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Ēriks Jēkabsons

polijas armijas virsnieku stažēšanās 
latvijas bruņotajos spēkos 

20. gadsimta 30. gados
raksts un tam pievienotie Polijas jauno aktu arhīva avoti ilustrē Latvijas historiogrāfijā līdz šim 
maz skatītu tēmu Latvijas un Polijas armijas sadarbībā 20. gadsimta 30. gados – poļu virsnieku 
stažēšanos Latvijas armijā un flotē, kuras laikā viņi iepazinās ar potenciāli sabiedrotās valsts 
gatavību reālai karadarbībai. rakstā atspoguļota ne tikai situācija Latvijas armijas vadošajās 
iestādēs un vienībās pēc 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma, bet arī tajās valdošās nepilnības 
un trūkumi, turklāt vismaz daļa no šīm piezīmēm jāuzskata par vairāk vai mazāk pamatotām. 
Tomēr stāžu izgājušo virsnieku ziņojumos minētas arī daudzas Latvijas bruņotajos spēkos 
pastāvējušās kārtības pozitīvas iezīmes. Publicētie ziņojumi atspoguļo arī to, kā Latvijas armijas 
virsnieki bija spiesti pielāgoties politiskās dzīves un pat starptautisko attiecību īpatnībām, 
attiecīgi tam pakārtojot savu uzvedību šādos faktiski diplomātiskās dzīves un tās normu 
ienākšanas gadījumos viņu ikdienā un dienestā.
Atslēgvārdi: Latvijas un Polijas armijas sadarbība, virsnieku stāži Latvijā, Latvijas armija pēc 
1934. gada 15. maija apvērsuma, tās bruņojums, apmācība, personālsastāvs, kājnieku pulki un 
augstākā militārā izglītība.

starpkaru periodā politiski un militāri salīdzinoši spēcīgā Polija bija 
Latvijas tieša kaimiņvalsts – abas zemes saistīja kopēja robeža 104 km 
garumā –, un būtiska nozīme abu valstu attiecībās bija arī militārajam 
faktoram gan divpusējo attiecību, gan visa reģiona situācijas kontekstā. jau 
kopš neatkarības kara laikiem, kad Polija sniedza Latvijai militāru palīdzību 
Latgales atbrīvošanā 1920. gada sākumā,1 starp abām valstīm pastāvēja 
samērā labas, kaut arī – īpaši no Latvijas puses – piesardzīgas attiecības. 
sevišķi labas bija abu pušu bruņoto spēku savstarpējās attiecības, kas 
izpaudās sadarbībā galveno štābu līmenī, īpaši – izlūkdienesta jomā,2 vizītēs, 
iepazīšanās braucienos, latviešu virsnieku mācībās dažāda līmeņa Polijas 
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karaskolās, atsevišķu pulku savstarpējā draudzībā, bruņojuma apmaiņā 
u. tml., tomēr militārās attiecības nekad nekļuva pilnībā atvērtas, ko savukārt 
noteica Latvijas un Polijas politiskās attiecības un kopējā situācija reģionā. 

viena no ciešākajām bruņoto spēku sadarbības formām bija abu pušu 
virsnieku t. s. stāži otras valsts bruņoto spēku un kara flotes vienībās. Tie 
aizsākās 20. gadsimta 30. gadu sākumā, un to mērķis bija dot iespēju noteiktā 
laika posmā iepazīt potenciālo sabiedroto, tā apmācības līmeni, bruņojumu 
un taktikas pamatprincipus jeb gatavību reālam bruņotam konfliktam caur 
karaspēka vienības (vienību) vai militārās iestādes stāvokļa prizmu.

jau 1931. gada 16. maijā Latvijas sūtniecība varšavā lūdza ārlietu ministrijas 
administratīvi juridiskā departamenta direktoru vilhelmu munteru pēc 
iespējas ātrāk izskatīt jautājumu par poļu virsnieku piekomandēšanu uz 
laiku Latvijas karaspēka daļām, lai dotu viņiem iespēju iepazīties ar to 
saimniecības organizāciju. Tādu iniciatīvu rīgā bija izrādījis toreizējais Polijas 
kara atašejs staņislavs kara jau 1931. gada sākumā, taču atbilde tā arī netika 
sniegta. Diplomāts uzsvēra, ka tāda vilcināšanās Polijas armijas Galvenajā 
štābā “izsauc izbrīnu un neapmierinātību, jo vairāk tādēļ, ka poļu attiecīgās 
iestādes vienmēr labprāt devušas iespēju latvju virsniekiem iepazīties ar 
dažādām Polijas armijas organizācijas nozarēm un visos latvju armijas 
pārstāvju viesošanās gadījumos izrādījušas tiem pretimnākšanu”3. 

jautājums risinājās ļoti lēnām, ko daļēji noteica ievērojamā krīze abu 
valstu attiecībās 1931. gada otrajā pusē un 1932. gadā, kuras laikā tika pat 
neoficiāli atsaukts Polijas sūtnis no rīgas,4 un tikai 1933. gadā no 1. jūlija līdz 
31. oktobrim Latvijas armijas kājnieku daļās stažējās kapteinis edmunds 
Galinats; no 30. augusta līdz 12. septembrim krastu aizsardzības eskadras 
daļās – kapteinis konrads namesņovskis;  1934. gadā no 15. jūlija līdz  
15. oktobrim  kājnieku daļās – 84. kājnieku pulka kapteinis bohdans 
oļehovskis; 1935. gadā no 15. jūnija līdz 15. septembrim jātnieku pulkā – 
majors vincents ivanovskis; no 18. jūlija līdz 30. jūlijam krastu aizsardzības 
eskadrā – kapteinis k. namesņovskis (stāžs gan tika pārtraukts latviešu 
vadības puses izrādītās it kā nelabvēlīgās attieksmes dēļ); 1936. gadā no  
27. jūlija līdz 8. septembrim kājnieku un artilērijas daļās – 3. smagās artilērijas 
pulka (viļņā) kapteinis staņislavs bahrinovskis; 1937. gadā no 7. septembra 
līdz 4. oktobrim  kājnieku daļās – kājnieku virsnieku vietnieku skolas5 
kapteinis romans ružickis.6 visiem šiem virsniekiem bija augstākā militārā 
izglītība, viņi bija beiguši Polijas augstāko karaskolu. 
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Polijas armijas kapteiņa bohdana oļehovska ziņojums par stāžu Latvijas armijā. 
1934. gada 6. novembris. Archiwum Akt Nowych, Sztab Główny, t. 616/234, k. 149, 150

militārais atašejs a. Libihs 1934. gada oktobrī ziņoja uz varšavu, ka 
pavadījis kapteini b. oļehovski vizītē pie armijas štāba priekšnieka pirmā 
palīga pulkveža Hugo rozenšteina (m. Hartmanis it kā bijis aizņemts) un uz 
Liepāju, kur kurzemes divīzijas štābā viesiem izrādīta ievērojama laipnība, 
saskaņā ar a. Libiha vērtējumu – tas “acīmredzot nepatika armijas štābam”7. 
šajā pašā laikā (augustā) attiecībās starp abām valstīm bija konflikts iepriekš 
plānotā poļu tankešu vada neuzaicināšanas dēļ uz rīgu, un arī b. oļehovskis 
nesaņēma atļauju piedalīties augstākās karaskolas mācībās, kaut armijas 
štāba priekšnieks m. Hartmanis pirms tam bija tādu atļauju devis (sk. 1. do-
kumentu).

Pilnīgi citādi norisēja poļu virsnieku stāži 1935. gadā, ko atkal noteica 
sarežģījumi Latvijas un Polijas attiecībās šajā laikā. majora v. ivanovska 
uzdevums bija iepazīties ar jātnieku pulka štāba organizāciju un darbu, 
apgādes un evakuācijas kārtību, jātnieku militāro doktrīnu, virsnieku 
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ar augstāko izglītību nostāju, kavalērijas bruņojumu, taktiku un morālo 
stāvokli, kā arī izpildīt speciālus Galvenā štāba 3. daļas rīkojumus. jūnijā viņš  
10 dienu pavadīja augstākās karaskolas vasaras nometnē Cēsīs un divarpus 
mēnešu – jātnieku pulkā (sk. 2. dokumentu).

Polijas kara flotes kapteiņa k. namesņovska otrā stažēšanās Latvijā sākās 
1935. gada 18. jūlijā. krastu aizsardzības eskadras štābā viesi uzņēma ar “ārēju 
sirsnību”, taču visi viņa izteikumi par vēlmi iepazīties ar krastu artilērijas 
pulku, novērošanas staciju ventspilī un jauno aviācijas bruņojumu netika 
uzklausīti. stāžistu 22. jūlijā novietoja uz karakuģa “virsaitis” bolderājā, bet 
31. jūlijā pieņemšanā par godu somijas karakuģu vizītei viņam bija saruna ar 
Latvijas krastu aizsardzības eskadras komandieri Teodoru spādi. Pēdējais 
uzsvēra savu neizpratni sakarā ar Polijas preses uzbrukumiem Latvijai par 
poļu minoritātes šķietamu “vajāšanu”, jo poļu mazākumtautības Latvijā 
vispār neesot – patiesībā visi poļi ir pārpoļoti latvieši, kā piemēru T. spāde 
minēja savu kalponi, kurai esot latvisks uzvārds, bet kura apgalvojot, ka 
ir poliete, jo tā licis darīt mācītājs.8 viesis diskusijā neiesaistījās, atzīmējot, 
ka ir militārpersona un līdz ar to “svešs tādām lietām”. Tomēr tālākā 
sarunā T. spāde pārmeta Polijai Francijas interešu “nodošanu”, noslēdzot 
neuzbrukšanas līgumu ar vāciju (patiesībā Polija un vācija 1934. gadā 
parakstīja deklarāciju par spēka nepielietošanu savstarpējās attiecībās),9 uz 
ko viesis atbildēja jau asi. Pēc T. spādes aizbraukšanas pie ciemiņa pienāca 
kuģa “virsaitis” komandieris komandkapteinis edgars kadašs, kurš gan 
paudis atbalstu – “mūsu simpātijas ir Tavā pusē” – viņam un nosodījis  
T. spādes skatījumu uz ārējo politiku, taču vienlaikus izpaudis tam, ka štābā 
pēc diskusijas nolemts neiepazīstināt viņu ar krastu nocietinājumiem. Polijas 
militārais atašejs a. Libihs nākamajā dienā paziņoja, ka minētās attieksmes 
dēļ k. namesņovskis pārtrauc stažēšanos un atgriežas Polijā.10  

 kapteiņa staņislava bahrinovska galvenais uzdevums 1936. gada vasarā 
bija uzturēt sakarus ar Latvijas armiju, iepazīties ar Latvijas armijas apmācību 
darbu un artilērijas daļām, kā arī novērtēt, vai “latviešu militāro domu” 
neietekmē “padomju militārā doma”. Tūlīt pēc ierašanās viņš apmeklēja 
armijas štāba informācijas daļas priekšnieku G. Ķikuli, vairākas dienas 
pavadīja armijas štābā 4. un 6. kājnieku pulkā Carnikavas nometnē, vidzemes 
artilērijas pulkā Lilastes nometnē, 5. kājnieku pulkā salaspils nometnē un 
6. kājnieku pulkā novietojumā rīgā. savā ziņojumā pēc atgriešanās Polijā 
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viņš uzsvēra ļoti laipno uzņemšanu – polim bija piekomandēts virsnieks un 
automašīna, virsnieku klubā no viņa netika ņemta nauda, dzelzceļa stacijā 
pavadīt poli ieradās ap 10 latviešu virsnieku utt. –, draudzīgumu, brīžiem 
pat sirsnīgumu pret Poliju, kam tomēr piemita aizdomas attiecībā pret Polijas 
nodomiem Latgalē, lai gan j. Pilsudskim un e. ridzam-smiglijam bija izrādīta 
cieņa. s. bahrinovskim nelikās, ka latviešu puse censtos no viņa kaut ko slēpt.  
armiju viņš novērtēja kā uzticīgu k. ulmanim, bet virsnieku noskaņojumu 
gaidāmajā karā – kā gatavību cīnīties partizānu kara metodēm līdz brīdim, 
kamēr starptautiskais spiediens piespiedīs agresoru atkāpties. vecie virsnieki 
nākot no krievijas armijas, līdz ar to arī jauno virsnieku raksturā esot “dažas 
raksturīgas īpašības”, tomēr rūpes par karavīriem s. bahrinovskis novērtēja 
augstu. kopumā stāžistam par latviešu virsniecību radās pozitīvs viedoklis. 
arī par ierindas karavīriem un instruktoriem viņš teica: “Lielisks materiāls, 
inteliģents, valstiski apzinīgs, lojāls, labprāt mācās, analfabētu gandrīz nav. 
ārēji prezentē sevi ļoti labi.”11

arī kapteiņa r. ružicka stažēšanās 1937. gada rudenī norisēja, viņa paša 
vārdiem runājot, “ļoti veiksmīgi” un “visizdevīgākajā laikā”. viesis bija 
klāt Latvijas armijas manevros, viesojās vidzemes divīzijas pārvaldē rīgā 
un vienā kājnieku pulkā. viņš konstatēja, ka Latvijas karaspēks no morāles 
viedokļa “stāv ļoti augstu” un ar saviem karavīriem Latvijas valsts var 
rēķināties jebkuros apstākļos. Tomēr karavīru vairākums esot “bez fantāzijas 
[acīmredzot domāta izdoma. – Ē. J.], pasīvi”. virsnieki ir lepni par savu 
valsti, disciplinēti, taču arī tiem trūkstot “izdomas”. Dzeršana, kas agrāk 
bijusi raksturīga virsnieku korpusam, ir likvidēta, instruktoru korpuss labs, 
un armija – naidīgi noskaņota pret komunistu saukļiem.12 

