt,» 
sarunas sākumā saka A. Freimanis. 
Publiski kungs ar to neizejot, jo orde-
ni drīkstot likt tikai pie žaketes. «Tas 
ir pat minēts noteikumos. Nedrīkst 
piespraust pie džempera, bet es tikai 
ar tādiem staigāju, visu mūžu. Nepa-
tīk uzvalki. Kā tie Eiropas Savienības 
veči — tumši zilos uzvalkos ar sarka-
nu šlipsi —, rindā, visi vienādi. Tā kā 
bezdelīgas uz drāts,» spriež vīrs.

Ar dzīvesbiedri Aivars pazīstams 
kopš skolas laikiem, 4. klases. Vienā 
klasē arī mācījušies. Apprecējušies 
nākamajā gadā pēc vidusskolas ab-
solvēšanas. Brigita strādājusi par me-
dicīnas māsu. «Brīnos, ka mūsdienās 
ļoti daudzi šķiras. Te ir cita lieta — ti-
kai daudzu gadu garumā cilvēku var 
iepazīt,» uzskata A. Freimanis.
Dzimis
Jelgavā, bērnības gadi pavadīti Do-
belē, kur viņš pabeidza mācības 
Dobeles 1. vidusskolā. Pirmās trīs 
klases mācījies Kabiles pamatskolā. 
Tēvs visu mūžu strādājis par telefonu 
montieri, daudzus gadus Kurzemes 
pusē. «Kā puišelis bieži tiku tēvam lī-
dzi, mani veda uz riteņa. Atceros, kā 
notika telefona ievilkšana, arī jokus 
par to, kāpēc vadi «rūc» — rudenī 
par stingru pievilkts —, kad nāk sals, 
viss sāk vibrēt, sienas trīc, un saim-
nieks uztraucas,» viņš atminas. 

Māte kādu laiku strādājusi par 
telefonisti, pēc tam bijusi mājsaim-
niece. Aivaram ir arī brālis. «Viņš ir 
tik traks, ka pašlaik aizdauzījies līdz 
Ņujorkai, un tagad dzīvo tur,» teic 
kungs. Bērnība ar brāli asociējas ļoti 

neitrāla, jo abiem ir četru gadu star-
pība un tas bijis par daudz, lai kopā 
spēlētos. Mazais brālītis — ar sava 
vecuma rotaļu biedriem, savukārt 
Aivars, kurš galvas tiesu vecāks, uz-
turējies savā kompānijā.

No 1955. līdz 1957. gadam A. Frei-
manis studēja Latvijas Universitātes 
(LU) Vēstures un filoloģijas fakultā-
tē. Tikai divus gadus, jo sāka strādāt 
laikrakstā «Padomju Jaunatne» par 
žurnālistu. «Man ļoti nepatīk Rīgā, 
arī sievai ne. Viņa dzimusi un augusi 
turpat kur es. Nepatīk burzmas dēļ,» 
atklāj vīrs.
«Ar to kinomākslu
ir jocīgi. Pirmā kino rādīšana notika 
netālu no Dobeles, mājās «Kurpnie-
ki», kur dzīvojām. Pirtī ar projekto-
riņu uz sienas rādīju zīmētas bildes 
par drosmīgo pīlēnu Timu, un mājas 
iedzīvotāji sēdēja un skatījās. Jocī-
gākais ir tas, ka man bija divi kla-
sesbiedri, kuri stājās Maskavas Kino 
institūtā, bet es tādā virzienā pat ne-
domāju — braukt ar viņiem kopā un 
pievērsties kino, jo tā demonstrēšana 
pirtiņā palika tikai kā aina atmiņā, un 
patiesībā, ja tā padomā, kā sēņotne 
zem zemes stāvēja, lai vēlāk izaugtu. 
Iestājās klusuma periods, jo sāku dar-
boties žurnālistikā, savā veidā. Dobe-
les rajonā bija avīze «Brīvais Darbs», 
kur, sākot no 10. klases, tiku piesais-
tīts. Vairāk pa feļetonu līniju — kur 
bija nebūšanas, tās varēju smieklīgā 
veidā aprakstīt. Vai arī braucu pie 
kombainieriem uz lauka, lai inter-
vētu. Kopā ar Voldemāru Krustiņu 
(bijušais «Latvijas Avīzes» redakci-
jas padomes priekšsēdētājs — M. J.) 
mums bija viens vecs, sa grabējis re-
dakcijas ritenis. Piemēram, bija jā-
aizminas līdz kolhozam «Nākotne», 
jo tur strādā kāds labs kombainieris. 
Ko viņš var pastāstīt, tā atkal ir cita 
lieta,» noteic A. Freimanis.

