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LATVIEÐU STRÂDNIEKI MASKAVÂ

(1922–1936)

 Rakstâ, balstoties uz Latvijas un Maskavas arhîvos un 20. gs. 20.–30. gadu latvieðu padomju
periodikâ atrodamajiem materiâliem, atainota pçc Pirmâ pasaules kara Maskavâ palikuðo latvieðu
strâdnieku dzîve padomju iekârtas apstâkïos. Tas apkopo ziòas par latvieðiem, kas strâdâjuði
Padomju Savienîbas galvaspilsçtas nozîmîgos rûpniecîbas uzòçmumos, viòu darbu, panâkumiem
un likteòiem staïiniskajâs represijâs.
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Kad Pirmâ pasaules kara laikâ Vâcijas karaspçks okupçja visu Kurzemi un
apstâjâs Rîgas priekðvârtç, uz Krieviju tika evakuçts vairums Latvijas uzòçmumu
un to strâdnieki. Daïa no viòiem nonâca Maskavâ. Pçc Maskavas Kara rûpniecîbas
komitejas nepilnîgâm ziòâm, tikai no Rîgas rajona vien uz Maskavu evakuçja
77 rûpniecîbas uzòçmumus.1  Pçc vçsturnieka J. Òetjosina datiem, uz Maskavu
un tâs apkârtni bija evakuçti 127 (47,6%) Rîgas un 16 (25,4%) Daugavpils uzòç-
mumi, – kopâ 43,4% no Latvijas izvesto uzòçmu.2  Arî bez darba palikuðie strâd-
nieki no Latvijas meklçja iztiku daþâdos Krievijas rûpniecîbas centros, to skaitâ
arî Maskavâ. Tâ kïuva arî par vienu no ievçrojamâkajâm latvieðu bçgïu apmeðanâs
vietâm. Daïa no viòiem atrada darbu Maskavas rûpniecîbas uzòçmumos, arî no
Latvijas evakuçtajos. Tâ Krievijas centrâ izveidojâs un visus Pasaules kara un
daïçji arî Pilsoòu kara gadus eksistçja vairâki uzòçmumi ar salîdzinoði ievçrojamu
latvieðu strâdnieku skaitu. Pilsoòu karam beidzoties, daudzi latvieðu strâdnieki
devâs uz Latviju,3  taèu daïa palika Maskavâ.

Ðâ raksta uzdevums ir, balstoties uz Maskavas arhîvos un, galvenokârt, 20. gs.
20.–30. gadu latvieðu padomju periodikâ atrodamajiem materiâliem, dot
priekðstatu par Maskavâ palikuðo strâdnieku dzîvi padomju iekârtas apstâkïos.
Rakstâ izmantoti arî Dr. hist. T. Barteles atrastie un laipni manâ rîcîbâ nodotie
materiâli.

Pçc Pilsoòu kara Maskavâ dzîvoja apmçram no 8 lîdz 15 tûkstoðiem latvieðu.4

Nav precîzas statistikas par Maskavas latvieðu sociâlo sastâvu – cik no viòiem
bija daþâdu iestâþu darbinieku, cik fiziska darba strâdnieku, cik mâjsaimnieèu
utt. 1923. gada janvârî Maskavas komitejas instruktora Vîtola ziòojumâ KK(b)P
Latvieðu sekciju Centrâlajam birojam teikts, ka Maskavâ dzîvo ap 2000 latvieðu
“rûpniecîbas proletariâta” un pastâv ap 15 darbavietu, kur salîdzinoði augsts ir
latvieðu îpatsvars.5  Nâkamajâ gâdâ, pçc V. Krasnâ ziòâm, ðâdu kolektîvu bijis
jau ap 20.6  Uzskaites grûtîbas ðai periodâ vismaz daïçji var izskaidrot ar
nestabilitâti, kas toreiz valdîja Padomju Krievijâ.

Augsts bija bezdarbnieku skaits. Tâ 1922. gada 1. oktobrî Maskavâ darba birþâ
bija reìistrçts 39 251 bezdarbnieks, bet pçc gada – 1923. gada 1. oktobrî – jau



118 416. Viņu vidū bija arī latvieši. Pēc dažiem vērtējumiem, Maskavā bija koncen
trējušies 20–25% no visas Padomju Savienības bezdarbniekiem.7  Daļa latviešu 
strādnieku vēl atradās “starp” Latvijas Republiku un Padomju Krieviju – nebija 
izlēmuši,  kur  palikt.  Pāris  piemēru.  Jānis Kreve,  dzimis  1888. gadā,  būdams 
Komunistiskās partijas biedrs, 1921. gada beigās bez tās vadības atļaujas bija 
atgriezies Latvijā, taču tur arestēts, divus gadus pavadījis cietumā, 1923. gadā 
apmaiņas kārtībā atkal nokļuvis Krievijā. Šeit viņš strādāja “Мосельэлектрик” 
rūpnīcā par kalēju, atslēdznieku, meistara palīgu, izgudrojumu biroja vadītāju, 
30. gadu sākumā pildīja arī partijas šūniņas sekretāra pienākumus.8  Arī Jānis 
Fridmanis  pēc  dienesta  Sarkanajā  armijā  1920. gadā  bija  atgriezies  Latvijā, 
tur sastapies ar neuzticību un 1924. gadā emigrējis uz PSRS, kur strādāja par 
tehniķi rūpnīcā ”Frezers”.9  Kā zināms, latvieši dzimtenē turpināja atgriezties arī 
vēlākajos gados, domājams, starp viņiem bija arī strādnieki. 
Daļa bijušo latviešu strādnieku jau Pilsoņu kara laikā bija kļuvuši par parti

jas, padomju, militāriem darbiniekiem un savos bijušajos darba kolektīvos vairs 
neatgriezās. Taču bija arī cita tendence. Latviešu biogrāfijas caurskatot, nereti 
atrodamas ziņas par strādniekiem, aktīviem Krievijas revolūcijas un Pilsoņu kara 
dalībniekiem, kuri to laikā bija ieņēmuši dažādus vadošus amatus, bet pēc tam 
vēlējās atgriezties pie ierastā darbgalda. Taču daudzmaz izglītotu kadru trūkuma 
apstākļos izdarīt to nebija nemaz tik viegli. Kā piemēru var minēt Pēteri Bērziņu, 
dzimušu 1878. gadā, kurš 1915. gadā bija evakuēts uz Maskavu, 1917. gadā 
iestājies boļševiku partijā, pēc Oktobra apvērsuma darbojies kā Butirku rajona 
Padomes komandants, 1918. gadā iestājies Sarkanajā armijā, 1920. gada vidū 
nosūtīts darbā uz Kazaņas dzelzceļa tribunālu. Pēc demobilizācijas viņš strādāja 
par KK(b)P Maskavas Sarkanās Presņas rajona komitejas saimniecības pārzini, 
bet 1922. gadā lūdza nosūtīt viņu darbā uz rūpnīcu. Līdz 1925. gadam P. Bērziņš 
strādāja Bremžu rūpnīcā, taču tad viņu atkal izvirzīja – šoreiz saimnieciskā darbā, 
par namu pārvaldnieku. Tikai 1930. gadā viņš atkal pēc paša vēlēšanās varēja 
atgriezties darbā rūpnīcā.10  
Līdzīga bija Pētera Birzes biogrāfija. Viņš bija dzimis 1877. gadā, 1915. gadā 