Pēc 1937. gada šāda mēroga Polijas armijas virsnieku stažēšanās Latvijas 
armijā beidzās, kaut arī Polijas militārais atašejs Latvijā F. bžeskviņskis vēl 
1936. gada 27. aprīlī sava štāba 2. daļai lūdza piekrišanu atļaut poļu aviācijas 
un bruņutehnikas daļās stažēties diviem – trijiem latviešu virsniekiem, pretī 
nosūtot vienu – divus poļu kājnieku vai artilērijas virsniekus. atašejs izteica 
sapratni, ka “Latvijas armijas nevar izraisīt mūsu interesi no zinātniskā 
viedokļa”, taču lūdza ievērot lūgumu, jo “ļoti rūpīgi izvēlēti” poļu virsnieki 
atvieglos sava atašeja darbu Latvijā, nodibinot kontaktus gan ar karaspēka 
daļām, gan jaunākajiem virsniekiem, turklāt latvieši var justies aizvainoti par 
“revanša trūkumu”, un tāda apmaiņa būs solis uz priekšu “pastāvošā sasaluma 
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salaušanā, kas nav pa prātam dažiem maniem ārzemju kolēģiem (francūžiem)”13. 
neko no minētā neizdevās realizēt, tomēr vēl 1938. gada vasarā krievu valodas 
praksē Latvijā bija divi Polijas armijas jaunie virsnieki – 34. kājnieku pulka 
podporučņiks juzefs novaks un 55. kājnieku pulka podporučņiks eduards 
mihalovskis.14

Tālāk publicētie Polijas armijas virsnieku b. oļehovska un v. ivanovska 
1934.–1935. gada ziņojumi par saviem stāžiem Latvijas armijas vienībās 
atspoguļo ne tikai būtisku abu valstu militāri politisko attiecību aspektu, bet 
arī ārzemnieku skatījumu par aplūkojamā laika Latvijas bruņotajiem 
spēkiem – gan pozitīvajām pusēm, gan trūkumiem, to apmācību līmeni, 
bruņojuma stāvokli, virsnieku korpusa profesionālo sagatavotību un 
noskaņojumu pēc valstī notikušā apvērsuma, karavīru stāju, augstāko 
virsnieku savstarpējās attiecības u.c. Publicētajos dokumentos iespēju robežās 
saglabāti militāro terminu saīsinājumi, pirmajā reizē dodot pilnu skaidrojumu. 
Dienesta, tātad stingri konfidenciālo ziņojumu autori, saprotams, pauž savu 
subjektīvo redzējumu un, iespējams, sevišķi v. ivanovska gadījumā, ir pārlieku 
kritiski pret pieredzēto kādu ārēju apstākļu iespaidā, v. ivanovska gadījumā 
– aizvainojums par it kā izrādīto neuzticību un pat nepieklājību. Tomēr viņu 
skatījums ir būtisks un atklāj ne tikai situāciju Latvijas armijas vadošajās 
iestādēs un vienībās, bet arī tajās valdošās nepilnības un trūkumus, turklāt 
vismaz daļa no šīm piezīmēm jāuzskata par vairāk vai mazāk pamatotām 
un zināmā mērā apgāž Latvijas historiogrāfijā valdošo priekšstatu par ideālo 
sagatavotības un apmācības līmeni Latvijas armijā. stāžu izgājušo virsnieku 
ziņojumos ir minētas arī Latvijas bruņotajos spēkos pastāvējušās kārtības 
pozitīvas iezīmes, un publicētais v. ivanovska ziņojums faktiski jāuzskata 
šajā ziņā par viskritiskāko. rakstā minētie pārējie stāžu Latvijā izgājušie 
virsnieki savos ziņojumos Latvijas armiju novērtē pozitīvāk, un spilgtākie 
apliecinājumi tam šajā darbā ir citēti. vienlaikus publicētie ziņojumi atspoguļo 
to, kā Latvijas armijas virsnieki bija spiesti pielāgoties politiskās dzīves un 
pat starptautisko attiecību īpatnībām, attiecīgi tam pakārtojot savu uzvedību 
šādos faktiski diplomātiskās dzīves un tās normu ienākšanas gadījumos viņu 
ikdienā un dienestā. 
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1. dokuments

b. oļehovska 1934. gada 6. novembra ziņojums 
par stāžu Latvijas armijā

bohdans oļehovskis15, dipl.16 [diplomēts] kpt.[kapteinis]                   
               varšava 1934. gada 6. Xi
Ziņojums par stāžu Latvijas armijā   Galvenā štāba 2. daļas17   priekšniekam18

atbilstoši saņemtajai pavēlei iesniedzu hronoloģisku ziņojumu par manu 
stāžu Latvijas armijā.

š. g. 18. jūlijā iebraucu rīgā, kur ierados pie militārā atašeja dipl. plkv. 
[pulkveža] Libiha.19

nākamajā dienā kopā ar plkv. Libihu stādījos priekšā Latvijas armijas štāba 
priekšniekam ģen. [ģenerālim] Hartmanim20, kā arī štāba informācijas daļas 
priekšniekam plkv. Ķikulim21, saņemot norīkojumu uz 2. kājnieku divīziju,22 
kuras pulki šajā laikā pēc kārtas atradās salaspils nometnē.

sakarā ar manu ierašanos plkv. Libihs sarīkoja brokastis, kurās citu starpā 
piedalījās: ģen. Hartmanis, plkv. Ķikulis un pltn.[pulkvedis-leitnants] 
klūge23 – latviešu [militārais] atašejs varšavā. šo brokastu laikā dipl. plkv. 
Libihs vērsās ar lūgumu pie ģen. Hartmaņa dot man iespēju piedalīties 
kādās Latvijas kara akadēmijas24 mācībās, kam tieši šajā laikā bija jāiziet savs 
nobeiguma taktiskais pārgājiens. Ģen. Hartmanis bez mazākās kavēšanās 
šim lūgumam piekrita un uzdeva plkv. Ķikulim uzņemties mana izbraukuma 
organizēšanu uz kara akadēmiju.

nākamās dienas laikā tāpat kopā ar dipl. plkv. Libihu stādījos priekšā 2. k. 
[kājnieku] d. [divīzijas] komandierim25 un 4. k. p. [pulka] komandierim plkv. 
baham26.

4. k. p. tikām uzņemti ar brokastīm, kuru laikā plkv. bahs teica ievadrunu, 
uzsverot ciešās draudzības saites, kādas saista Latvijas un Polijas armiju.

no rīgas izbraucu uz salaspils nometni,27 kur šajā laikā atradās 4. k. p. 
Tiku šeit uzņemts ļoti sirsnīgi. visi virsnieki ļoti labprāt sniedza man visus 
skaidrojumus attiecībā uz pulka sastāvu un apmācību. biju ieradies šaušanas 
sacensību laikā, tāpēc varēju iepazīties ar to organizāciju un šaušanas 
apmācības līmeni.

visu manu atrašanās laiku 4. k. p. noskaņojums attiecībā pret mani 
vienmēr bija labvēlīgs. virsnieki vienmēr ļoti sirsnīgi un atklāti atbildēja uz 
visiem maniem jautājumiem un labprāt sniedza informāciju.
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ar Latvijas valsts iekšējo politiku saistītas tēmas sarunās ar mani centās 
neskart. kā vēlāk varēju salīdzināt, noskaņojumu lielākajā 4. k. p. virsnieku 
daļā šajā laikā raksturoja tāda kā nogaidīšana un rezerve attiecībā pret 
spēkiem, kuri bija pārņēmuši varu valstī. ārēji diezgan skaļi tika manifestēts 
apmierinājums ar veikto apvērsumu, taču varēja arī just atklātības un 
entuziasma trūkumu. kā vēlāk sapratu, virsnieki tajā laikā gaidīja pulka 
komandiera personas maiņu, kā arī jaunās valdības personāla politikas 
noskaidrošanos armijā. Pulka komandieris, par kura nākotni klīda dažādas 
runas, lielāko daļu laika pavadīja rīgā, mācību vadību atstājot sava vietnieka  
pltn. skujiņa28 rokās.

šo zināmā saspīlējuma stāvokli bija izraisījis politiskais apvērsums un 
zināma valdības iestāžu neuzticība 4. k. p. lojalitātei, jo pulks pirms tam tika 
uzskatīts par vienību, kas pakļauta sociāldemokrātiskās partijas iespaidam. 

neraugoties uz šiem noskaņojumiem, militārais darbs 4. k. p., ko ar 
enerģisku roku vada pltn. skujiņš, gāja ļoti labi. kaujas un šaušanas apmācība 
pulkā bija nostādīta ļoti augstā līmenī, visaugstākajā no tiem, kādus vēlāk 
redzēju citos pulkos. šeit strādāja kārtīgi un  Latvijas apstākļiem salīdzinoši 
daudz.

manas atrašanās beigu posmā 4. k. p. iestājās sava veida stāvokļa 
noskaidrošanās. Pltn. bahs nedevās pensijā (kā bija gaidīts), bet tika pārcelts 
5. k. p. komandiera amatā.

Pltn. skujiņu paaugstināja par pulkvedi, un viņš uzņēmās 4. k. p. 
komandēšanu. Turklāt tika izplatītas ziņas, ka vairāk pārcelšanu starp 
jaunākajiem29 virsniekiem nav gaidāms. 

Plkv. skujiņa iecelšanu visi uzskatīja par jaunās personāla politikas 
izpausmi ar mērķi atjaunināt armiju, iecelt augstākajos amatos cilvēkus, kuri 
ir pilnīgi uzticami jaunajai valdībai, un izvirzīt [amatos] patiesi neatkarības 
kaujās nopelniem bagātos.

Plkv. skujiņš pārstāv ļoti laba virsnieka tipu. salīdzinoši jauns, enerģisks 
un prasīgs, ar Latvijā ļoti zināmu kaujas pagātni. Galējs nacionālists. uzskatīts 
par cilvēku, kurš spēj pārveidot līdzšinējos 4. k. p. uzskatus un kuram jau ir 
jāpateicas par pulka augsto sagatavotības līmeni.