Rakstīšana ņēmusi virsroku. LU 
studējot, sacerējis arī dzejoļus un 
stāstus. «Un tad kino bacilis pēkšņi 
parādījās no jauna. 60. gadu sāku-
mā nejauši saistījos ar cilvēkiem no 
Kinostudijas, kuri gatavoja doku-
mentālus materiālus. Viņiem vaja-
dzēja diktora tekstus. Man tas veikli 
izdevās, salīdzinot ar citiem, kuri 
mocījās. Citiem teksti bija par garu, 
kurus diktori nevarēja izrunāt, bet 
man izdevās instinktīvi izjust, ka, 
piemēram, šajā kadrā vairāk nekā 
septiņi vārdi neieiet. Līdz ar to, kā 
saka, mazais pirkstiņš bija iedots, un 

pamazām iegāju 
dokumentālā kino 
pasaulē,» atceras 
sirmais kungs.

Pēc pāris ga-
diem bijis milzīgs 
skandāls filmas 
«Ceļa maize» 

dēļ, kurā atspoguļoti Tukuma rajo-
na Matkules kolhoza jaunieši, kuri 
tur aizgāja strādāt pēc Tukuma vi-
dusskolas absolvēšanas (visa klase). 
«Rudens bija dubļains, darbs diez-
gan skarbs, bet mums nebija īpaša 
nolūka apmelot padomju varu vai 
ko tamlīdzīgu, bet tā filma nokļuva 
Centrālās komitejas redzeslokā. Ar-
vīds Pelše (Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas pirmais 
sekretārs — M. J.) no tribīnes parti-
jas kongresā ziņoja, ka ir tāda pret-
padomju filma kā «Ceļa maize». Viņš 
teica, ka Aivars Freimanis un Ivars 
Seleckis (slavens latviešu kinoope-
rators un režisors — M. J.) apmelo 
mūsu lauksaimniecību, rakņājas sēt-
malēs, un tamlīdzīgi teksti. Šķita, ka 
nu būs beigas — izmetīs no kino vai 
neko nedos.

Man visu dzīvi ir gājis kā pa kal-
niem, augšā un lejā, un te notika 
tāpat. Pēc gada, kad biju šādi iemīts 
dubļos, atnāca jauns Kinostudijas 
direktors, tāds neliels reformists, va-
rētu teikt — kā mazs Gorbačoviņš. 
Viņš teica, ka vajag dot jaunajiem ie-
spēju. 1965. gadā bija Padomju Lat-
vijas 25. gadadiena, kurai vajadzēja 
veltīt filmu. Mums to uzticēja, un tas 
radīja izbrīnu. Filmu sauca «Gada 
reportāža». Joks bija tāds, ka tā iz-
nāca, cituprāt, tik laba, ka piešķīra 
republikas prēmiju. Un tad varēja 
dzīvot, jo sāka nākt arī citas filmas,» 
teic slavenais kinomākslas vīrs.
«Man visas filmas ir vienlīdz mīļas.
Ja kāds prasa, kura patīk labāk, jāsa-
līdzina ar veco joku, ka visi bērni mīļi 
— kā pasakā strazdam, kad lapsa pra-
sīja, kuru bērnu metīs lejā. Pēc «Gada 
reportāžas» bija ļoti skaista vasara 
Kuldīgā. No paša vasaras sākuma līdz 
vēlam rudenim ar Ivaru Selecki uzņē-
mām «Kuldīgas freskas», platekrāna 
krāsaino filmu. Mums bija dota liela 
brīvība. Ja viens otrs tagad teic, ka 
tajā laikā bija cenzūra, varu pateikt, 
ka mēs filmējām, ko gribējām. Pa visu 
Kuldīgu, tās pagalmiem un paspār-
nēm. Man joprojām patīk tā filma. 
Dokumentālās filmas pie mums ļoti 
maz rāda, lai arī arhīvos tās visas pie-
ejamas. Programmas veidotājiem ir 
sava nostāja, ko vajag un ko ne.