ar rūpnīcu “Unions” evakuēts uz Maskavu, tur 1917. gadā iestājies boļševiku 
partijā, Oktobra apvērsuma laikā bija Suščevas–Marjinas rajona Sarkanās gvar
des priekšnieks, pēc tam dienēja Sarkanajā armijā, karoja Rietumu frontē pulka 
komisāra amatā. Pēc Pilsoņu kara viņš ilgstoši ārstējās, acīmredzot tāpēc arī netika 
izvirzīts kādā vadošā amatā, bet no 1925. līdz 1935. gadam strādāja par Maskavas 
Instrumentālās rūpnīcas maiņas meistaru.11  Šādu piemēru uzskaitījumu varētu 
turpināt.12  Visi šie cilvēki labāk vai sliktāk tika galā ar viņiem uzkrautajiem ne 
pārāk augsta ranga vadītāju uzdevumiem, taču acīmredzot labāk jutās strādnieku 
kolektīvos, veicot no jaunības ierasto darbu.
Tās  grūtības,  ar  kurām 20. gados nācās  sastapties  latviešu  strādniekiem, 

bijušajiem strēlniekiem, cīnoties par darbavietām, visuzskatāmāk rāda arteļa 
“Sarkanā zvaigzne” izveidošanas un darbības piemērs. 
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Jau 1921. gadâ, kad ne tikai no Sarkanâs armijas demobilizçtie latvieðu
strçlnieki, bet arî daudzi jau lîdz tam Maskavâ strâdâjuðie kvalificçtie strâdnieki
nevarçja atrast darbu, no Amerikas atbraukuðais Jurauss ierosinâja paðu spçkiem
atjaunot Pilsoòu kara laikâ darbîbu pârtraukuðâs Zamoskvoreèjes rajonâ pie Jauzas
upîtes atrodoðâs Ðabarova fabrikas darbu. Pirms kara tajâ izgatavoja dzelzs
kupolus, krustus baznîcâm un kaplièâm. Pasaules kara laikâ ðeit tika raþoti daþâdi
kara materiâli. 1922. gada jûlija beigâs notika Latvieðu raþoðanas kooperatîva
sapulce. KK(b)P Latvieðu sekciju Centrâlais birojs atbalstîja iniciatîvu un uzdeva
Maskavas Latvieðu centrâlâ strâdnieku kluba valdei “kooperatîva uzraudzîbu
un idejisko vadîbu”,13  kura gan vçlâk nekâdi nebija manâma. 1922. gada augustâ
seði cilvçki noplçsa konservâcijas zîmogus no çkâm. Rûpnîcas atjaunoðana sâkâs
ar sestdienas talkâm, lai savestu kârtîbâ sarûsçjuðâs maðînas un iekârtas. No
talku dalîbniekiem tika savâkta biedru nauda un organizçts raþoðanas
kooperatîvs – artelis “Sarkanâ zvaigzne”. Tajâ nodibinâja arî partijas ðûniòu. Jau
1922. gada 3. septembrî KK(b)P Latvieðu sekciju Centrâlâ biroja sçdç tika ziòots,
ka kooperatîva biedru skaits pieaudzis no 40 lîdz 140 cilvçkiem un ir ieplânots
gatavot íçdes automobiïiem.14  1922. un 1923. gadâ rûpnîcâ galvenokârt klaudzçja
koka âmuri, tur darinâja daþâdas skârda lietas, arî skrûves dzelzceïa slieþu
stiprinâðanai. Tomçr 1923. gadâ “Sarkanâs zvaigznes” kolektîvs izgatavoja pirmo
PSRS pievadíçþu produkciju piegâdei Kurskas dzelzceïam, pçc tam arî tekstil-
kombinâtam. Lîdz tam pievadíçdes PSRS tika ievestas no ârzemçm. Taèu, trûkstot
izejvielâm un arî pasûtîjumiem, darbs norisa “ar lieliem pârtraukumiem un
kïûdâm”. Bija periodi, kad strâdnieki nesaòçma algu 2–3 mçneðus. Rûpnîca
strâdâja ar zaudçjumiem. Pirmajâ darba gadâ deficîts sastâdîja 9 tûkstoðus rubïu.
Materiâlu sagâdei, produkcijas realizâcijai nâcâs izmantot aìenta – komi-
vojaþiera – palîdzîbu, kurð par saviem pakalpojumiem òçma 10% no arteïa
ienâkumiem. Artelî skaitîjâs 200 biedru, bet faktiski strâdâja tikai 14. Gada
laikâ 3–4 reizes tika pârvçlçta valde. 1923. gada 23. septembrî valde un arî
pilnsapulce nolçma uzòçmumu likvidçt. Lçmumu atbalstîja arî partijas ðûniòa,
visi tâs biedri no raþoðanas aizgâja. Taèu 60 kooperatîva biedru, to skaitâ arî visi
reâli strâdâjoðie ar tehnisko vadîtâju Rûmani priekðgalâ 1923. gada oktobrî
nolçma ievçlçt pagaidu valdi un darbu turpinât. Tikai 1924. gadâ stâvoklis sâka
uzlaboties. Ievçlçja pilntiesîgu valdi. Tâ saucamâ ïeòiniskâ iesaukuma laikâ
uzòçmuma aktîvs 10 cilvçku sastâvâ iestâjâs partijâ, tika organizçta arî 12 cilvçku
liela komjaunatnes ðûniòa. Ilgu sarunu rezultâtâ arteïa pârstâvjiem izdevâs
pârliecinât tekstilkombinâta speciâlistus, ka uzòçmums spçj raþot kvalitatîvas
auto pievadíçdes. Viens no iespaidîgâkajiem argumentiem par labu “Sarkanâs
zvaigznes” íçdçm bija fakts, ka tâs raþojuði “ârzemnieki” – latvieðu strâdnieki,
bijuðie emigranti no Amerikas. Stabilizçjâs strâdâjoðo skaits: 1923./1924. gadâ
uzòçmumâ bija 36, tad 1924./1925. gadâ – 41, 1925./1926. gadâ – 30, 1926./
1927. gadâ – 40, 1927./1928. gadâ – 43 darbinieki.15  Pieaugot saraþotâs produk-
cijas vçrtîbai un uzòçmuma peïòai, tika iegâdâtas jaunas maðînas, kas ïâva celt
darba raþîgumu. Tiesa, grûtîbas radîja tas, ka kooperatîvs nereti ar instrumentiem
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un izejvielām tika apgādāts sliktāk nekā valsts uzņēmumi, tas radīja 
ievērojamus zaudējumus. 1924. gadā “Sarkanās zvaigznes” strādnieki savā 
rīcībā ieguva pamestu ēku – faktiski “mājas skeletu” ar sniega pieputinātiem 
koridoriem un cauru jumtu. Ziedojot daļu personīgo līdzekļu un otru daļu 
saņemot no rūpnīcas, māja tika savesta “puslīdz kārtībā”, un tajā izmitinājās 
arteļa biedri.16 

Uzņēmumā tika ierīkota ēdnīca, kurā strādnieki par 40 kapeikām varēja “dabūt 
labas pusdienas”.17  Taču vēl 1929. gadā bija palikuši nesakārtoti darba aizsar
dzības jautājumi. Darba telpās bija slikta ventilācija, pie slīpējamajām mašīnām 
nebija putekļu savācēju. Ilgstoši netika īstenoti strādnieku priekšlikumi darba 
apstākļu uzlabošanai.18 

1. tabula
Latviešu strādnieku skaits Maskavas rūpnīcās (1922–1936)19 
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1922   6   100  2040  40    35    40
1923  1436  75   50  30     20
1928  4350  100   35       60 
1929       80   60      40   
1930   56    53     30    30  36  15
1931      70–80       160    39 
1932    67     40    30      31   49–53  80  
1933   5763  3550  20      23    50  27  
1936   37  23   10      30     

	

“Sarkano zvaigzni” izveidoja latvieši, viņi arī sākotnēji sastādīja visu 
uzņēmuma personālu, tikai vēlāk tas papildinājās ar citu nāciju pārstāvjiem; 
citos Maskavas uzņēmumos latvieši nekad nebija vairākumā. 