Pēdējās viesošanās laikā nometnē 4. k. p. virsnieku korpuss atvadījās 
no manis ar vakariņām, kuru laikā ļoti sirsnīgi tika demonstrēta draudzība 
attiecībā pret Polijas armiju un pateicība par 1920. gadā sniegto palīdzību. Pēc 
ierašanās rīgā sarīkoju pulka štāba virsniekiem melno kafiju.
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š. g. 31. jūlijā stādījos priekšā 6. k. p. komandierim plkv. klinsonam30, kura 
pulks augustā izgāja no rīgas uz nometni salaspilī.

atgriežoties no brokastīm, ar kurām mani uzņēma 6. k. p. komandieris, 
pārrunāju ar kpt. Galdiņu31, kas mani pavadīja štāba informācijas daļas 
uzdevumā, izbraukšanas jautājumu uz kara akadēmiju. Dipl. kpt. Galdiņš 
runāja ar mani par šo jautājumu kā par jau galīgi izlemtu lietu. Tajā laikā 
kara akadēmija atradās jūras braucienā, bet pēc tam – augusta otrajā pusē – tai  
bija jāiziet apvidus apmācība Daugavpils apkārtnē. šajās mācībās bija 
jāpiedalās man. norunājām, ka pēc atgriešanās no salaspils nometnes ap 15. 
viii gaidīšu viņa zvanu un viņš mani informēs, kad jāizbrauc uz Daugavpili.  
3. viii biju klāt armijas šaušanas sacensībās, kuru laikā stādījos priekšā armijas 
komandierim ģen. Peniķim32, ar kuru notika vairāku stundu gara saruna. 
Ģen. Peniķis, kura vaļasprieks ir vēsture, perfekti pārzina poļu un boļševiku 
kara vēsturi un ļoti interesējas par šīm tēmām. no sarunas izrietēja, ka viņš 
zināja arī par manu gaidāmo braucienu uz kara akadēmijas mācībām.

jau manas atrašanās laikā salaspilī 15. viii, t.i., laikā, kas bija iepriekš 
noteikts, mani izsauca pie telefona dipl. kpt. Galdiņš no armijas štāba. biju 
pārliecināts, ka runa ir vienīgi par manas izbraukšanas termiņa noteikšanu 
uz mācībām. šīs telefona sarunas laikā kpt. Galdiņš nedrošā tonī, ļoti 
atvainojoties, paziņoja, ka mans izbraukums uz Daugavpili nevar notikt, jo 
tā slikti ir sanācis, ka brauciens notiks pie robežas, sakarā ar ko tiks izskatīti 
daži valstiski jautājumi (gosudarstvennije voprosi33), tāpēc man jāsaprot viņu 
situācija ... un ka man jāatsakās no viesošanās kara akadēmijā, jo tās ir pēdējās 
mācības pirms kursa pabeigšanas un šajā gadā vairāk mācību nebūs. 

apmaiņā pret to lūdza norādīt, kādās mācībās es vēlētos piedalīties, un 
armijas štābs no savas puses centīsies visas manas vēlēšanās izpildīt.

atzīšos, ka biju pārsteigts un nokaitināts ar šo atteikumu tik stipri, ka tik 
tikko varēju izteikt pa telefonu dažas vispārīgas frāzes, paužot nožēlu par 
neiespējamību iepazīties ar kara akadēmiju. kas attiecas uz manām tālākajām 
vēlmēm, paziņoju, ka manu stāžu vada Latvijas armijas štābs, kura rīcībā 
atrodos, un pats tālāku iniciatīvu neuzņemšos. ar to saruna tika izbeigta.

nākamajā dienā, kad ierados rīgā, sūtniecībā (plkv. Libihs atradās 
igaunijā) uzzināju par to, ka latvieši atcēluši ielūgumu mūsu T. k. [tankešu] 
vadam uz kopīgām mācībām.34
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man ir iespaids, ka abas šīs lietas bija savstarpēji saistītas un tieši tādu 
un ne citādu risinājumu militārajām iestādēm uzspieda valdības iestādes 
kā apliecinājumu Latvijas politiskā kursa maiņai, ko izraisa baltijas valstu 
līguma projekta parafēšana (augusta sākumā).35

atteikumu manam braucienam uz Daugavpili iespaidot varēja arī apstāklis, 
ka šajā laikā propagandas nolūkos tur atradās premjers ulmanis36, kura 
svinīgajā uzņemšanā piedalījās armija un kara akadēmija. man ir iespaids, ka 
pastāvēja nevēlēšanās, lai es piedalītos šajās svinībās, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
premjers ulmanis savā runā Daugavpilī, runājot par dažādām nacionālajām 
minoritātēm, noklusēja un aizmirsa pieminēt, ka Latvijā pastāv arī poļu 
nacionālā minoritāte.

vēlāk dipl. kpt. Galdiņš vairākkārt  man atvainojās mana brauciena 
neizdošanās dēļ uz kara akadēmiju. Plkv. Ķikulis un viņa vietnieks sarunā ar 
mani šo lietu vispār neskāra. 

no dipl. plkv. Libiha zinu, ka pēc 2. daļas priekšnieka sarunas ar Latvijas 
atašeju varšavā plkv. Ķikulis sacījis dipl. plkv. Libiham, ka brauciens nenoticis 
tāpēc, ka tajā veikta vienīgi apvidus rekogniscēšana37, tātad neinteresanta 
lieta, kas svešam virsniekam varētu sniegt pilnīgi ačgārnu, negatīvu iespaidu 
par darba metodēm Latvijas kara akadēmijā. šis paziņojums nesaskanēja 
ar dipl. kpt. Galdiņa vārdiem, un plkv. Libihs izteica savas šaubas par šiem 
minētajiem motīviem.

uzņemšana, kādu pieredzēju visā savā atrašanās laikā 6. k. p., bija ļoti 
viesmīlīga un pilnīgi nevainojama. viesmīlība no dažiem viedokļiem tur bija pat 
pārliecīga un apgrūtinoša. man neļāva maksāt par savām maltītēm virsnieku 
klubā. Pastāvīgi kāds no virsniekiem vienmēr mani pavadīja, tā ka vienatnē 
nevarēju spert nevienu soli. esmu tomēr dziļi pārliecināts, ka šī uzraudzība 
nebija rezultāts vēlmei izsekot manai darbībai, bet to izraisīja, iespējams, zināmā 
mērā pārspīlēta viesmīlība un rūpes par manu personu. jebkāda informācija 
un ziņas man tika sniegtas ļoti labprāt un atklāti. es pat piedalījos rokas 
ložmetēja Vickers-Berthie jaunās pamatnes izstrādāšanas komisijas [rīkotajos] 
izmēģinājumos un jauno uzbrukuma granātu izmēģinājumos.

vienīgais jautājums, uz kuru atbildēt izvairījās, attiecīgi, kā vēlāk 
pārliecinājos, man tika sniegta nepatiesa informācija, bija jautājums par 
nacionālo minoritāšu stāvokli armijā un valstī. šo nelielo mistifikāciju viegli 
var izskaidrot, ņemot vērā 6. k. p. valdošo šovinistisko noskaņojumu.
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noskaņojums šajā pulkā pilnīgi atšķiras no tā, kādus sastapu 4. k. p. (starp 
abiem pulkiem savstarpējās attiecības bija ļoti vēsas).

Pulka komandieris plkv. klinsons jutās ļoti drošs. Draudzība ar 2. k. d. 
komandieri38 (kurš saskaņā ar runām ir paredzēts izvirzīšanai armijas 
komandiera amatā), kā arī labās attiecības, kādas to saista ar pašreizējās 
valdības locekļiem, sola viņam tālāku karjeras attīstību, kas, man radies 
iespaids, viņam ir ļoti svarīga.

Plkv. klinsons, līdzīgi kā 4. k. p. komandieris, maz nodarbojās ar apmācības 
lietām, lielāko daļu laika pavadot “konferencēs”39 rīgā.

viss virsnieku korpuss arī bija pacilātā noskaņojumā. visi bez izņēmuma 
bija pārliecināti jaunās valdības un tās politikas atbalstītāji. šovinistisks 
noskaņojums pārņēma visus bez izņēmuma, zināmā mērā aptumšojot 
sakarīgas spriešanas spēju.

bija manāma zināma virsnieku politizēšanās. viņu intereses pirmkārt 
koncentrējās ap valsts iekšpolitiskajiem jautājumiem. šīs tēmas diezgan bieži 
sarunās ar mani skāra paši, dedzīgi cenšoties izskaidrot jaunās valdības 
iekšējās politikas līniju un pārliecināt mani par tās ģenialitāti.

Latvijas lielāko iekšējo ienaidnieku viņi redzēja komunistiskajā partijā 
un visa veida sociālistiskajās partijās, kuru pašreizējos spēkus uzskatīja par 
iznīcinātiem.

Dažiem 6. k. p. virsniekiem šajā laikā uzticēja dažādas papildu valstiskas 
funkcijas (uzraudzība pār likvidētajām organizācijām, slimokasēm u.c.). 
no šiem amatiem nākošie labumi doto personu dedzīgumu palielināja un 
kalpoja par stimulu pārējiem nākotnē.

6. k. p. militārais darbs tomēr ļoti kliboja. Pulka vadības trūkumu varēja 
stipri sajust. strādāts tika maz, virspusēji un vispirms ārējam efektam. 
Pastiprināti gatavojās šaušanas un vieglatlētikas sacensībām, taču kopējais 
apmācību līmenis bija ļoti zems. Tik svarīgs laiks kā mēnesi garā atrašanās 
nometnē bija samērā maz izmantots (piemēram, sestdienās apmācības vispār 
nenotika, aprobežojoties piektdienā ar nakts mācībām, kas parasti beidzās 
jau ap 23. Dažas mācību dienas tika zaudētas dažādām pulka svinībām, kuras 
varēja tomēr organizēt svētdienā).

manas atrašanās laikā 6. k. p. pabiju artilērijas un kājnieku kaujas šaušanā 
jaunajā poligonā pie Carnikavas un apmeklēju latviešiem vēsturisko pasaules 
kara kaujas vietu ikšķilē.40
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izbraucot no 6. k. p., viss virsnieku korpuss atvadījās no manis ar 
pusdienām, kuru laikā saņēmu no virsnieku korpusa piemiņas ķēdīti ar pulka 
nozīmi. revanšējoties daļai pulka virsnieku sarīkoju rīgā melno kafiju.

7. un 8. septembrī biju jāšanas sacensībās Tallinā. [..]
10. septembrī izbraucu no rīgas uz Liepāju uz 2. k. p. uzreiz pēc ierašanās 

stādījos priekšā 1. k. d. komandiera v. i. [vietas izpildītājam] ģen. ezeriņam41 
un 2. k. p. komandierim plkv. spandegam42. vēl ierados vizītēs: pie kurzemes 
artilērijas pulka komandiera43, artilērijas laboratorijas priekšnieka Liepājā44, 
Zemūdeņu diviziona priekšnieka45, jūras aviācijas diviziona komandiera46, 
Liepājas ostas direktora Ķerpes kunga47.

Pieņemšana, kādu pieredzēju Liepājā, pārsniedza visas manas cerības. 
Pateicoties plkv. spandega ārkārtīgajām rūpēm, mana viesošanās šeit bija 
lieliski sagatavota un organizēta. Lielā viesmīlība, kādu pieredzēju, tomēr 
nebija tik apgrūtinoša kā 6. k. p. man tika atstāta rīcības brīvība, bet viesmīlības 
formas bija ārkārtīgi kulturālas.

jau sākotnēji ļoti labās attiecības drīzumā vēl vairāk uzlabojās, kad 
izrādījās, ka mūsu kauju laikā Latvijā 1920. gadā 2. latviešu pulks nomainīja 
7. leģiona k. p. vienības, kurās tolaik dienēju. 2. k. p. tika atrasts virsnieks 
(kpt. Hofmanis48), kurš mani frontē 1920. gada martā nomainīja. šīs atmiņas 
vēl vairāk mani satuvināja ar virsnieku korpusu. izpausmi tam deva plkv. 
spandegs dienesta vakariņu laikā, kur vērsās pie virsnieku korpusa ar lūgumu 
uzskatīt mani ne par ārvalsts armijas virsnieku, bet par savas ģimenes locekli, 
kurš kopā ar viņiem nesavtīgi cīnījies, aizstāvot Latvijas neatkarību.

sakarā ar to, ka septembrī pulkā nenotika gandrīz nekādas apmācības, 
bet vienības pildīja vienīgi sardzes dienestu, man tika sarīkotas vairākas 
ekskursijas. apmeklēju: kurzemes artilērijas pulku, Liepājas ostu, tās 
aizsardzības struktūras, pulvera fabriku, Liepājas kuģubūvētavu, Zemūdeņu 
divizionu.

visur saņēmu detalizētus skaidrojumus, neslēpjot esošos trūkumus. 
Zemūdeņu diviziona komandieris organizēja man nelielas mācības un vienas 
dienas ekskursiju pa baltijas jūru Latvijas kara flotes jahtā.49

2. k. p. virsnieki organizēja man vairākas medības gan viņu personiskās 
zemēs, gan valsts mežos.

1. div. [divīzijas] komandiera v. i. man organizēja 5 dienu ekskursiju ar 
automašīnu pa kurzemi. biju šādās vietās: kuldīga, sabile, kandava, Tukums, 
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jelgava, Dobele, saldus, Durbe, kur tiku iepazīstināts ar lauku saimniecībām, 
gan privātām, gan valdībai piederošām, kā arī iepazinos apvidū ar sākotnējām 
kaujām par Latvijas neatkarību. Tajā pašā laikā apmeklēju vairākas vēsturiskās 
vietas. informāciju man sniedza trīs virsnieki, kas mani pavadīja. manas 
atrašanās laikā Liepājā padsmit virsnieku aicināja mani pie sevis mājās. man 
arī tika palīdzēts nodibināt attiecības ar Liepājā dzīvojošiem poļiem. visur 
man tika sniegti izsmeļoši paskaidrojumi. nacionālo minoritāšu problēmas 
man tika izskaidrotas pilnīgi atklāti.

oktobra pirmajā dienā, sekojot 1. divīzijas komandiera v. i. uzaicinājumam, 
piedalījos divu dienu apvidus mācībās divīzijas štāba virsniekiem. uzaicinot 
mani uz tām, 1. divīzijas komandieris atzīmēja, ka attiecības starp abām 
mūsu armijām ir tāda rakstura, ka mums savā starpā nav nekā savstarpēji 
slēpjama.

revanšējoties par tik daudz man parādīto viesmīlību, diezgan bieži rīkoju 
garnizona virsnieku klubā vakariņas virsniekiem un viņu ģimenēm, attiecībā 
pret kuriem jutu personisku pateicību parādā.