1976. gadā (no pavasara līdz rude-
nim) dzīvojām mīļajos Talsos, viesnīcā. 
Uzņēmām filmu «Puika» pēc Jāņa 
Jaunsudrabiņa «Baltās grāmatas». Fil-
mējām Lībagos, «Kalniņos». Tur vairs 
neesmu bijis, jo ir slikti atgriezties vie-
tās, kur kādreiz esi bijis laimīgs, jo viss 

pārveidojas, un 
tas vairs nav tas. 
Tas bija Talsu 
epopejas laiks. 
Šī filma tika labi 
pieņemta. Tika 
nodibināta Lielā 
Kristapa balva, 
kas darbam arī 
tika piešķirta. Pa 
gadiem salasīju-
šies vairāki, redz, 
kur stāv. (Rāda 
sienas virzienā, 
kur izvietotas 
balvas — M. J.) 
Memoriālais an-
samblis, kā sieva 
smejas par mani. Vēl vienu Kristapu 
saņēmu par filmu «Dzīvīte», kas stāsta 
par Krišjāni Baronu. Televīzija šo no-
saukumu nozaga savam raidījumam, 
kur reklamēja dažādus preparātus 
un mājsaimniecības preces, kam nav 
nekāda sakara ar filmu. «Dzīvīte» ir 
diezgan gara, reti rāda televīzijā, cen-
šas izvairīties. Un, paldies Dievam, ka 
tā, jo tas, ko viņi dara ar reklāmām, ir 
katastrofāli. Tas ir ārprāts. Nesaprotu, 
kā to pieļauj, bet tā ir. Tie spekulanti 
tagad ir noteicēji. Piemēram, ja rāda 
kādu mākslas fimu ar traģisku epizodi, 
kur māte ir nokritusi pie sava mirušā 
bērna vai kas tamlīdzīgs, tankš, pēkšņi 
rāda reklāmu, piemēram, par naktspo-
du. Reklāmu pārtraukumi ir tik gari, 
ka jau aizmirsies, ko rādīja,» smejot 
teic kungs. Pie sienas saskaitu piecas 
Lielā Kristapa balvas, uz galdiņa stāv 
vēl. «Jā, tur ir par dažādām jomām — 
par režiju, tekstu…» skaidro vīrs.

«Dokumentālās filmas veidot ir 
ļoti interesanti, jo satiecies ar dažā-
diem cilvēkiem — gan gudriem, gan 
galīgi trakiem. Atklāti sakot, man 
nepatīk slaveni aktieri, nepavisam. 
Man interesanti skatīties uz cilvēku, 
ko nepazīst. Bet ir arī neinteresantas 
dokumentālās filmas, jo personai to-
mēr ir jābūt aktierim, kaut kur sle-
pus. Ja viņš atveras un ir ar mieru 
stāstīt un rādīt par sevi, veidojas kas 
labs. Ja cilvēks ir noslēgts un nenāk 
ārā, nekas arī nevar izdoties,» noteic 
A. Freimanis. Kad jautāju vīram par 
to, cik filmu garajā mūžā uzņemts, 
viņš atbild: «Es nemaz nezinu, nees-
mu skaitījis. Un to nemaz nevar ap-
rēķināt, jo bijis arī ļoti daudz īsfimu,» 
viņš nav sīkumains.