1897. gadā Rīgā, Zasulaukā darbu sāka brāļu Freizingeru gumijas izstrādājumu 
rūpnīca, pirms Pasaules kara tā pārgāja akciju sabiedrības “Каучук” rokās, bet 
1915. gadā tika evakuēta uz Maskavu. Tai līdzi devās ap 130 labāko strādnieku, 
no tiem apmēram 100–115 latviešu. Bez tam vēl ap 100 cilvēku atbrauca uz 
Maskavu “uz sava rēķina” un tika pieņemti darbā rūpnīcā. 1919. un 1920. gadā 
liela daļa no šiem rūpnīcas veterāniem atgriezās Latvijā,20  bet darbā tajā iestājās 
daudzi bijušie latviešu strēlnieki, piemēram 5. pulka orķestris gandrīz pilnā 
sastāvā.21 

Acīmredzot šāds jaunatnācēju sastāvs arī noteica to, ka latvieši ļoti aktīvi 
darbojās rūpnīcas partijas šūniņā. 1922. gadā šūniņa noraidīja jauniecelto rūpnīcas 
direkcijas sastāvu, pieprasīja, lai par tās direktoru tiktu iecelts Šmidels, bet par 
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1. att. Maskava. 20. gs. 20. gadi.

viòa palîgu kâ speciâlists – Taubergs.22  Ðâda latvieðu komunistu aktivitâte
saglabâjâs arî turpmâk. Rûpnîcâ no 88 partijas biedriem 20 bija latvieði. Arî no
95 partijas kandidâtiem astoòi bija latvieði. 22 partijas biedriem bija tiesîbas
nçsât ieroèus, seði no tiem bija latvieði. Rûpnîcas partijas organizâcijas
priekðsçdçtâjs bija latvietis N. Bergvalds, sekretârs Maurîts. 1925. gadâ no
14 “cehu organizatoriem” pieci bija latvieði. Par delegâtiem uz rajona partijas
konferenci tika ievçlçti trîs rûpnîcâ strâdâjoðie latvieði un V. Knoriòð no KK(b)P
Maskavas komitejas.23  1927. gadâ no 241 partijas organizâcijas biedra 33 bija
latvieði. Organizâcijas birojâ to îpatsvars bija augstâks – no 11 tâ locekïiem èetri bija
latvieði.24  Jâatzîmç, ka no 1925. lîdz 1930. gadam par kauèuka fabrikas direktoru
strâdâja Andrejs Lîdaks, vecs partijas biedrs, aktîvs Oktobra apvçrsuma dalîbnieks,
kurð 1927.–1928. gadâ beidza “sarkano direktoru” kursus.25  Vçl 1925. gadâ starp
13 daþâdu tautîbu strâdniekiem skaita ziòâ latvieði rûpnîcâ ieòçma otro vietu
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līdz tūlīt pēc krieviem. Pēc speciālas partijas komisijas apsekošanas datiem, 
rūpnīcas kolektīvā bija vērojama nacionālā neiecietība (рознь), kura pārsvarā 
parādoties attiecībās pret latviešiem. Arī “Каучук” strādājošais M. Āboliņš 
atzina, ka “partijas biedru vidū ir ievērojama nacionālā neiecietība”.26  Diemžēl 
rūpnīcas partijas organizācijas materiālos nav izdevies atrast citas ziņas par 
nacionālajām attiecībām tajā. Var tikai izvirzīt hipotēzi, ka neiecietības rašanos 
sekmēja neproporcionāli viņu skaitam ievērojamā latviešu vieta ražošanā un 
sabiedriskajā dzīvē.

1927. gadā “Каучук” ražoja ebonītu, linoleju, kameras velosipēdu riepām, 
vaskadrānu.27  Šajā gadā rūpnīcā strādāja ap 700 cilvēku, 1932. gadā to skaits 
sasniedza jau 3500. Starp tiem bija palikuši tikai ap 40 latviešu, kuri lielākoties 
ieņēma inženieru, cehu priekšnieku, meistaru amatus,28  taču tīri objektīvi līdz 
ar īpatsvara krišanos arī viņu loma rūpnīcā mazinājās.

20. gadu sākumā liels latviešu īpatsvars bija arī dažos citos uzņēmumos. 
Piemēram, Lauksaimniecības mašīnu rūpnīcā Nr. 2 no 100 strādniekiem – ap 
70, Rjazaņas dzelzceļa darbnīcās no 300 strādniekiem un Drēbnieku darbnīcā 
Nr. 2 no 80 nodarbinātajiem – ap 50, rūpnīcā “Проводник” (Ceļvedis) no 
400 strādājošajiem – 40 bija latvieši.29  Taču manā rīcībā nav ziņu par šiem 
uzņēmumiem vēlākajos gados. Iespējams, daži no tiem pārtrauca eksistenci, 
citi, kā rūpnīca “Проводник”, gan pastāvēja, taču latviešu īpatsvars tajos bija 
neliels.

Vairāk ir ziņu par latviešiem gumijas izstrādājumu rūpnīcā “Богатырь” 
(Spēkavīrs). 1919. gadā tajā bija četri meistari latvieši: Indriķis Dārznieks, sācis 
darba gaitas tajā jau 1901. gadā, Jēkabs Kalniņš, Jānis Pētersons un Kārlis Rozīts. 
Pēdējie trīs rūpnīcā bija sākuši strādāt 1916. un 1917. gadā. Par inženieri tehno-
logu 1918. un 1919. gadā strādāja Arturs Dinbergs.30  1921. gadā nu jau rūpnīcas 
“Красный богатырь” (Sarkanais spēkavīrs) štata kalpotāju grāmatā atrodami 
vēl daži latviešu uzvārdi.31  No 1924. gada augusta līdz 1925. gada martam par 
rūpnīcas darba zinātniskās organizācijas biroja vadītāja vietnieku strādāja Rīgas 
Politehniskā institūta trīs kursus beigušais Ernsts Karpovics, vēlākais Latvijā 
Valsts universitātes profesors.32  Rūpnīcā bija arī latviešu strādnieki, to skaitā arī 
sievietes, kuras lielākoties izpildīja galvanizētāju pienākumus.33  Taču 1933. gadā 
apmēram 10 000 strādnieku lielajā rūpnīcas strādnieku pulkā bija palicis tikai 
ap 20 latviešu, bet nākamajā, 1934. gadā pat tikai nepilns desmits. Lielākā 
daļa no viņiem ieņēma “atbildīgas vietas”. Tā, Liniņš bija rūpnīcas transporta 
pārzinis, Miezītis – rūpnīcas sakņu dārza pārzinis, jau minētais Dārznieks – util-
ceha valcētavas vecākais meistars, Mārtiņš Vilmans – remontdaļas dežurējošais 
meistars.34  1931. gadā lielākais latviešu strādnieku skaits – ap 160 cilvēku – bija 
Elektrorūpnīcā.35  Valsts autorūpnīcā AMO, kura 1932. gadā ieguva J. Staļina 
vārdu, 1930. gadā strādāja 19 tautību pārstāvju, starp tie arī ap 30 latviešu. Tikpat 
latviešu bija valsts metālapstrādes rūpnīcā “Серп и молот” (Sirpis un veseris).36  
No Rīgas evakuētā rūpnīca “Unions” Maskavā pārtapa vispirms par Artilērijas 
rūpnīcu, pēc tam par Bremžu rūpnīcu. 1922. gadā rūpnīcas direktors bija bijušais 
virpotājs Jānis Līvens.37  Arī vēl 30. gadu sākumā rūpnīcā strādāja daži desmiti 
latviešu. Latvieši bija arī direktora vietnieks, viens no inženieriem, divi cehu 
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priekšnieki, septiņi meistari. Partijas organizāciju rūpnīcā vadīja ar Darba 
sarkanā karoga ordeni apbalvotā Zelma Pīgena.38 