šīs lieliskās attiecības, kas valdīja visu septembri, pēkšņi mainījās oktobra 
pirmajās dienās (ap 7.–10. X). Pēkšņi ievēroju zināmu attieksmes maiņu pret 
mani, vairāk rezervērtības, un tādu kā sava veidu satraukumu. viesmīlība 
joprojām bija nevainojama, taču izjutu attiecību temperatūras strauju 
maiņu, vēl jo vairāk tāpēc, ka tās ievērojami atšķīrās no sākotnējā, ļoti siltā 
noskaņojuma. nevarēju izskaidrot iemeslu. Tikai pēc dažām dienām situācija 
daļēji noskaidrojās. ap š. g. 15. X, atrodoties garnizona virsnieku klubā, 
satikos tur ar 1. k. d. komandiera v. i. plkv. ezeriņu. Pēc ilgākas pasēdēšanas, 
kad viņš jau bija noskaņots uz intīmiem atzinumiem, mūsu starpā notika 
sekojoša saruna. Plkv. e.: “Zini, tevis dēļ armijas komandieris briesmīgi 
mani norāja.” es.: “Par ko bija runa,” – plkv. e.: “norāja mani par to, ka tev 
parādīju visu kurzemes divīziju, bet es taču poļu virsnieka priekšā nevarēju 
neko slēpt...” šie vārdi man daļēji izskaidroja agrāk pamanīto noskaņojuma 
maiņu. kā noskaidroju, 1. k. div. komandieris bija izsaukts vienu dienu uz 
rīgu, kur, visticamāk, saņēma atbilstošas direktīvas. man viss noskaidrojās 
pilnībā, kad pēc atgriešanās rīgā no plkv. Libiha uzzināju par sarunu, kāda 
varšavā notika starp štāba 2. daļas priekšnieku un latviešu atašeju.50 šīs 
sarunas atskaņas atbalsojās Liepājā un koncentrējās 1. k. div. komandierī, 
kurš, pēc Latvijas [armijas] štāba domām, pārlieku sirsnīgi un atklāti izrādīja 
savu propolisko noskaņojumu.
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uz šo noskaņojuma maiņu no savas puses reaģēju ar līdzšinējās attieksmes 
atvēsināšanu, veidojot savstarpējās attiecības vairāk oficiālā līmenī, tomēr 
stingri ievērojot nepieciešamās pieklājības robežas. Lielais skaits šajā laikā 
notiekošo apmācību (pirmās jaunkareivju apmācības nedēļas) atviegloja man 
līdzšinējo attiecību maiņu.

Cik zinu, manas viesošanās beigās notika 2. k. p. virsnieku sapulce, kurā 
tika pārrunāta manas pavadīšanas lieta, par ko bija lielas viedokļu atšķirības 
starp dažiem, tuvāk ar mani saistītajiem virsniekiem un pltn. Hasmani51, 
kurš tajā laikā aizvietoja atvaļinājumā esošo pulka komandieri. no manis 
ar pusdienām atvadījās 2. k. p. štāba virsnieki. Divīzijas štābs, kas dažādos 
līdzīgos gadījumos pirms tam piedalījās, tagad nebija klāt. 1. k. d. komandieris 
bija slims. izbraucot dienesta kārtībā atvadījos no 2. k. p. komandiera un  
1. k. d. štāba priekšnieka52, kurš aizvietoja slimo plkv. ezeriņu, kā arī ierados 
atvadīšanās vizītēs tikai pie tiem virsniekiem, kuru mājās biju privāti ielūgts. 
atvadīšanās notika pavisam sirsnīgi, taču diezgan ievērojami atšķīrās no 
pirms tam izrādītā noskaņojuma līmeņa.

apstākļi, kādus novēroju atrašanās laikā 2. k. p., ļoti atšķīrās no apstākļiem 
rīgā izvietotajos pulkos. attieksme pret jauno valdību bija pilnīgi labvēlīga, 
taču šeit nebija redzama tā pārliecīgā politizēšanās, kādu ievēroju 6. k. p. 
Politiskās ziņas te pienāca tikai ar avīžu starpniecību un neradīja tik tiešu 
atbalsi virsnieku korpusā. Galveno vērību prasīja paša pulka dzīve. militārais 
darbs risēja normāli. 2. k. p. tiek uzskatīts par vienu no vislabāk saimnieciski 
nostādītajiem pulkiem. Patiesībā, pateicoties plkv. spandega lielajām spējām 
šajā virzienā, pulks no saimnieciskā redzes viedokļa patiešām ir paraugpulks. 
militārā apmācība arī ir samērā labi nostādīta. nacionālistiskais noskaņojums 
spēcīgi atmodināts, un nacionālistiskais darbs tiek pastiprināti veikts 
vienībās.

šajā ziņā visaktīvāk reaģē visjaunākie virsnieki. Lielākā daļa virsnieku 
patiesībā dvēseles dziļumos pret Poliju pilnībā labi noskaņota. Pārāk maz 
pazīst Poliju un iedomājas to kā lielā mērā kastu un aristokrātisku valsti.

2. k. p. tiek ļoti labi saglabāta atmiņa par kopīgajām cīņām ar poļiem 
1920. gadā, kurās pulks piedalījās. šīs kaujas diezgan detalizēti aprakstītas 
iespiešanai sagatavotajā pulka vēsturē. es tiku lūgts caurskatīt šīs nodaļas un 
labot iespējamās kļūdas, kas skar poļu pusi. Ļoti labprāt to izdarīju un veicu 
dažas izmaiņas šajā darbībā līdzdalību ņēmušo poļu vienību numerācijā.



159PoLijas armijas virsnieku sTažēšanās LaTvijas bruņoTajos sPēkos

Lielākā daļa virsnieku diezgan labi saprot nepieciešamību Latvijai militāri 
balstīties uz Poliju; taču pašlaik viņi nelabprāt skaļi to atzīst.

straujā manifestētā noskaņojuma maiņa, kādu ievēroju 2.  k. p., ir raksturīga 
militārajai sfērai Latvijā, kur lielākajai virsnieku daļai nav pietiekami 
stipra rakstura, un tā uzreiz pakārto savu personisko pārliecību no augšas 
nākušajām pavēlēm. no šī redzes viedokļa pozitīvu izcelšanu pelnījis plkv. 
ezeriņš, 1. k. p. komandieris. šis virsnieks ar nedaudz histērisku raksturu 
parasti vienmēr aktīvi izrāda savu mīlestību pret Poliju, vispirms pret 
maršala Pilsudska53 personu un ģen. ridzu-smigliju54. kā pulka komandieris 
viņš aktīvi piedalījās poļu un latviešu kopīgajā kaujas darbībā Daugavpils 
apkārtnē un ar lielu pateicību atceras mūsu viņiem tur sniegto palīdzību. 
es dzirdēju, ka viņa priekšniecība to nemīl, taču viņš jūtas drošs savu ļoti 
pazīstamo kaujas nopelnu un 15 gadus ilgā dienesta pulka komandiera 
amatā dēļ. raksturīgi, ka, piedaloties kopīgajās kaujās ar poļiem, līdz šim 
viņš nav saņēmis no saviem priekšniekiem nevienu poļu apbalvojumu, kura 
iztrūkumu ļoti nožēlo. Plkv. ezeriņš savā draudzīgajā nostājā pret Poliju ir 
pilnīgi drošs cilvēks. 

š. g. 21.X ierados rīgā, kur kopā ar dipl. plkv. Libihu stādījos priekšā un 
ziņoju par stāža pabeigšanu armijas štāba priekšniekam un informācijas 
daļas priekšniekam. [..]

Tulkojums no poļu valodas. aan, sztab Główny, 616/261, k. 149–160 

2. dokuments 

majora v. ivanovska55 1935. gada rudens ziņojums par stāžu 
Latvijas armijā

Ziņojums par stāžu Latvijā laikā no 16.vi līdz 16.iX [19]35.
i. a) saskaņā ar saņemtajām instrukcijām man bija Latvijas armijā 

jāiepazīstas ar:
a) lielas vienības štāba struktūru,
b) darba organizāciju štābā,
c) apgādes un evakuācijas sistēmu,
d) militāro doktrīnu augstākajā līmenī,
e) diplomētu virsnieku nostāju un prerogatīvas,
f) kavalērijas organizāciju, apmācību, bruņojumu, taktiku un morālo  

 līmeni.
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Polijas armijas majora vincentija ivanovska ziņojums par stāžu Latvijas armijā. 
1935. gada 30. septembris. Archiwum Akt Nowych, Sztab Główny, t. 616/234, k. 226, 227
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b) izpildīt speciālus Galvenā štāba 3. daļas56 uzdotos darbus.
saskaņā ar latviešu štābu saskaņoto programmu man bija jāatrodas:
augstākajā karaskolā taktiskajā pārgājienā,
kājnieku divīzijas štābā,
kavalērijas pulkā.
Taču patiesībā atrados tikai 9 dienas augstākajā karaskolā (19.vi–29.vi) 

un divarpus mēnešu  jātnieku pulkā (1.vii–15.iX).
mana stāža norise tādējādi izslēdza iespēju izpildīt a) a), b), c) un daļēji d) 

punktos minētos uzdevumus.
[ii] 1. Pirmie iespaidi. Pirms izbraukšanas uz Latviju studējot iepriekšējo 

stāžistu ziņojumus, man bija iespēja ievērot, ka Latvijas–Polijas attiecības 
pakāpeniski kļūst vēsākas militārajā jomā (1933. gads – kpt. Galinats57 – sirsnīga 
uzņemšana un viss stāžs; 1934. gads – kpt. oļehovskis – jau zināmas 
nesaskaņas un atklātības trūkums vienlaikus ar nevainojamām un dažkārt 
sirsnīgām ārējām attiecībām). nākamais posms bija latviešu veiktā mūsu 
bruņutehnikas skates atcelšana. Tādējādi, jau braucot uz Latviju, biju 
sagatavots uz zināmām grūtībām. jau oficiālo vizīšu laikā, kādās biju kopā ar 
kpt. radomski58 18. vi pie inf. [informācijas] daļas priekšnieka plkv. Ķikuļa, št. 
[štāba] priekšnieka ģen. Hartmaņa, kā arī viņa vietnieka,59 pieredzēju samērā 
vēsu uzņemšanu. Tomēr pilnīgi negaidīju, ka vēlāk sastapšos ar neuzticības 
pilnu latviešu militāriestāžu attieksmi, kurā dažkārt nebija vērojami pat 
elementāri pieklājības principi. Turklāt tika mēģināts visādos veidos izolēt 
mani no latviešu virsnieku sabiedrības.

neuzticības un izolētības pastiprināšanās pieauga pakāpeniski, līdz notika 
straujš un ļoti neveikli inscenēts atslābums mana stāža pēdējo 3 dienu laikā.

sarunas vizīšu laikā. Pie inf. daļas priekšnieka plkv. Ķikuļa. uz manu 
jautājumu, kāda ir mana stāža programma, plkv. Ķikulis atbildēja: “apmēram 
10 dienas jūs būsiet augstākajā karaskolā, bet pēc tam jūs piedalīs pie jātnieku 
pulka Daugavpilī. vispār vēl redzēsim.”

2. Pie armijas št. priekšnieka ģen. Hartmaņa. Ģen. H.: “vai jūs zināt sava 
stāža programmu?” es atbildēju, kā minēts augstāk (plkv. Ķikuļa vārdi). Ģen. 
H.: “ko gan jūs, vecs kavalērists, divarpus mēnešu darīsiet jātnieku pulkā, 
jūs taču tur nekā interesanta neieraudzīsiet. vajadzēs dot iespēju jums iepazīt 
valsti. es turklāt pacentīšos vēlāk uzaicināt jūs uz interesantākām mācībām 
gan augst. [augstākajā] karask. [skolā], gan vienībās.”
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Piecas nedēļas vēlāk brokastīs pie plkv. Libiha sarunas laikā ar plkv. Ķikuli 
uz viņa jautājumu, vai man ir labi Daugavpilī, atbildēju, ka ar nožēlu jāsecina, 
ka aizmirsts par solījumiem, kas man tika doti attiecībā par stāža norisi. Plkv. 
Ķikulis (nevērīgā tonī): “ak, taisnība, štāba priekšnieks jums solīja [kaut ko] 
par stāža norisi. Lūdzu, esiet mierīgs, neaizmirsīsim par jums (ļoti divdomīgs 
tonis).”

neviens no minētajiem solījumiem, ko man deva ģen. Hartmanis, netika 
izpildīts.