«Par daudz kluss mūsu ciems, lai 
varētu filmēt. Visi pazīstami. Tepat 
Jānis mežmalā dzīvo, kas es viņu fil-
mēšu?» atbild Aivars, vaicāts, vai nav 
vēlmes kaut ko uzfilmēt. Tomēr kino 
nav vienīgais vaļasprieks — viņam 
patīk arī fotografēt, zīmēt un rakstīt. 
Pēdējos četrus gadus vīrs strādājis 
pie romāna «Katls». Pašlaik tas ir 
izdevniecībā. Darbā tiek atspoguļots 
laiks, kas sākās 1944. gada vasarā, arī 

par zvejnieku dzīvi. 
«Viens princips, ko 
tur esmu izmanto-
jis, ka nav labu vai 
sliktu cilvēku. Gal-
venais ir cilvēks. 
Atspoguļotas arī 
mīlestības lietas, ne-
pierasti atklātas, kas 
kādu var šokēt,» at-
klāj talantīgais vīrs. 
Viss darbs rakstīts 
ar roku, mazdēla 
sieva Santa pārraks-
tījusi ar datora.
Dzīvot pie jūras 
gribējies vienmēr

«Radās nejauša 
situācija, kad, dzī-
vojot vienu vasaru 
Mazirbē, garām 
braucot, iepazinos ar 
Augustu Rozefeldu, 
pēc izcelsmes lībieti. 
Viņš piedāvāja, vai 
negribu iegādāties 

šo māju, tā esot viņa tēva. Viss bija 
nodzīvots līdz kliņķim, jo aptuveni 
septiņus gadus te uzturējās gucuļi. 
Augustam bija teikts — ja tu nevāksi 
to veco māju nost, nostumsim ar bul-
dozeru. Ceļa malā tāds grausts nekam 
nederot. Mēs te atbraucām, nu jau 40 
gadi būs pagājuši. Aiz stulbuma iepa-
tikās, jo bija ziema, viss kluss. Neie-
nāca prātā, ka reiz te garām brauks 
tādas mašīnu karavānas. Tā gribēšana 
bija tik liela, ka neievēroja trūkumus.

Te, piemēram, bija iekšā vairākas 
bezdelīgu ligzdas, putni pēc tam vai-
rākus gadus aiz dusmām mēģināja 
iekļūt. Logi bija nātrēs vai izdauzī-
ti. Visa elektroinstalācija noplēsta. 
Kliņķi izcirsti ar cirvi. Vispār cilvēki 
ir lieli cūkas, to esmu sapratis, arī uz-
ņemot dokumentālās filmas. Ja kāda 
māja ir pamesta, to barbariski izde-
molē un izlaupa. Kopš atnācām te 
dzīvot, visa nauda likta kā tādā caurā 
mucā. Divreiz, piemēram, jau esmu 
lāpījis jumtu. Ja vēl ierēķina visu 
citu, kas te remontēts, bez sava gala 
un vēl tagad turpinās. Ja prasa, vai 
Rīga ir gatava, var prasīt, vai «Aiz-
klāņi» ir gatavi,» saka sirmais vīrs.

Tagad darbus pamazām pārņemot 
mazdēls Ingmārs, kuram te, laukos, 
patīk. A. Freimanim ir četri mazbēr-
ni. Dēlu Ģirtu, kurš strādā televīzijā 
par operatoru, lauku dzīve neaizrau-
jot. Ingmārs ar sievu Santu atbraucot 
katrā brīvā brīdī. Nesen nācis pasau-
lē otrs mazmazbērns Simons. Pirma-
jam mazmazdēlam Eiženam ciemo-
šanās reizēs īpaši patīkot spēlēties ar 
skudrām un tās barot ar cukuru. Kas 
ir interesanti — dzimtu papildina ti-
kai vīriešu dzimtas pārstāvji.

Kā tagad cienījamā vecuma kun-
gam paiet diena? «Rituāls pavisam 
smieklīgs. Sapirku daudz lētas mal-
kas, un tagad ir tik milzīga kaudze 
pie malkas šķūnīša, ka jau vairākas 
nedēļas ar ķerru vedu to iekšā, zem 
jumta. Nekam citam laika neatliek,» 
smejot teic A. Freimanis.

Tik-tak… Laikrādis turpina 
sist takti, diemžēl šoreiz saruna ir 
jābeidz.

«Dokumentālās filmas veidot ir ļoti interesan-
ti, jo satiecies ar dažādiem cilvēkiem — gan gud-
riem, gan galīgi trakiem,» uzskata slavenais kino 
mākslas veidotājs Aivars Freimanis.                                                 
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