Lielāks skaits latviešu strādnieku bija nodarbināts divās valsts apavu fabrikās. 
Pirmajā no tām “Парижская Коммуна” (Parīzes Komūna) kā fabrikas avīzes 
pielikums tika izdota arī “latviešu lapiņa”.39  Abu Maskavas apavu fabriku 
organizēšanā bija piedalījies kurpnieks no Latvijas Lemzaks. 11 gadu vecumā 
sācis darba gaitas kā kurpniekmeistara māceklis Valmierā, tad Rīgā, palicis bez 
speciālās tehniskās izglītības, viņš pats konstruēja jaunas mašīnas, izstrādāja 
tehniskus projektus. Pēc “Парижская Коммуна” izveides viņš kļuva par tās 
“tehnisko vadītāju”, pēc tam saņēma uzdevumu apvienot Maskavā pastāvošās 
daudzās mazās apavu darbnīcas, koncentrējot to personālu vienā uzņēmumā. Uz 
bijušās konditorejas fabrikas korpusu bāzes Sokoļņiku parka tuvumā, Ribinkas 
upes krastos tika organizēta apavu fabrika “Бурeвестник” (Vētrasputns). Lem-
zaks kļuva par tās tehnisko direktoru, bet 30. gados pēc fabrikas rekonstrukcijas 
projekta izstrādes – par jaunās celtniecības vadītāju. 1934. gadā no 3132 fabrikas 
strādniekiem ap 15–20 bija latvieši.40  

20. gados latviešu strādniekos Maskavā vēl kūsāja carisma apspiestības 
izraisītā un revolucionārajās cīņās nostiprinātā aktivitāte. Daudzi no viņiem, 
bet īpaši partijas biedri, šai laikā vēl asi uzstājās pret nebūšanām partijas un 
visas valsts dzīvē, centās tās novērst. Tā, 1922. gadā Tautību lietu komisariāta 
latviešu nodaļas vadītājs J. Mazūdris ziņoja KK(b)P Latviešu sekcijas vadībai, ka 
rūpnīcā “Мотор” astoņu latviešu strādnieku – komunistu grupa, starp kuriem bija 
arī vairāki partijas veterāni, sakarā ar nekārtībām rūpnīcā uzrakstījuši partijas 
rajona komitejai iesniegumu par izstāšanos no partijas.41 1923. gadā Maskavas 
Baumaņa rajona “strādnieku grupā” ietilpa arī Maskavas smagās artilērijas 
darbnīcu rūpnīcas komitejas vadītāja M. Bērziņa, kura jau pirms tam bija izslēgta 
no partijas “par frakcionāru darbību”, jo bija ietilpusi tā saucamajā “strādnieku 
opozīcijā”.42  Par to, ka arī citi latviešu strādnieki 20. gados ne bez iebildu- 
miem uztvēra oficiālo komunistisko propagandu, liecināja strādnieku zīmītes ar 
jautājumiem pēc referāta, ko nolasīja viens no ievērojamākajiem latviešu komu-
nistu propagandistiem Vilis Dermanis rūpnīcā “Красный богатырь” 1926. gada 
23. februārī. Lūk, daži jautājumi: “Kāpēc netiek atbildēts uz visām zīmītēm?”, 
“Vai PSRS rūpniecībā ir ekspluatācija?”, “Jūs sakāt, pie mums nav ekspluatācijas, 
bet no kurienes tad pie mums rodas virsvērtība?”.43  20. gadu beigās Maskavas 
rūpniecības uzņēmumos norisinājās partijas organizāciju tīrīšanas. To kolektīviem 
tika pasniegta mācība – kas draud par iebildumiem partijas vadībai. Piemēram, 
1928. gadā “par darbību trockistiskajā opozīcijā” tika izslēgts no partijas Bremžu 
rūpnīcas atslēdznieks Augusts Miezis, partijas biedrs no 1905. gada.44  Domājams, 
viņš nebija vienīgais. 

Mācība bija iedarbīga. 1929. gada 30. novembrī Maskavas latviešu komunistu 
pilnsapulce, noklausījusies Jāņa Kalnbērziņa ziņojumu par VK(b)P plēnumu, kur 
tika nosodīts tā saucamais “labējais novirziens” partijā un tā vadītājs Nikolajs 
Buharins izslēgts no VK(b)P CK Politbiroja locekļu sastāva, nolēma “pilnīgi 
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pievienoties” plēnuma lēmumiem.45  Manā rīcībā nav ziņu par gadījumiem, ka 
nākamo gadu laikā latviešu strādnieki Maskavā būtu demonstrējuši negatīvu 
attieksmi pret partijas politiku. Gluži pretēji – 1936. gadā Maskavā norisa pirmais 
process “Apvienotā pretpadomju trockistiski–zinojeviskā centra” lietā (Zinovjeva–
Kameņeva process), partijas centrālorgāns avīze “Правда” (Taisnība) publicēja 
rūpnīcas “Каучук” strādnieka Mazuļa “stāstījumu” par 20. gadu notikumiem 
rūpnīcā, kad “tautas ienaidnieki” izmantojuši sienasavīzi, “sačukstējušies pa 
stūriem”, nodarbojušies arī ar citāda veida kaitniecību, jo “vai tad nejauši no-
tika avārijas siksnu darbnīcā, tika atrasti uzgriežņi uz preses un rūpnīcā tika 
appludinātas vairākas telpas”.46 

Lielas pārmaiņas strādnieku dzīvē ienesa industrializācijas sākums un 
J. Staļina vienpersoniskās varas režīma noformēšanās 20. gadu beigās. Pieauga 
veicamo ražošanas uzdevumu apjomi, arī valsts saimnieciskās un politiskās 
vadības spiediens uz to veicējiem – strādniekiem. Partijas, padomju, saimnieciskās, 
dažādas sabiedriskās organizācijas centās panākt, lai darba ražīgums par katru 
cenu pieaugtu un strādnieki ne tikai neiebilstu pret darba intensitātes celšanos, 
bet vēl demonstrētu entuziasmu “sociālisma” celtniecībā. Līdz ar staļiniskā 
totalitārisma nostiprināšanos tika prasīts, lai strādnieki gan savā tiešajā darbā, 
gan ārpus tā nemitīgi apliecinātu savu uzticību politiskajam režīmam.