3. stāžs augst.  karask. 19.vi izbraucu uz Cēsīm (agrāk Wenden), kur t. s. 
vasaras nometnē atradās augst. k. skola (augstākie militārie kursi).

attiecības ar pasniedzējiem un klausītājiem izveidojās samērā labas. 
ārpus dienesta nodarbībām satikos ar dažiem virsniekiem, ar kuriem 
kopīgi pavadīju laiku. neievēroju, lai no manis izvairītos. Tikšanos laikā 
tika uzsāktas politiskas sarunas. konkrēti man tika jautāts, no kurienes tāda 
pēkšņa draudzība starp Poliju un vāciju. atbildēju, ka ar visiem kaimiņiem, 
kuri vēlas lojāli un godīgi sadarboties ar mums, apliecinot to ar reāliem 
darbiem, vienmēr uzturēsim vislabākās attiecības. Turklāt sarunās ar mani 
tika vairākkārt uzsvērtas labās attiecības starp Latviju un Lietuvu. “Lietuvieši 
ir mūsu brāļi, mums nav no viņiem jābaidās.”

29.vi izbraucu no Cēsīm uz rīgu, 30.vi Cēsīs bija jāierodas lietuviešu 
virsniekam, kā uzzināju vēlāk. acīmredzot bija vēlme izvairīties no mūsu 
sastapšanās.

sarunu laikā vēl notika raksturīgs atgadījums. viens no augst. k. sk. 
[klausītājiem] pulka komandieris pulkveža pakāpē man jautāja: “Cik 
kavalērijas pulku ir Polijā,” – un pats atbildēja: “Deviņi, vai tiesa?” uz manu 
atbildi, ka 40, viņš paskatījās uz mani kā uz trako, bet pārējiem virsniekiem, 
kas klausījās mūsu sarunu, sejā bija vērojama neticība. šis fakts liecina par to, 
ka lielākā daļa Latvijas armijas virsnieku, pat augstās dienesta pakāpēs esošie, 
neizprot mūsu militārās iespējas un tādējādi nenovērtē mūs kā sabiedrotos.

4. stāžs jātnieku pulkā. 1.vii ierados Daugavpilī, kur sastapos ar atšķirīgu 
noskaņojumu, acīmredzot bija jau paspēts izdot attiecīgas instrukcijas, kā 
izturēties pret mani.

nākamajā dienā pēc iebraukšanas ierados dienesta vizītē pie plkv. buka60. 
(ar plkv. buku mani saista sena pazīšanās un draudzība no mūsu augst. 
karaskolas.) saruna notika it kā draudzīgā tonī, taču mani uzreiz pārsteidza, 
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ka man netika piedāvāta maltītes ieturēšana virsnieku klubā, ne arī apmešanās 
pulkā. Plkv. buks man pajautāja, vai vēlos turpināt dzīvot viesnīcā, gadījumā ja 
ne, viņš pavēlēs atrast man istabu pilsētā. Pateicos viņam, paliekot viesnīcā.

5.vii bija pulka svētki (tika atzīmēti pulka ietvaros), uz kuriem tiku 
uzaicināts. biju klāt jāšanas sacensībās, lauka dievkalpojumā, sporta 
sacensībās, karavīru pusdienās un atpūtas vakarā virsnieku klubā. karavīru 
pusdienu laikā pulka komandieris teica runu, kurā ne ar vienu vārdu 
nepieminēja manu klātbūtni [šajā vietā lapas malā priekšniecības rezolūcija 
rokrakstā: “bet tas priekš kā?”61] 

vakara laikā virsnieku klubā mani pārsteidza tas, ka visi virsnieki ir 
ļoti nerunīgi un izvairās no manis. vēloties lauzt ledu [attiecībās], uzsāku 
ar viņiem sarunas, taču tie acīmredzami bēga no manis, atrodot dažādus 
ieganstus. Tas radīja iespaidu, ka viņiem pavēlēts neko man nestāstīt, kāpēc tie 
vispār nevēlējās ar mani runāt, lai nemodinātu aizdomas. ar mani nodarbojās 
tikai pulka komandieris un 2 virsnieki, kuri bija beiguši Grudzjondzu62 (kpt. 
Celle63 un kpt. ltn. [kapteinis-leitnants] kārkliņš64).

vairākkārt savas atrašanās laikā jātnieku pulkā pārliecinājos, ka virsnieki, 
īpaši jaunākie, kad mācību laikā uzdevu viņiem kādu jautājumu, ļoti apjuka, 
kļuva izvairīgi, atbildēja, ka nezina, vai izlikās, ka nesaprot krievu valodu, 
kas parasti nebija patiesība.

Divas dienas pēc pulka svētkiem ierados vizītē pulka komandiera buka 
privātajā dzīvoklī. kopā ar mani ieradās mūsu konsuls Daugavpilī bujnovska 
kungs65. vizītes laikā uzsvēru, vispār vēlāk darīju to vēl vairākkārt, ka vēlos 
nodibināt ar virsnieku korpusu sirsnīgas attiecības. Plkv. buks neieradās 
atbildes vizītē ne pie manis, ne pie konsula, vienīgi 3 ned[ēļas] vēlāk saņēmām 
aploksnes ar vizītkartēm. Dažas dienas pēc tam plkv. buks sarunā ar mani 
lūdza, lai paskaidroju konsulam, ka viņš sakarā ar augstākas priekšniecības 
pavēli nav varējis ierasties pie konsula atbildes vizītē. (vēlāk ģen. Hartmanis, 
kuram šajā lietā asu pārmetumu izteica plkv. Libihs, noliedza, ka tāda pavēle 
tikusi izdota.) kāpēc viņš neieradās atbildes vizītē pie manis, plkv. buks 
vispār nepaskaidroja neko.

izmantojot šo iespēju, ilgāk aprunājos ar plkv. buku, sarunā atzīmējot, ka 
attieksmē pret sevi izjūtu neuzticības devu, ka šī neuzticība liek man daudz 
par ko domāt, jo līdz šim, neraugoties uz zināmām domstarpībām citās 
jomās, militārās sadarbības jomā valdīja vislabākās attiecības, t.i., ka mēs, 



165PoLijas armijas virsnieku sTažēšanās LaTvijas bruņoTajos sPēkos

karavīri, savstarpēji uzticējāmies. Pajautāju, vai viņš neuzskata, ka šāda lietu 
stāvokļa izskaidrojums jāmeklē Polijai naidīgā, svešā propagandā, kas pretēji 
veselajam saprātam un abu valstu interesēm cenšas šīs attiecības sabojāt. 
atbildē plkv. buks sāka sūdzēties par Latvijas armijā pastāvošajām sliktajām 
attiecībām, taču neizteicās attiecībā uz manis minētajiem jautājumiem.

sakarā ar to, ka pulka komandieris neieradās pie manis atbildes vizītē, 
aprobežojos ar vizītkaršu nosūtīšanu pārējiem pulka virsniekiem. no vairāk 
nekā 70 virsniekiem, atbildot uz to, man vizītkartes atsūtīja tikai pieci.

neraugoties uz to, ar mērķi nodibināt attiecības ar virsnieku korpusu  
16 vecākajiem virsniekiem ar ģimenēm sarīkoju lūgtas vakariņas, uz kurām 
visi ieradās. atsevišķus virsniekus bieži aicināju pie sevis viesos, tomēr 
lielākoties tie atrunājās. rezultātā, neraugoties uz visu manu labo gribu, 
neizdevās nodibināt tuvākas un sirsnīgākas attiecības, jo bija dots rīkojums 
par mani izolējošu akciju. 

Pēc vairāk nekā mēnesi ilgas atrašanās 1. jātnieku pulkā sakarā ar to, ka 
nekas nebija dzirdams par ģen. Hartmaņa man doto solījumu izpildi, sāku 
mazāk interesēties par mācībām pulkā, sarunās ar virsniekiem atzīmējot, 
ka pats armijas štāba priekšnieks man teica, ka jātnieku pulka iepazīšanai 
pilnīgi pietiks ar 2 nedēļām. sāku apbraukāt apkārtni paziņu apmeklēšanas 
aizsegā, patiesībā – Galvenā štāba 3. daļas doto uzdevumu izpildei.

apmēram šajā laikā notika incidents ar kara flotes kpt. namesņovski66, 
viņam pārtraucot stāžu [Latvijā]. sākumā neievēroju nekādas izmaiņas 
attieksmē pret sevi, tikai pēc plkv. Libiha sarunas ar ģen. Hartmani šī 
incidenta sakarā un plkv. buka neierašanās atbildes vizītē attiecības kļuva 
vēl vēsākas. Plkv. buks izbrauca atvaļinājumā, ne ar vārdu neatvadoties, kaut 
arī atgriešanās laiks bija jau pēc manas aizbraukšanas. virsnieku vairākums 
sāka vēl vairāk izvairīties no manis. biju spiests paciest veselu virkni 
sīku, nepatīkamu brīžu, kā mācību plāna nepiesūtīšanu, zirgkopja – poļa 
atņemšanu, atsūtot man dumju stostekli, ar kuru bieži nevarēju saprasties, 
utt. būtu nekavējoties lūdzis atļauju pārtraukt stāžu un izbraukt uz dzimteni, 
ja nebūtu bijusi skaidra instrukcija, saskaņā ar kuru vajadzēja “neapvainoties, 
meklēt kontaktus, censties piespiest latviešus uz sarunām...”.

Pēc pirmās iespējas uzsāku sarunu, cenšoties mainīt uzskatu, it kā mūsu 
attiecības ar Franciju kļuvušas sliktākas, stāstot par mūsu stāžiem Francijā, 
militārajām delegācijām, ģenerāļu vizītēm u.tml. nobeigumā sacīju: “Latvijā 
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tomēr esmu sastapies ar viedokli, ka esam noslēguši kādu slepenu vienošanos 
ar vāciju un pārtraukuši attiecības ar Franciju.” Lielākā daļa virsnieku, kas 
klausījās sarunu, klusēja, bet pltn. akermanis67 (diezgan veikls un viens no 
nelabvēlīgāk noskaņotajiem) atbildēja man precīzi ģen. Hartmaņa vārdiem, 
ko tas minēja sarunā ar plkv. Libihu, kad tas pārmeta ģen. Hartmanim par 
kmkpt. [komandkapteiņa] spādes sarunu ar kpt. namesņovski: “Cilvēki var 
pļāpāt daudz ko, kad salasās avīzes.”68

no minētā būtu jāsecina, ka latvieši sagaidīja šādas sarunas un pulkā bija 
saņemtas instrukcijas, kā tajās atbildēt.

iepriekš raksturotais lietu stāvoklis ilga līdz pat manai aizbraukšanai. 
Pēkšņi dienu pirms tās viss pilnībā mainījās – saņēmu pulka krūšu nozīmi. 
viss virsnieku korpuss mani dienas vidū pavadīja ar glāzi vīna, bet vakarā 
vecākie virsnieki – ar vakariņām. vakariņu laikā mani centās ... piedzirdīt, 
iespējams, naivi domājot, ka tas varētu nogludināt divarpus mēnešu ilgušo 
visai nelabvēlīgo attieksmi pret mani.

beigās pltn. akermanis, kas aizvietoja pulka komandieri (plkv. buks, kaut 
arī šajā dienā bija ieradies Daugavpilī, pieņemšanā nepiedalījās), uzskatot, 
ka esmu jau “nogatavojies”, pēkšņi vērsās pie manis ar vārdiem: “es taču 
tevi tā mīlu (viņš visu laiku bija visnaidīgāk noskaņots) un vēlētos, lai tu 
šķirtos no mums draudzīgi. esam vainīgi attiecībā pret tevi, jo atstājām tevi 
vienatnē, taču izveidojās tāds stāvoklis, ka gandrīz visi atradāmies vasarnīcās 
(mājiens, kam būtu jāattaisno draudzīgu attiecību neuzturēšana ar mani), 
bet virsnieku klubā gandrīz neviens neieturēja maltītes (patiesībā pastāvīgi 
apmēram 20 virsnieku, mājiens, kam jāattaisno manis neuzaicināšana ieturēt 
maltītes virsnieku klubā). mums, latviešiem, un jums, poļiem, taču ir jādzīvo 
savstarpējā saskaņā, jo mūs saistījis pats liktenis.” Tālāk sekoja atklāsme, ka 
Latvija taču kara gadījumā nevar palikt neitrāla pat tad, ja vēlētos. atbildēju 
viņam, ka no patiesas un draudzīgas sadarbības nekad nevairīsimies, ko 
esam daudzkārt pierādījuši. ja pēdējā laikā ir bijušas nesaskaņas, vaina nav 
mūsu pusē.

otrajā dienā, manas izbraukšanas laikā no Daugavpils, dzelzceļa stacijā 
no manis ar orķestri atvadījās pulka vecākie virsnieki. ieradās arī plkv. buks, 
kurš pēkšņi sāka ļoti uztraukties, ka līdz šim nebija paspējis pieņemt mani 
pie sevis mājās.
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visa atvadīšanās akcija radīja pēkšņi un uz pavēli izkārtotas komēdijas 
iespaidu, kuras mērķis bija mīkstināt līdzšinējās attieksmes iespaidu pret 
mani.

atvadīšanās vizīšu laikā rīgā nesastapu ne ģen. Hartmani, ne plkv. Ķikuli, 
ko varēja jau iepriekš paredzēt pēc tik daudziem neizpildītiem solījumiem.

iii.
1. Latvijas armijas svarīgākie trūkumi:
a) novecojis un nepietiekams apbruņojums;
b) rezervistu neiesaukšana uz apmācībām;
c) pilnīga atteikšanās no plašākām mācībām, kā rezultātā gan komandieru 

izglītība, gan ieroču šķiru sadarbība ir atpalikusi no moderna līmeņa;
d) skandalozi mazi apmācību štati, kas bieži sasniedz 10–20% uzturā esošo 

skaita. iemesls: noslodze ar sardzēm un darbiem.
minētos trūkumus izraisa tas, ka armijas priekšgalā stāv cilvēki bez 

iespaida un iniciatīvas, kuriem trūkst drosmes, lai atklāti atainotu stāvokli, 
kādā atrodas armija, premjerministram ulmanim, kurš nedalīti vada visās 
valsts dzīves jomas. ulmanis, kurš acīmredzot risina ekonomiskos jautājumus, 
pašlaik mazāk vērības velta ar valsts aizsardzību saistītajām lietām, tāpēc 
rodas iespaids par armijas atstumtības stāvokli.

Īsi sakot, pēc manām domām, armijai nav garīga vadītāja.

2. vispārīgas piezīmes:

a)  ja drīkstu paust savu viedokli, Latvijas un Polijas attiecību pasliktināšanās 
ģenēze ir rezultāts blakus citiem apstākļiem vispirms mūsu kļūdainajai 
saimnieciskajai politikai pret Latviju. mūsu tirdznieciskā bilance ar Latviju 
līdz šim ir izteikti aktīva. Latvijas politikas vadītāji, izprotot, ka Latvija ir 
mums vajadzīga politisku un operatīvu apsvērumu dēļ, vēlas izmantot 
minēto trumpi un šo situāciju mainīt. no šejienes pastāvīgie uzbrukumi 
visos politiskās dzīves posmos, kas atkārtojas un pastiprinās, ar mērķi mūs 
piespiest uz saimniecisku piekāpšanos. Pēc manām domām, ja vēlamies, lai 
Latvija būtu sabiedrotais un mums būtu pamats reālām sankcijām, mums 
jāiet uz saimniecisku piekāpšanos – vienkārši jānopērk sev Latvija;

b) ja nākotnē nonāktu līdz tirdzniecības līguma realizācijai ar Latviju, 
vajadzētu pievērst uzmanību faktam, ka Latvijas armijai tuvākajos gados 
ir jāpārbruņojas, turklāt tās rīcībā esošais bruņojums un munīcija gandrīz 
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izslēdz apgādi kara gadījumā, kas nevar būt nesvarīgi. būtu vēlams, lai 
Latvijas armija iegādātos mūsu fabrikās ražoto bruņojumu;

c) Polijas un Latvijas politikas ievešana reālās sliedēs varētu notikt, pēc 
manām domām, vienīgi tad, ja izdotos nodibināt tiešu kontaktu ar Latvijas 
diktatoru ulmani, kurš neapstrīdami izlemj par visām valsts dzīves sfērām, 
iedziļinoties pat sīkumos [..].

1. pielikums. militārās izglītības organizācija un augstāko militāro kursu 
raksturojums.

militārā izglītība Latvijā atrodas reorganizācijā. saskaņā ar jauno 
organizatorisko statūtu, kam jāstājas spēkā no jaunā mācību gada, izglītības 
struktūra ir šāda:

izglītības centrs
augstākie militārie kursi   Politehniskie kursi  virsnieku kursi  karaskola
augstākie militārie kursi.

Pirmais gads. Programma attiecībā pret taktiku veido apmēram mūsu 
programmu sajaukumu kājnieku apmācības centrā69 kapteiņiem un štāba 
virsniekiem (bataljons, pulks). Tomēr apmācības līmeni uzskatu par zemāku 
nekā mums.

otrais gads. kājnieku divīzija un daļēji, ļoti vispārīgi operatīvā grupa.
ik pēc diviem gadiem pārtraukums uz 1 gadu. Pašlaik notiek pirmais 

mācību gads.
viengadīgā pārtraukuma laikā jeb ik pēc diviem gadiem jānotiek papildu 

virsnieku kursiem rotu un bataljonu komandieriem.
augstāko militāro kursu beigšana dod šādas priekšrocības: beidzot kursu 

ar ļoti labu rezultātu, tiek piešķirti divi gadi vecākuma [dienesta pakāpē], ar 
labu rezultātu – 1 gads. Turklāt virsnieki, kuri beiguši kursus, jebkurā amatā 
iegūst lielāku algu nekā virsnieki bez kursiem. 

Politehniskie kursi. Tajos mācās tehniskā karaspēka virsnieki, kas 
vienlaikus apmeklē [Latvijas] universitāti rīgā.

karaskola. jāuzņem vienīgi kandidāti no armijas – vispirms profesionālie 
instruktori ar vidējo izglītību, tad – aktīvā dienesta ierindnieki ar vidējo 
izglītību pēc instruktoru kursa beigšanas pulkos.
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kurss sākas ik pēc diviem gadiem.
augstāko militāro kursu raksturojums – atrašanās vieta rīga (manas 

atrašanās laikā vasaras nometnē Cēsīs).
Personālsastāvs. Pasniedzēji. skolas priekšnieks plkv. jeske70 (pašlaik 

pārvietots uz armijas štābu), bijušais Francijas dienesta virsnieks – Ecole 
Superieure de Guerre71.  5 pastāvīgie pasniedzēji (2 pulkveži, 2 pulkveži-leitnanti, 
1 kapteinis), no viņiem 2 – Francijas augstākā karaskola, 1 – Čehoslovākijas 
[kara akadēmija], 2 – bez augstākās izglītības. Turklāt, kā es tiku informēts, 
ziemas nodarbību posmā rīgā bija daudzi viespasniedzēji. nometnē arī vēlāk 
bija jāierodas sakaru un kavalērijas pasniedzējiem.

Pasniedzēju vecums: pulkveži ap 50 gadiem, pulkvežleitnanti – 45. visi 
nodarbojas ar pasniegšanu kopš padsmit gadiem. saskaņā ar man teikto ik 
pēc noteikta laika iziet komandēšanas stāžus [cenza iegūšanai]. saskaņā ar 
maniem novērojumiem – viņi tomēr ir atsvešinājušies no karaspēka ikdienas 
dzīves. Dzīvo teorijā.

klausītāji. kopējais skaits 35. To skaitā 3 pulku komandieri pulkveža 
pakāpē iziet viengadīgo kursu. (šķiet, ka tieši viņiem vajadzētu iziet otru 
mācību gadu. Paši šie virsnieki man sūdzējās par bezjēdzīgumu – iesaistīšanu 
kursā, kurā tiek iziets galvenokārt bataljons un pulks.) šie pulkveži pēc kursa 
beigšanas nesaņem diplomētu virsnieku priekšrocības.

Pārējos audzēkņus (32) veido divas grupas: pirmā grupa – nopelniem 
bagāti kaujas virsnieki (pulkveži-leitnanti, kapteiņi), skaitā 10, kārtoja 
atvieglotu eksāmenu, pārējie (kapteiņi-leitnanti) ir miera laika produkcijas 
virsnieki.

Pirmās grupas vecums ir apmēram 37–45 gadi, otrās 30–32.
Darba kārtība vasaras nometnes laikā.
Darbs apvidū ilgst no plkst. 7 līdz 13, tajā skaitā aizbraukšanai automašīnās 

vienarpus – 2 stundas. Tātad nodarbības ilgst 3–4 stundas. Pēc tam brīvs.
Lauka darbu (un mājās) laikā netiek rakstītas nekādas pavēles.
Darbiem trūkst precizitātes, tie balstīti lielā mērā uz nevajadzīgu 

pļāpāšanu.
izejas datus, ko saņem klausītāji, izstrādā iepriekšējā dienā cita pasniedzēju 

grupa. Laika trūkuma dēļ tie parasti ir sastādīti ar trūkumiem un pārslogoti 
ar nevajadzīgiem sīkumiem.

kājnieku divīzijas sastāvs, kā pieņemts izejas datos:
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3 kājnieku pulki, 1 vieglās artilērijas pulks, 1 smagās artilērijas divizions, 
1 motorizētās artilērijas divizions, tanku rota.

izlūkošanas nodaļas sastāvs: eskadrons, velosipēdu rota, 6 tanketes.
2 automašīnu kolonnas karaspēka pārvietošanai.
manas atrašanās laikā notika šādas apmācības.
sastapšanās kauja.
sekošana.
aizsardzība platā frontē.
Pamats bija divīzija tādā sastāvā, kā minēts; darbības laikā izmantoja 

galvenokārt kājnieku pulku un bataljonu, nolaižoties pat līdz rotai.
Latviešu taktisko doktrīnu var nosaukt par “izvairīšanās un pretestības 

neiznīcināšanas taktiku”. kad, piemēram, vienā nodarbībā jautāju skolas 
priekšniekam, kāpēc dotajā gadījumā veikts kreisā, nevis labā spārna manevrs 
cauri mežam, viņš atbildēja: “redzat, mežā ienaidniekam nekas nevar būt, 
bet šeit (labajā spārnā) var atrasties kāds ienaidnieka smagais ložmetējs, 
un ko tad?” vispār nedzirdēju, lai kāds kādreiz būtu runājis par cīņu pret 
ienaidnieka uguns ligzdām – no tām vienmēr izvairījās.

vispārējais zināšanu līmenis militārajos kursos daudzos gadījumos ir 
vienkārši drausmīgs.

svarīgākās kļūdas:
a) nerēķināšanās ar reālajiem laika un telpas, kā arī karaspēka iespēju 

apstākļiem;
b) neprasme organizēt artilērijas sadarbību (piemēram, 6 km uzbrukumam 

cauri mežam tiek piedalīti 3 tieša atbalsta artilērijas divizioni, t. sk.  
1 motorizēts, un tanku rota);

c) spēku izmantošana “pa daļām”, piemēram, galvenais divīzijas 
uzbrukums – 4 bataljoni, pārējie spēki – 5 bataljoni “neitralizē” ienaidnieku 
ar uguni (neuzbrūk). Citās mācībās pulka sastāvā – uzbrūk 1 bataljons, 2 sēž 
uz vietas, bataljonā viena rota veic manevru, 2 – “neitralizē”;

d) uzdevumi tiek veikti atrautiem fragmentiem, neuzsverot visu ieroču 
šķiru, sakaru un apgādes sadarbību. Piemēram, tiek realizēta aizsardzība 
platā frontē. apvidū tiek izvietoti pulki un bataljoni, nostādītas baterijas 
utt., taču uz manu jautājumu, kāda ir artilērijas vadības struktūra, artilērijas 
pasniedzējs man atbildēja, ka “tādos sīkumos” viņi neieslīgst;

e) vienā nodarbībā tika izskatīts bataljona uzbrukums. kad jautāju, kā 
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ir organizēts atbalsts uzbrukumam ar automātiskajiem ieročiem, arī tika 
atbildēts, ka ar tādiem “sīkumiem” nenodarbojas;

f) aizsardzībā platā frontē – ar aizsardzības iecirkni 35 km – grupējuma 
dziļums bija 7 km (!!);

g) netiek uzsvērts ātruma faktora svarīgums darbībā vispār, bet īpaši 
sekošanas laikā. Piemēram, sekošana tika uzsākta 5 (!!) stundas pēc tam, 
kad bija saņemtas pilnīgi drošas ziņas par ienaidnieka atkāpšanos, un to 
sāka nevis priekšējās vienības, bet divīzijas rezerve pēc divīzijas komandiera 
pavēles, turklāt šī rezerve veica izrāvienu līdz pavēlē noteiktām līnijām 
apvidū (saskaņā ar ziņām ienaidnieks jau bija šīs līnijas atstājis) un gaidīja 
tur, kamēr visa divīzijas artilērija pārvietosies tai pakaļ un sagatavosies, lai 
atbalstītu nākamo izrāvienu.

vispārīga piezīme.
man ir iespaids, ka augstākajos militārajos kursos vēl nav izstrādāti 

priekšstati par dažām taktisko jautājumu jomām, ka tur saduras to dažādo 
karaskolu uzskati, kādas apmeklējuši pasniedzēji. Turklāt bez jebkādas 
komandēšanas prakses un izstrādātiem priekšstatiem par to, kā jārīkojas 
Latvijas apstākļos, viņi pieļauj daudzas šokējošas kļūdas un pretrunas.