Uzskatāmi pārmaiņas parādījās “Sarkanās zvaigznes” kolektīva dzīvē. Pieauga 
pieprasījums pēc arteļa ražotās produkcijas, nācās strauji palielināt nodarbināto 
skaitu. Ja vēl 1930. gada pavasarī rūpnīcā strādāja ap 100 darbinieku,47  tad 
jau oktobrī tajā bija 227 strādnieki. Cik var spriest pēc periodikā publicētajām 
ziņām, strādnieku skaita palielināšana nesa gan jaunus panākumus, gan 
grūtības. 1929./1930. gada finansiālo plānu “Sarkanā zvaigzne” pārsniedza par 
101,73%, saražojot produkciju 681 520 rubļu vērtībā paredzēto 670 000 rubļu 
vietā. Plāna pārsniegšana ļāva prēmēt 20 tā saucamos “triecienniekus”, starp 
tiem arī 12 latviešus. Piemēram, E. Salniņš kā prēmiju saņēma uzvalku, Dom-
brovskis – ceļazīmi atpūtai dienvidos. Svinīgajā sapulcē, kur tika apkopoti darba 
rezultāti un izsniegtas prēmijas, visi sapulcējušies nolēma izsludināt sevi par 
triecienniekiem, lai sekmīgi izpildītu nākamajam gadam “trīskārtīgi palielināto 
rūpnieciski finansiālo plānu”. Šis plāns paredzēja saražot produkciju 2 010 000 
rubļu vērtībā.48 

Kā zināms, visiem forsētās industrializācijas plāniem un arī prasībai izpildīt 
pirmo piecgades plānu četros gados trūka ekonomiska pamatojuma. Tas parādījās 
arī “Sarkanās zvaigznes” darbā. Jau 1930. gada novembrī jaunā, palielinātā plāna 
rādītāji netika sasniegti, nācās atzīt, ka strādnieki jaunatnācēji ir slikti apmācīti, 
mašīnu, citas tehnikas uzraudzība – vāji nostādīta.49  Tā kā valstī citu uzņēmumu, 
kas izgatavotu Halla, Cebeļa u.c. sistēmu ķēdes mašīnām, nebija, tautsaimniecībā 
radās ķēžu trūkums. “Sarkanā zvaigzne” pārmērīgi palielināto plānu mēģināja 
izpildīt, radot jaunas, pat mācekļu triecienbrigādes, aicinot uz rūpnīcu jaunus 
kvalificētus strādniekus – latviešus –, atslēdzniekus un virpotājus no citiem 
uzņēmumiem, kur tie, iespējams, nestrādāja savā specialitātē. Pasūtījumu 
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kârtoðana uzòçmumam tika nodota augstâkâm instancçm. Strâdnieku
korespondents ziòoja: “.. mûsu rûpnîciòas pasûtîjumu regulçðana, kâdâ ziòâ
mçs agrâk bijâm daudzmaz patstâvîgi, ðogad tika nodota Metâlizstrâdâjumu
apvienîbai pie Augstâkâs tautsaimniecîbas padomes.”50  Ar to saistîjâs plâni, ka
drîzumâ “Sarkanajâ zvaigznç” “..traktoru íçdes raþos ne vairs 160, bet
800 cilvçki”, tiks iekârtots jauns, plaðs korpuss; parâdîjâs atzinumi, ka kârtîba,
kad “Sarkanâs zvaigznes” strâdnieki darbojâs kâ arteïa biedri, ieguldot savu
paju rûpnîcâ, un tâdçï “skaitâs kâ zinâmas nozares uzòçmçji”, vairs neatbilstot
apstâkïiem, rûpnîca esot “pâraugusi arteïa jeb kooperâcijas formu un tuvâkâ
nâkotnç viòa tiks ietverta vispârçjâ valsts rûpniecîbâ”.51

Attîstoties raþoðanai, pakâpeniski mainîjâs sâkotnçji viengabalainais arteïa
nacionâlais sastâvs. 1929. gada martâ rûpnîcâ strâdâja 45 latvieði, 14 krievi,
2 ebreji, 1 polis un 1 èigâns. 1932. gada martâ rûpnîcâ bija jau 372 cilvçki, to
skaitâ 67 latvieði. Taèu vadoðajos posteòos joprojâm atradâs galvenokârt latvieði,
administratîvajâ personâlâ – 81%, brigadieru vidû – 64 %. “Nekâdu nacionâlu
nesaskaòu, pat mazâko nesapraðanos” nebija.52  Trieciennieku vidû latvieðu –
pârsvarâ veco, kvalificçto strâdnieku – bija pat 94%.53  Ðie cilvçki izpildîja arî
atbildîgâkos pasûtîjumus. Piemçram, “Sarkanâs zvaigznes” virpotâjs Purzieds
izgatavoja V. Ïeòina mauzoleja durvju eòìes.54  Pçc daþiem mçneðiem jau visi
latvieðu strâdnieki bija kïuvuði par triecienniekiem, 48% no viòiem bija prçmçti.55

Vçl viens ceïð,kâ palielinât produkcijas raþoðanas apjomus, bija racionalizatoru
kustîbas attîstîba. Tâ 1930. gadâ rûpnîcâ bija astoòi izgudrotâji, 1932. gadâ –
jau 43. Viòi bija iesnieguði 58 racionalizâcijas priekðlikumus, no kuriem 48 bija
apstiprinâti. Par ðo “izgudrotâju” darbu un viòu iesniegto “racionalizâcijas
priekðlikumu” kvalitâti ir grûti spriest. Domât, ka tâ nebija visai augsta, liek
skaitïi, ka no 18 partijas ðûniòas biedriem 12 bija “izgudrotâji”, no 22 kom-
jaunieðiem – 4.56  Diezin vai dalîba politiskajâs organizâcijâs stimulçja tehnisko
jaunradi. 1934. gadâ “Sarkanâs zvaigznes” un Bremþu rûpnîcas trieciennieki
pat noslçdza sociâlistiskâs sacensîbas lîgumu, kurâ viens no punktiem paredzçja
“triju mçneðu laikâ katram latvju triecienniekam iesniegt caurmçrâ vienu
racionalizâcijas priekðlikumu jeb jaunizgudrojumu”.57  Jâðaubâs, vai tieðam arî
visi prasmîgâkie sava darba darîtâji bija apveltîti ar tehniskâs jaunrades spçjâm.58

Nomainîjâs rûpnîcas vadîba. Kopð 1925. gada kooperatîva valdes priekð-
sçdçtâja un reizç rûpnîcas direktora pienâkumus pildîja Brods, kuram bija lieli
nopelni tâs darba “nostâdîðanâ” un kuru vçl 1930. gada beigâs Maskavas
Proletârieðu rajona metâlistu kooperâcijas savienîba apbalvoja par labu darbu.
Jauno pârkârtojumu laikâ viòð “neprata pietiekami modri sargât sabiedrisko
îpaðumu, par ko tam nâcâs saòemt pelnîto sodu”. Tas nebija pârâk bargs, jo presç
Brods arî turpmâk pieminçts labâko “Sarkanâs zvaigznes” darbinieku vidû. Taèu
ar 1932. gadu rûpnîcas direktora pienâkumus izpildîja R. Stalðens, kurð jau
1924. gadâ bija sâcis tajâ darbu kâ melnstrâdnieks. Ðajâ gadâ salîdzinâjumâ ar
20. gadu sâkumu produkcijas izlaide bija pieaugusi 33 reizes.59  1932. gadâ 40%
savas produkcijas “Sarkanâ zvaigzne’ raþoja maðînbûvniecîbas, 20% celtniecîbas,
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     15% kūdras rūpniecības un 25% aizsardzības rūpniecības vajadzībām. Taču 
šajā laikā PSRS jau vairākas rūpnīcas ražoja pievadķēdes,60  acīmredzot tāpēc 
1933. gada rudenī “mehāniskajā rūpnīcā” “Sarkanā zvaigzne” bija vairs tikai 
140 strādnieku, no tiem 57 latvieši. No 13 inženiertehniskajiem darbiniekiem 
10 bija latvieši. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu darba ražība bija augusi par 
15%, racionalizācijas priekšlikumu ieviešanas, izejvielu taupīšanas rezultātā 
deviņu mēnešu laikā produkcijas pašizmaksa samazinājusies par 35%. Rūpnīcas 
izgatavotās ķēdes kvalitātes ziņā neatpalika no importētajām. PSRS smagās 
rūpniecības Tautas komisariāts par augsto ražojumu kvalitāti apbalvoja rūpnīcu 
ar Atzinības rakstu.61  Domājams, augstas darba kvalitātes nodrošināšanu 
sekmēja atteikšanās no plānotās rūpnīcas paplašināšanas, atgriešanās pie neliela 
strādnieku skaita, kas palielināja kvalificēto veterānu, arī latviešu, īpatsvaru. 

Taču nākamā, 1934. gada sākumā presē izskanēja pārmetumi “Sarkanās 
zvaigznes” kolektīvam, ka tas atpalicis lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu 
ražošanā, tā darbā esot arī trūkumi. Piemēram, “beidzamā laikā “uzieti” vairāki 
viltus trieciennieki”.62  Acīmredzot “viltus trieciennieku” radīšanā visvairāk 
bija vainojama vispārējā PSRS vadības politika, virzīta uz iespējami augstāku 
kvantitatīvo rādītāju sasniegšanu. Šī nostādne darbojās arī turpmāk. 1935. gada 
vidū rūpnīcā izstrādes normas tika palielinātas par 60%. Augstāku darba 
ražīgumu sasniegt vajadzēja ar stahanoviešu kustības palīdzību. Atsevišķi cehi 
arī jaunās normas izpildījuši par 125–140%. Diemžēl apkopojoši dati par visas 
rūpnīcas sasniegumiem vai arī to iztrūkumu netika publicēti.63 

Protams, gan sasniegumi, gan trūkumi neizpalika kā ražošanā, tā sadzīvē. 
Rūpnīcas darbinieki par sasniegumiem ražošanā tika daudzkārt prēmēti. Piemēram, 
jau pieminēto E. Salniņu 1933. gadā prēmēja gan rūpnīca, gan “kooperatīvo 
rūpnīcu apvienība”. Šoreiz viņš saņēma “Ļeņina krūšu tēlu, Atzinības rakstu 
un atpūtas vietu dienvidos”.64  Šajā pašā gadā par “ražas novākšanas kampaņas 
pasūtījumu sekmīgu izpildīšanu “Маштехпромкоопсоюз” (Mašīnbūves tehniskās 
rūpniecības kooperatīvu savienības) piešķirtās prēmijas saņēma rūpnīcas direk-
tors R. Stalšens, tehniskais direktors Plūme, partijas šūniņas sekretārs Švēde, 
ķēžu montāžas ceha priekšnieks Lazdiņš un vēl 19 latvieši.65  Strādnieki par 
rūpnīcas un apdrošināšanas kases līdzekļiem tika sūtīti uz atpūtas namiem un 
sanatorijām. 1931. gadā šādas ceļazīmes saņēma 73, 1932. gadā – jau 93 cilvēki. 
1932. gada rudenī rūpnīcā atklāja “ārsta palīdzības punktu”, kurā strādāja 
ārste un medmāsas. Taču “punktam” nebija tiesību slimības gadījumā izrakstīt 
strādniekiem biļetenus ar atbrīvojumu no darba. Lai tos saņemtu, nācās doties 
uz pilsētas poliklīnikām.66 

Gadu gaitā pieauga nominālā darba alga. Diemžēl nevar precīzi pateikt, 
kā tā mainījās. Publicētie skaitļi par “Sarkanajā zvaigznē” strādājošo algu ir 
pretrunīgi. Pēc vienām ziņām, 1924. gadā vidējā alga bijusi 60 rubļu 23 kapeikas, 
bet 1932. gadā sasniegusi 162 rubļus.67  Pēc citām – 1923./1924. gadā rūpnīcā 
vidējā strādnieka darba alga bijusi 75 rubļi, bet 1927./1928. gadā – 167 rubļi. 
1936. gadā strādnieki stahanovieši pelnījuši 300–500 rubļu mēnesī.68  Latviešu 
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presei nācās atzīt, ka strādnieki “vēl nedzīvo kulturālos dzīvokļos, netiek pietiekoši 
apgādāti ar pārtikas vielām un plaša patēriņa precēm”. Tā 1929. gadā rūpnīcas 
ēdnīcā, kā jau teikts, pusdienas varēja dabūt par 40 kapeikām, bet 1932. gada 
beigās tās, sastāvošas no “bezgaršīgiem, vienmuļiem” ēdieniem, maksāja jau rubli 
vai pusotra,69  tātad to cena bija cēlusies vairāk nekā 2–3 reizes. 

Par rūpnīcas strādnieku veikumu ražošanā latviešu periodikā izskanēja pārsvarā 
atzinīgi vārdi, taču citādāk tika vērtēta viņu sabiedriskā dzīve. 1929. gadā “Sarkanajā 
zvaigznē” “pamazām” strādāja MOPR-a (Starptautiskā organizācija palīdzības 
sniegšanai revolucionāriem) un OSAVIAHIM (Aizsardzības, aviācijas un ķīmijas 
celtniecības veicināšanas biedrība) šūniņas. 15 “Avtodora” (Autotransporta, trak-
toru un ceļu celtniecības veicināšanas biedrība) šūniņas biedri par pašu savāktiem 
līdzekļiem bija nopirkuši un remontēja lietotu automašīnu. Strādnieki kolektīvi 
pasūtināja avīzes un žurnālus, taču Maskavas Latviešu centrālajā strādnieku klubā 
“ieklīda tikai reti kāds”.70  1931. gadā rūpnīcas komjaunatnes šūniņa pat ievēlēja trīs 
cilvēkus, kuriem bija jāgādā par uzņēmuma jauniešu saistīšanos ar kluba jaunatnes 
sekciju,71  taču izpildīts nodoms acīmredzot netika. Neilgi pēc tam – 1932. gada 
20. februārī – uzņēmuma trieciennieku apspriedē nācās konstatēt, ka “tiešā 
ražošanas darba bija daudz, tādēļ aizmirsts nacionālais darbs”.72 

Arī citos Maskavas uzņēmumos latviešu strādnieki, tāpat kā citu tautību pārstāvji, 
bija iesaistīti Komunistiskās partijas iniciētajās sociālistiskās sacensības, triecien-
nieku, strādnieku korespondentu, racionalizatoru, stahanoviešu kustībās. Tās tika 
izmantotas, lai celtu strādnieku darba produktivitāti, ātrāk izpildītu ražošanas 
uzdevumus, veicinātu viņu sabiedriski politisko aktivitāti. 