2. pielikums. Latvijas kavalērija.
Latvijas kavalēriju veido viens jātnieku pulks. Turklāt kara gadījumā 

katrā kājnieku divīzijā jābūt vienam divīzijas jātnieku eskadronam. miera 
laikā kājnieku divīzijās atrodas vienīgi šo divīziju eskadronu komandieri, 
kas apmāca aizsargu [organizācijas] jātniekus. aizsargu jātniekus veido 
ierindnieki, kas izgājuši dienestu jātnieku pulkā.

jātnieku pulks – atrašanās vieta Daugavpils. rezerves eskadrons – 
Liepāja.72

Pulka komandieris – plkv. buks.
1. diviziona komandieris – pltn. akermanis.
2. diviziona komandieris – pltn. Celle.
Pulka struktūra – pulka vadība,
       sakaru komanda,
       sapieru komanda,
       2 smago ložmetēju eskadroni,
       4 līnijeskadroni,
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       1 mācību eskadrons, [visi] Daugavpilī.
Pulka komandiera vietnieks – 1 līnijeskadrons (t. s. 5.),
      1 remonteskadrons, [abi] Liepājā [pareizi – svētē. – Ē. J.].
kā redzams, pulku var viegli mobilizēt par 2 pulku brigādi.
Pulka skaitliskais sastāvs ir ap 70 virsnieku, 900 ierindnieku, 700 zirgu.
Līnijeskadrona sastāvs: komandieris ar vadības grupu,
      4 vadi (pašlaik 2–3).
Līnijvada sastāvs: kaujas grupa – 2 rokas ložmetēji (13 ierindnieku),
      15 zirgu, rokas ložmetējs nastu seglos,
      mobilā grupa – 13 ierindnieku, 13 zirgu.
smago ložmetēju eskadrons – 12 smagie ložmetēji.
apbruņojums: zobeni, karabīne ar durkli, rokas ložmetēji, smagie 

ložmetēji. šaujamieroči – angļu. rokas un smagie ložmetēji – ļoti nolietoti.
karabīne – pirmskara ražojums, var būt lietošanā vēl dažus gadus.
munīcija, ko lieto šautuvē, angļu, 1918. gada ražojuma!
iesaukšana. Dienesta ilgums 14 mēnešu, divreizējs iesaukums – martā un 

septembra pirmajās dienās. Laikā no septembra līdz oktobrim pulkā atrodas 
trīs iesaukumi, jo vecāko iesaukumu atvaļina oktobrī.

jauniesauktais izskatās labi. Fiziski attīstīts, laba izskata un barojuma. iet 
armijā bez bailēm. nav analfabētu (vismaz jātnieku pulkā). jauniesauktais 
saņem pilnīgi jaunu uniformu, kas ļoti pozitīvi ietekmē viņa pašsajūtu.

apmācība. vispārējie apmācības, sevišķi kaujas apmācības pamatprincipi 
ir balstīti galvenokārt uz mūsu reglamenta pamatprincipiem. bieži tomēr 
praksē šie pamatprincipi ir realizēti slikti. iemesli tam jāmeklē vājajā Latvijas 
armijas komandieru sagatavotības līmenī vispār.

kaujas jāšanas un kājnieku apmācība.
individuālā ierindnieka apmācība vispārīgi laba, sevišķi jāatzīmē prasmīgā 

apvidus un maskēšanās izmantošana. 
Turpretī kaujas mācību organizācijai ir trūkumi. bieži tiek mācīta t.s. 

izpildīšanas tehnika, apmācot, piemēram, eskadronu, kā negaidīti uzbrukt 
bez simulēta ienaidnieka. Taktiskie izejas dati parasti nereāli. joprojām par 
maz uzmanības pievērsts spārnu izlūkošanai un nodrošināšanai.

Dažāda veida darbībā līdz absurdam realizēta kaujas grupas (uguns-
grupas – 2 rokas ložmetēji) sadalīšana vadā no mobilās grupas. Tas noved, 
piemēram, pie tā, ka 2 rokas ložmetēji atrodas vienā spārnā bez jebkādas 
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piesedzes, bet 8 strēlnieki 150 m no viņiem – otrajā spārnā. kustības uguns – 
atbalsts gan jātnieku, gan kājnieku – nav pietiekoši izcelts. eskadrona darbībā 
darbojas “pa gabaliem” princips. šo kaitīgo principu priekšnieki nelikvidē.

šaušanas apmācība. šaušanas apmācība nostādīta ļoti labi. šaušanas 
rezultāti ļoti labi. vidēji ievērojami labāki par mūsu rezultātiem.

Latviešu kājnieku šaušanas apmācības pamatus detalizēti aprakstīja 
pagājušā gada stāžists diplomētais kpt. oļehovskis. Tā pati instrukcija 
ir pamatā arī jātnieku šaušanas apmācībai, ar to [atšķirību], ka attālumi ir 
samazināti par 20%.

morālais līmenis.
virsnieku korpuss – strādā bez mīlestības, tomēr ar lielu pienākuma 

apziņu. virsnieku lielākajai daļai trūkst kavalērista temperamenta.
instruktoru korpuss – izskatās ļoti labi. 50% līnijinstruktoru ir vidējā 

izglītība. uniformas un ārējais izskats ļoti labs.
ierindnieki. ārējais izskats labs. uniformas ļoti labas (neredzēju ar 

lāpījumiem vai plīsumiem). Disciplīna ļoti laba.
iekšējā kārtība karavīru telpās – paraugkārtība. Turpretī kazarmu rajonā 

mazāka. maz tiek pievērsta uzmanība izskata estētikai. Taču ir ļoti tīrs.
Tulkojums no poļu valodas. aan, sztab Główny, 616/234, k. 226–243
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Polijas ārējā politika 1918.–1937. gadā: vēstures avotu krājums.  rīga, 2009. 5. sēj. 146.–251. lpp. sērija 
“vēstures avoti augstskolai”.
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10 aan, sztab Główny, 616/2178, k. 83–88.
11 Turpat, 616/261, k. 321–326; 616/245, k. 299–335.
12 Turpat, 616/245, k. 391–404.
13 Turpat 616/12, k. 34.
14 Turpat, 616/311, k. 14.
15 bohdans oļehovskis (Olechowski; 1898–?) Polijas armijas virsnieks, 1939. gadā dienēja 

augstākajā karaskolā, majors.
16 Dipl. – diplomēts, šādu saīsinājumu Polijas armijas dokumentācijā pievienoja augstāko 

militāro izglītību ieguvušu virsnieku dienesta pakāpes apzīmējumam, ko ziņojuma autors 
lieto arī attiecībā uz Latvijas armijas virsniekiem.

17 Polijas armijas Ģenerālštāba, no 1928. gada Galvenā štāba 2. daļas uzdevumos ietilpa 
izlūkošana un pretizlūkošana, ārvalstu bruņoto spēku izpēte un diplomātiskie jautājumi 
(militārie atašeji). 

18 Polijas armijas Galvenā štāba 2. (izlūkošanas) daļas priekšnieks 1934.–1935. gadā bija pulkvedis 
ježijs englišs (Englisch).

19 andžejs Libihs (Liebich; 1893–1987), Polijas armijas apakšpulkvedis, 1931.–1936. gadā rīgā 
rezidējošs militārais atašejs Latvijā. miris Londonā.

20 mārtiņš Hartmanis (1882–1941), Latvijas armijas ģenerālis (1929. g.), 1919.–1922. gadā 
militārais pārstāvis Polijā, 1924. gadā beidza Francijas kara akadēmiju, no 1929. gada armijas 
štāba priekšnieka pirmais palīgs, 1934.–1939. gadā priekšnieks. Padomju okupācijas laikā 
apcietināts, nošauts.

21 Grigorijs Ķikulis (1888–1966), Latvijas armijas pulkvedis (1929. g.), no 1929. gada armijas 
štāba operatīvās daļas informācijas nodaļas, 1934.–1939. gadā informācijas daļas priekšnieks, 
1939.–1940. gadā kara aģents (militārais atašejs) Polijā un rumānijā, ar sēdekli varšavā, no 
1939. gada rudens Zviedrijā un norvēģijā. miris anglijā. 

22 Domāta Latvijas armijas vidzemes kājnieku divīzija.
23 eduards klūge (1893–1942), Latvijas armijas pulkvedis-leitnants (1932. g.), 1931. gadā beidza 

Francijas kara akadēmiju, no 1931. gada armijas štāba apmācības daļas priekšnieka palīgs, 
1934.–1939. gadā kara aģents (militārais atašejs) Polijā un rumānijā. Padomju okupācijas laikā 
arestēts, nošauts. 

24 Ziņojuma autors lieto šo nosaukumu saturiski pareizi, bet formāli – nepareizi. Latvijā 1922. 
gadā tika izveidoti vecāko virsnieku kursi bataljonu un pulku komandieru papildu apmācībai, 
1924. gadā tos pārdēvēja par divgadīgiem virsnieku akadēmiskajiem kursiem, bet vēlāk – par 
kara akadēmiskajiem kursiem. savukārt augstāko speciālo izglītību no 1927. gada virsnieki 
varēja iegūt kara politehniskajos kursos, kas darbojās kā atsevišķa kara akadēmisko kursu 
nodaļa. savukārt 1935. gadā tika izveidota vienota augstākā karaskola. Tādējādi ziņojumā 
runa ir par kara akadēmiskajiem kursiem.

25 šajā laikā vidzemes divīzijas komandieris bija ģenerālis krišjānis berķis (1884–1942).
26 žanis bahs (1885–1941), Latvijas armijas ģenerālis (1936. g.), no 1930. gada 4. valmieras, 

1934. gada jūlijā – 1936. gadā 5. Cēsu kājnieku pulka komandieris. Padomju okupācijas laikā 
apcietināts, nošauts. 

27  salaspilī atradās vidzemes divīzijas karaspēka daļu vasaras mācību nometne, un jau no 1880. 
gada salaspils muižas centru un parku mācības nometnes vajadzībām izmantoja krievijas 
armija.

28 jānis skujiņš (1897–1942), Latvijas armijas pulkvedis (1934. g.), 1919.–1921. gadā pulka 
komandieris, no 1932. gada 2. ventspils, no 1933. gada 4. valmieras kājnieku pulka komandiera 
palīgs, 1934. gada jūlijā – 1940. gadā komandieris. Padomju okupācijas laikā apcietināts, 
nošauts.

29 Tā tekstā, kaut gan noprotams, ka runa drīzāk ir par pulku komandieru līmeni.
30 rūdolfs klinsons (1889–1941), Latvijas armijas ģenerālis (1936. g.), no 1924. gada karaskolas 

priekšnieks, 1930.–1936. gadā 6. rīgas kājnieku pulka komandieris. armijas sporta kluba 
priekšsēdētājs. Padomju okupācijas laikā apcietināts, nošauts.
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31 nikolajs Galdiņš (1902–1945), Latvijas armijas kapteinis (1934. g.), 1932. gadā beidza kara 
akadēmiskos kursus, no 1933. gada virsnieks armijas štāba informācijas daļā, otrā pasaules 
kara laikā Latviešu leģiona pulka komandieris, pulkvežleitnants. Pēc kara gūstā, nošauts.

32 mārtiņš Peniķis (1874–1964), Latvijas armijas ģenerālis (1920. g.), militārais vēsturnieks, no 
1928. gada līdz 1934. gada novembrim armijas komandieris. miris rīgā. 

33 valstiski jautājumi (krievu val.).
34 1934. gada aprīlī Latvijas armijas vadība pieņēma pozitīvu lēmumu tankešu “Tks” iepirkuma 

lietā no Polijas, taču ārlietu ministrija nodomu noraidīja. augusta beigās bija iecerēti poļu 
tankešu vada paraugdemonstrējumi Latvijā un igaunijā (igaunijas armija pēc tam iepirka 
sešas tanketes), taču Latvijas puse ārlietu ministrijas spiediena rezultātā paziņoja, ka ir gatava 
iepirkt vienu tanketi un paraugdemonstrējumi nav nepieciešami, kas Polijas pusi aizvainoja.

35 runa ir par t.s. baltijas antantes jeb Latvijas, igaunijas un Lietuvas sadarbības līgumu, kas 
galīgi noslēgts 1934. gada septembrī ženēvā.

36 kārlis ulmanis (1877–1942), Latvijas valstsvīrs, 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma 
realizētājs, 1918.–1921., 1925.–1926., 1931., 1934.–1940. gadā ministru prezidents, 1936.–
1940. gadā valsts prezidents. miris padomju ieslodzījumā.