Pirmā triecienbrigāde Maskavā 1929. gadā organizējās rūpnīcā “Каучук”, drīz 
tā “sevi pasludināja par triecienfabriku”.73  1931. gadā, kad tika ziņots, ka rūpnīca 
piecgadu plānu izpildījusi divos ar pus gados, bija arī norādīts, ka tajā strādā arī ap 
80 “latviešu trieciennieku”.74  Pēc pāris nedēļām mehāniskā ceha priekšnieks O. Dan-
felds, kuru rūpnīcas administrācija bija izvirzījusi “nacionālā darba veikšanai”,75  
rakstīja, ka “Каучук” strādā 70 latviešu – “visi trieciennieki”.76  Tiesa, 1932. gada 
novembrī ar parakstu ““Kaučuka” latvju strādnieku grupa” tika publicēta ziņa, ka 
rūpnīcā “atmaskoti 54 viltus trieciennieki”, taču, spriežot pēc tā, ka “atmaskoto” 
vidū latvieši nebija pieminēti, tādu arī nebija.77 

Manā rīcībā esošie arhīvu un preses materiāli rāda, ka arī citās rūpnīcās lielākā 
daļa latviešu strādnieku bija iesaistīti trieciennieku kustībā. Tā, no 1933. gadā 
“Sarkanajā zvaigznē” strādājošajiem 63 latviešiem 58, “Парижская Коммуна” no 23 
– 20, “Красный богатырь” no 20 – 18 bija trieciennieki.78  Kā trieciennieki latviešu 
presē tika cildināti arī latviešu administratīvie un tehniskie darbinieki – “Каучук” 
direktors O. Šmidels, no rūpnīcas mācīties nosūtītais, 1933. gadā Rūpniecības 
akadēmiju beigušais un par direktora vietnieku kļuvušais P. Jurevics, sagatavošanas 
ceha vecākais meistars, viens no labākajiem “inženieriem – triecienniekiem” 
V. Steprans.79  Par V. Stepranu maiņas priekšnieks K. Platais80  rakstīja, ka viņš ir “no 
tiem inženieriem, kurš strādā kopā ar strādniekiem. Viņš
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 laikā redz nekārtības un kopā ar strādniekiem tās novērš ”.81  Pēc gada V. Ste-
pranu “Каучук” strādnieki ievēlēja Maskavas M. Frunzes rajona padomē.82  Šo 
“Каучук” strādnieku un speciālistu devums sastādīja arī daļiņu no tāda tam laikam 
ievērojama panākuma kā mākslīgā kaučuka ražošanas apgūšana. To izmantoja 
gan stratostata “PSRS”, kurš 1933. gada 30. septembrī pacēlās 16 370 metru 
augstumā, gan automobiļu riepu izgatavošanai, lai piedalītos izmēģinājuma 
braucienā Maskava–Karakums–Maskava.83  Atzīmējams, ka dalība dažādās sa-
biedriski politiskajās kampaņās ļāva dažādu rūpnīcu latviešu strādniekiem uzturēt 
ciešākus kontaktus savā nacionālajā vidē. 

1931. gada jūlijā Maskavas Latviešu centrālā strādnieku kluba un avīzes 
“Komunāru Cīņa” redakcija organizēja Pirmo Maskavas latviešu trieciennieku   
salidojumu. Tajā piedalījās vairāk nekā 300 latviešu no pilsētas rūpnīcām. 
Sanāksmes prezidijā tika ievēlēti “piecgades varoņi” – panākumiem bagātākie 
trieciennieki. Roberta Pelšes referātam sekoja fabriku pārstāvju “raporti” – ziņojumi 
par latviešu strādnieku veikumu. Tika pieņemts aicinājums visiem “PSRS latvju 
triecienniekiem” aktīvi cīnīties par piecgadu plāna izpildi četros gados, “uzstādīta” 
prasība visām latviešu kultūras iestādēm un darbiniekiem “pagriezties ar seju pret 
fabrikām un kolektīviem”.84  Turpmāk šādi pasākumi kļuva regulāri: 1932. gada 
martā sanāca Otrais Maskavas latviešu trieciennieku salidojums, 1933. gada 
maijā – Trešais, 1934. gada martā – Ceturtais, bet 1935. gada maijā – Piektais 
Maskavas latvju trieciennieku salidojums. Tajos tika izvirzīti jauni uzdevumi. 
Piemēram, pienākums katram latviešu triecienniekam izturēt “tehnisko eksāmenu”, 
iegūt “trieciennieka–teicamnieka” nosaukumu.85 

1933. gada martā J. Staļina vārdā nosauktās autorūpnīcas latviešu strādnieki 
trieciennieki E. Apšenieks, Freimanis, Lācītis, Siliņš, Zariņš u.c. griezās pie 
pārējo rūpnīcu latviešu strādniekiem ar vēstuli – aicinājumu galveno uzmanību 
savā darbā veltīt tehnikas apguvei, darba pašizmaksas pazemināšanai, brāķa 
izskaušanai, reizē aicinot cīnīties par “savas un līdzbiedru apziņas pacelšanu”, 
uzsverot arī “latvju kultūrdarba nepieciešamību”. Šim aicinājumam atsaucās gan 
Maskavas, gan arī Ļeņingradas un Harkovas rūpnīcu latviešu strādnieki.86  Lai 
stimulētu darba sparu, dažādu rūpnīcu latviešu strādnieki noslēdza savstarpējās 
sacensības līgumus, Maskavas Latviešu centrālais strādnieku klubs sarīkoja viņu 
foto izstādi, 1934. gadā tika sasaukta Maskavas “latvju inženieru un tehniķu 
apspriede”.87  Īpaši godināti tika ar PSRS ordeņiem apbalvotie latviešu darbinieki: 
ar Darba sarkanā karoga ordeni apbalvotie Bencens no “Каучук” un K. Rasmanis 
no rūpnīcas “Пролетарский труд” (Proletāriskais darbs), kurš bija izgudrojis 
jaunu stiepļu stiepjamo aparātu, un ar Ļeņina ordeni apbalvotais Muižnieks no 
rūpnīcas “Шарикоподшипник” (Lodīšu gultnis).88  Par K. Rasmani izdevniecība 
“Prometejs” publicēja pat veselu grāmatu.89 

Bez tam 1933. gadā maijā ar Darba sarkanā karoga ordeni tika apbalvots arī 
J. Staļina vārdā nosauktās autorūpnīcas atslēdznieks Ž. Reinsons, kurš bija sācis 
strādāt algotu darbu no 13 gadu vecuma, vēl Rīgā atslēgu fabrikā pieslējies Latvijas 
sociāldemokrātijai, dienējis Sarkanajā armijā, bet no 1921. gada strādāja “AMO” 
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rūpnīcā, regulāri pārsniedzot darba uzdevumus un apmācot arī desmitiem jaunu 
atslēdznieku.90 

Ja Maskavas strādnieku trieciennieku sasniegumus ražošanā latviešu padomju 
prese varēja izvirzīt kā paraugu citiem Padomju Savienībā dzīvojošajiem latviešiem, 
tad viņu attieksmi pret nacionālo “kultūras” darbu tā vērtēja visai kritiski. 