37 rekogniscēšana – apvidus kartes salīdzināšana ar orientieriem dabā.
38 Domāts ģenerālis krišjānis berķis.
39 Domātas apspriedes.
40 Domāta nāves sala jeb krievijas armijas sastāvā esošo latviešu strēlnieku daļu aizstāvētās 

ikšķiles priekštilta nocietinājumu pozīcijas, kur 1924. gadā tika izveidota piemiņas vieta. 
41 jānis ezeriņš (1894–1944), Latvijas armijas ģenerālis (1936. g.), no 1920. gada oktobra  

12. bauskas, no 1929. gada 1. Liepājas kājnieku pulka komandieris, no 1936. gada vidzemes 
divīzijas komandiera palīgs. Padomju okupācijas laikā apcietināts, miris ieslodzījumā. 

42 vilis spandegs (1890–1941), Latvijas armijas ģenerālis (1940. g.), no 1926. gada 2. ventspils, 
no 1936. gada 7. siguldas kājnieku pulka komandieris. Padomju okupācijas laikā apcietināts, 
nošauts.

43  kurzemes artilērijas pulka komandieris 1932.–1940. gadā bija pulkvedis žanis jomerts (1899–
1942). 

44 artilērijas laboratorijas priekšnieks 1922.–1937. gadā bija pulkvedis Pēteris miķelsons (1879–
1958). 

45 krastu aizsardzības eskadras Zemūdeņu diviziona komandieris 1929.–1937. gadā bija jūras 
kapteinis oskars rodiņš (1892–1955). 

46 jūras aviācijas diviziona komandieris 1926.–1935. gadā bija pulkvedis-leitnants voldemārs 
jakubovs (1894–1941). 

47 jānis Ķerpe (1877–1941?), inženieris, Liepājas karostas darbnīcu valdes priekšsēdētājs,  
direktors, no 1938. gada akciju sabiedrības “vairogs” valdes priekšsēdētājs un direktors 
rīkotājs. Pēc Latvijas okupācijas apcietināts, miris ieslodzījumā.

48 Fricis Hofmanis (1891–1962), Latvijas armijas kapteinis (1927. g.), no 1919. gada virsnieks  
2. ventspils kājnieku pulkā, 1920.–1921. gadā un no 1925. gada rotas komandieris, 1939. gadā 
atvaļināts. miris Zviedrijā. 

49 runa ir par Latvijas krastu aizsardzības eskadras jahtu “auseklis”, kas atradās eskadras 
komandiera rīcībā no 1932. gada. 

50 acīmredzot ir runa par visumā ne sevišķi nozīmīgu attiecību saasinājumu, kādi arī starp 
Latvijas un Polijas militāriestādēm gadījās kopumā samērā bieži, tomēr tiem pārsvarā nebija 
paliekošu seku, un pēc zināma laika attiecības atguva iepriekšējo draudzīgumu (kā to pieļāva 
pastāvošās politiskās attiecības vispār).

51 viktors Hasmanis (1892–1984), Latvijas armijas pulkvedis-leitnants (1927. g.), 1932.–1939. 
gadā pārmaiņus bataljona komandieris un saimniecības priekšnieks 2. ventspils kājnieku 
pulkā. 1945.–1956. gadā padomju apcietinājumā, miris Latvijā. 

52 kurzemes divīzijas štāba priekšnieks 1934. gada februārī –1935. gadā bija pulkvedis arvīds 
kripēns (1893–1968).
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53 juzefs Pilsudskis (Piłsudski; 1867–1935), Polijas valstsvīrs, Polijas armijas maršals (1920. g.). 
no 1918. gada 11. novembra Polijas armijas virspavēlnieks, 1918. gada novembrī – 1922. gada 
decembrī valsts priekšnieks (Naczelnik Państwa). 1926. gadā vadīja valsts apvērsumu, pēc tā 
– faktiski diktators. ieņēma armijas ģenerālinspektora amatu, vairākkārt – kara lietu ministrs, 
premjerministrs.

54 edvards ridzs-smiglijs (Rydz-Śmigły; 1886–1941), Polijas armijas ģenerālis, maršals (1936. g.). 
1920. gada sākumā Poļu-latviešu apvienotās karaspēka grupas komandieris Latgalē, pēc tam 
armijas komandieris un frontes pavēlnieks. no 1935. gada bruņoto spēku ģenerālinspektors, 
no 1939. gada septembra – armijas virspavēlnieks

55 vincents ivanovskis (Iwanowski; 1896–?), Polijas armijas virsnieks, 1939. gadā majors armijas 
“Modlin” štābā.

56 Polijas armijas Galvenā štāba 3. daļa bija operatīvā, respektīvi, atbildīga par militāro operāciju 
sagatavošanu un vadīšanu. Tas, visticamāk, nozīmē, ka ziņojuma autoram bija konkrēti 
uzdevumi par Latgales un ilūkstes apriņķa apvidus īpatnību noskaidrošanu, kas ļautu plānot 
militārās operācijas kara gadījumā Ziemeļaustrumpolijas aizsardzībā (piemēram, gadījumā, 
ja sarkanā armija uzbruktu no iepriekš ieņemtās Latvijas teritorijas vai tamlīdzīgi).

57 edmunds Galinats (Galinat; 1899–?), Polijas armijas virsnieks, 1939. gadā majors, sevišķu 
uzdevumu virsnieks armijas virspavēlniecībā. miris pēc kara asv.

58 ježijs radomskis (Radomski), Polijas armijas kapteinis, 1929.–1936. gadā militārā atašeja Latvijā 
palīgs, ar sēdekli Tallinā igaunijā.

59 armijas štāba priekšnieka pirmais palīgs no 1934. gada septembra bija ģenerālis (1935. g.) 
Hugo rozenšteins (1892–1941). 

60 Hermanis buks (1896–1942), Latvijas armijas ģenerālis (1939. g.), 1925. gadā beidza Polijas 
centrālo kavalērijas skolu Grudzjondzā, 1931. gadā Polijas augstāko karaskolu, 1931.–1938. 
gadā jātnieku pulka komandieris. Padomju okupācijas laikā apcietināts, nošauts.

61 Poļu valodā – A niby po co?
62 Grudzjondzā (Grudziądz; bij. Graudenca Prūsijā) atradās Polijas Centrālā kavalērijas skola, 

kurā apmācības izgāja arī vairāki Latvijas armijas virsnieki.
63 Pauls Celle (1892–1974), Latvijas armijas pulkvedis-leitnants (1938. g.), 1924. gadā beidza 

Polijas centrālo kavalērijas skolu Grudzjondzā, no 1930. gada dažādos amatos jātnieku pulkā, 
no 1933. gada diviziona komandiera vietas izpildītājs. miris trimdā vācijā.

64 konrāds kārkliņš (1898–1986), Latvijas armijas kapteinis (1936. g.), 1924.–1940. gadā virsnieks 
jātnieku pulkā, 1934. gadā beidza Polijas centrālo kavalērijas skolu Grudzjondzā. miris trimdā 
asv. 

65 Tadeušs bujnovskis (Bujnowski), 1935.–1938. gadā Polijas karjeras konsuls Daugavpilī.
66 konrads namesņovskis (Namieśniowski; 1901–1979), Polijas kara flotes kapteinis, vēlāk  

komandors (komandkapteinis). miris kanādā.
67 aleksandrs akermanis (1890–1972), Latvijas armijas pulkvedis-leitnants (1925. g.), no 1925.

gada pārmaiņus ieņēma jātnieku pulka saimniecības priekšnieka un diviziona komandiera 
amatu. Pēc kara 1945.–1955. gadā padomju apcietinājumā.

68 Dokumentā teksts krievu valodā – мало ли что люди болтают, начитавшись газет.
69 iestādes nosaukums poļu valodā – Centrum Wyszkolenia Piechoty.
70 mārtiņš jeske (1883–1941), Latvijas armijas ģenerālis (1940. g.), 1925. gadā beidza Francijas 

kara akadēmiju, 1933.–1935. gadā kara akadēmisko kursu (augstākā kara skola) priekšnieks. 
Padomju okupācijas laikā apcietināts, nošauts.

71 augstākā karaskola (franču val.).
72 Patiesībā jātnieku pulka remonteskadrons un t.s. zobenu eskadrons atradās nevis Liepājā, 

bet svētē.
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Ēriks Jēkabsons

militärische weiterbildung polnischer offiziere in den 
lettischen streitkräften in den 1930er jahren

in der Zwischenkriegszeit war das relativ politisch und militärisch starke 
Polen ein direkter nachbarstaat Lettlands. Der militärische Faktor war von großer 
bedeutung nicht nur für die beiderseitigen lettisch-polnischen beziehungen, 
sondern auch im kontext der situation in der gesamten region. schon seit 
den jahren des unabhängigkeitskrieges, als Lettland durch Polen militärisch 
unterstützt wurde (die befreiung Lettgallens zu beginn des jahres 1920) bestanden 
zwischen den beiden staaten recht gute beziehungen, obwohl auch – besonders 
von der seite Lettlands – Zurückhaltung gezeigt wurde. besonders gut waren 
die gegenseitigen beziehungen der lettischen und der polnischen streitkräfte, 
die in verschiedenen maßnahmen zum ausdruck kamen, beispielsweise bei 
einer gewissen kooperation zwischen den Hauptstäben der beiden staaten 
(insbesondere im bereich der aufklärung). es gab auch beiderseitige visiten, 
vorstellungsbesuche, unterricht lettischer offiziere an verschiedenen polnischen 
militärschulen, Freundschaften zwischen einzelnen Truppenteilen, austausch 
von ausrüstungen u. a. jedoch wurden die militärischen beziehungen nie 
ganz offen geführt; der Grund dafür waren die lettisch-polnischen politischen 
beziehungen und die gesamte situation in der region.

eine der engsten kooperationsformen der polnischen und der lettischen 
streitkräfte war die militärische Weiterbildung der offiziere eines dieser 
staaten in der armee oder in der kriegsmarine des anderen staates. Dieser 
austausch begann zu beginn der 1930er jahre mit dem Ziel, in kurzer Zeit 
den potentiellen alliierten, den Grad seiner ausbildung, seine ausrüstung 
sowie die Grundprinzipien der Taktik oder die kampfbereitschaft im Falle 
eines militärischen konflikts, betrachtet durch das Prisma einer konkreten 
armeeeinheit oder einer militärbehörde, kennenzulernen. Die veröffentlichten 
berichte der polnischen offiziere b. olechowski und W. iwanowski von 
1934/35 über ihre militärische Weiterbildung in den Truppen der lettischen 
armee spiegeln nicht nur wichtige aspekte der politischen und militärischen 
beziehungen beider staaten wider. sie zeigen auch die lettischen streitkräfte 
der 1930er jahre (sowohl ihre positiven seiten als auch ihre mängel), den 
Grad ihrer vorbereitung, den stand der ausrüstung und der professionellen 
ausbildung sowie die stimmung und die gegenseitigen beziehungen zwischen 
den offizieren nach dem staatsstreich u. a. aus ausländischer sicht.

Diese Dienstberichte, die streng geheim waren, vermitteln gewiss mitunter 
die subjektive sicht ihrer verfasser und sind in einzelnen Fällen womöglich 
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zu kritisch infolge irgendwelcher persönlicher erfahrungen und eindrücke (im 
Falle iwanowsky geht es um eine kränkung wegen eines angeblich gegen ihn 
gehegten misstrauens). jedoch sind diese betrachtungen wichtig, sie zeigen 
nicht nur die situation in den führenden lettischen militärischen behörden 
und armeeeinheiten, sondern decken auch die dort herrschenden Fehler und 
missstände auf. Dabei gilt wenigstens ein Teil dieser kritischen bemerkungen 
als mehr oder weniger begründet, sodass sie die bisher in der lettischen 
Geschichtsschreibung herrschende vorstellung von der idealen vorbereitung 
und den hohen ausbildungsstand in der lettischen armee gewissermaßen 
widerlegen. jedoch werden in den berichten der offiziere, die ihre militärische 
Weiterbildung in der lettischen armee durchgeführt hatten, auch positive 
merkmale der in den lettischen streitkräften herrschenden ordnung betont. 
eigentlich gilt der bericht von W. iwanowski in dieser Hinsicht als der am 
meisten kritische. in anderen berichten der im vorliegenden beitrag erwähnten 
polnischen offiziere wird die lettische armee positiver eingeschätzt. 
Gleichzeitig lassen diese berichte erkennen, dass die offiziere der lettischen 
armee gezwungen waren, sich der eigenart des politischen Lebens und der 
internationalen beziehungen anzupassen und ihr verhalten in der situation, 
als faktisch die Diplomatie und ihre Forderungen in ihren alltag und Dienst 
eindrangen, umzustellen.
Schlüsselwörter: kooperation der lettischen und der polnischen armee, militärische 
Weiterbildung in Lettland, die lettische armee nach dem staatsstreich vom 15. 
mai 1934, ausbildung, Personalbestand, infanterieregimente und die höchste 
militärische ausbildung.

iesniegts 2012. gada 18. aprīlī