Jau no 20. gadu sākuma iezīmējās zināmas latviešu strādnieku daļas 
nevēlēšanās aktīvi piedalīties tā saucamajā “latviešu darbā” – līdzdalībā latviešu 
klubu dažādos pulciņos, dažādu nacionāli politisku kampaņu (piemēram, zie-
dojumu vākšanā lidmašīnu posma “Latvju Strēlnieks” būvei), latviešu preses 
atbalstīšanā. Vecākie latviešu strādnieki, kuri kopš jaunības gadiem bija pieraduši 
lasīt presi, apmeklējot kultūras pasākumus dzimtajā valodā, centās uzturēt šo 
nacionālo saikni. 1926. gada sākumā VK(b)P Maskavas komitejas instruktors 
Vītols par avīzes “Krievijas Cīņa” izplatību konstatēja: “Vecākie strādnieku kolektīvi 
avīzi pastāvīgi noņem. Samērā mazāk avīzi lasa jaunāki kolektīvi, .. kuri tomēr 
pret latvju avīzēm izturas nevērīgi.”91 

Līdzīga aina bija vērojama “latviešu vakaros” rūpnīcās. Tā 1930. gada sākumā 
rūpnīcas “Каучук” klubā notika Maskavas Latviešu centrālā strādnieku kluba 
rīkots “saiknes vakars”, veltīts brigāžu organizēšanai, kam bija jādodas uz latviešu 
kolonijām “palīdzēt veikt kolektivizācijas darbu”. Zālē bija trīs simti cilvēku, 
“vairākums pāri pusmūžam un veci. Neredzēja tikai jauniešu”.92  

1931. gadā klubs bija “uzņēmis ciešas saites ar 10 fabrikām”, kurās strādāja 
latvieši,93  taču gan kluba darbinieku, gan pašu strādnieku izteikumi liecināja, ka šīs 
“saites” nemaz tik “ciešas” nebija. Tā, no J. Staļina vārdā nosauktās autorūpnīcas 
tika ziņots, ka tajā “ir pat tādi [latviešu strādnieki], kuri nemaz nezin, ka tāds 
klubs pastāv. Ļoti maz abonē latviešu avīzes”.94  Gadījās, pat vecākie latviešu 
strādnieki “atsala” pret politizētās latviešu “kultūras” nesējiem – latviešu padomju 
presi un strādnieku klubiem. Par Maskavas Latviešu centrālo strādnieku klubu 
“vecs strādnieks – trieciennieks” ceha vadītājs rūpnīcā “Каучук” Dreija izteicās: 
“Ar to latviešu bodīti es negribu saieties un uz latviešu avīzi neparakstīšos. Klubs, 
redakcija un tamlīdzīgas organizācijas pastāv tikai tāpēc, lai dažiem cilvēkiem 
būtu darbs.” Avīzes korespondents izdarīja secinājumu, ka “tādām vienībām kā 
klubam, redakcijai, kultūras sektoram rūpnīcā ir jāorganizē savs darbs tā, lai tādi 
strādnieki būtu ne tikai [sociālisma] celtniecības trieciennieki, bet arī trieciennieki 
kultūrizglītības frontē”.95 . Grūti spriest, cik brīvi Dreija bija izteicies. Iespējams, 
ka viņš arī saprata, ka latviešu “kluba, redakcijas un tamlīdzīgu organizāciju” 
darbinieki rūpējās ne tikai par savām darbavietām, bet pildīja partijiski valstiskas 
ideoloģiskā darba sistēmas sastāvdaļas funkcijas, mazāk rūpējoties par nacionālo 
kultūru, bet vairāk par sociālistiskās ideoloģijas izplatību, taču atklāti pateikt to 
neuzdrošinājās. 

Nākamajā gadā “Каучук” avīzi “Komunāru Cīņa” abonēja 10% no visiem latviešu 
strādniekiem, sakari ar klubu tā ir palika “vāji”.96  Kaut arī Maskavas Latviešu 
centrālais strādnieku klubs centās vismaz daļu savas darbības pārnest tieši uz 
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uzòçmumiem, 1933. gadâ septiòâs rûpnîcâs bija nodibinâti “latkluba kultsektori”,
citâs – ievçlçti “kluba priekðstâvji”,97  taèu izraisît strâdniekos vçlmi plaðâk
iesaistîties kluba darbâ tie nespçja.

Latvieðu ideoloìiskajiem darbiniekiem nâcâs atzît tiem rûgto patiesîbu: “Visos
savos salidojumos latvju strâdnieki deva konkrçtus solîjumus aktîvi piedalîties
nacionâlajâ kultûrceltniecîbâ. Nevar noliegt, ka salidojumi zinâmâ mçrâ sekmçja
mûsu nacionâlo kultûrdarbu. Tomçr ðîs sekmes ir pârâk neapmierinoðas.”98

Tika mçìinâts strâdniekus ietekmçt ar atsaukðanos uz V. Ïeòina mâcîbu.
Latvieðu strâdnieki esot piemirsuði tâs atziòas, ka “nacionâlâs un valstiskâs
atðíirîbas starp tautâm un zemçm .. pastâvçs vçl ïoti ilgi, pat pçc proletariâta
diktatûras uzvaras vispasaules apjomâ. Skaidrs, ka viòi nav sapratuði, ka valoda
ir kultûras atslçga” .99

Tâ izveidojâs interesanta situâcija, kad ideoloìisko iestâþu darbinieki pârmeta
latvieðu strâdniekiem nacionâlâ kultûras darba nozîmes neizpratni, neaktivitâti ðai
jomâ, turpretî strâdnieku pârstâvji atbildîbu par strâdnieku vâjo iesaistîðanu to darbâ
centâs uzvelt paðiem ðo kultûras iestâþu darbiniekiem. Piemçram, atzîmçjot to, ka
nebija “noteiktu statistikas datu, kas dotu skaidru priekðstatu par .. Maskavas latvieðu
atseviðío grupu lielumu, viòu vispusîgu raksturojumu”, presç tika norâdîts, ka savâkt
ðâdus datus acîmredzot taèu ir viens no kluba “tuvâkajiem uzdevumiem”.100

Ðîs tendences atspoguïojâs arî 1936. gada nogalç notikuðajâ Maskavas rûpnîcu
labâko latvieðu stahanovieðu, avîzes ”Komunâru Cîòa” redakcijas, kultûras un
izglîtîbas biedrîbas “Prometejs” un Maskavas Latvieðu centrâlâ strâdnieku kluba
darbinieku “saiknes vakarâ”. Tajâ pieòemtâ rezolûcija izvirzîja uzdevumus: preses
izplatîtâjiem gâdât, lai visi latvieðu strâdnieki parakstîtos uz latvieðu periodis-
kajiem izdevumiem; kluba valdei panâkt, lai tas “vçl cieðâk” saistîtos ar
strâdniekiem rûpnîcâs utt.101  Netika pieminçti vairâki objektîvi apstâkïi, kas
traucçja latvieðu strâdniekiem plaðâk iekïauties nacionâlâs kultûras apguvç un
attîstîbâ: Maskavas kâ lielpilsçtas nesakârtotâ vide, sliktais transports, kas
nokïûðanu citâ pilsçtas malâ pârvçrta par nopietnu problçmu; citas sadzîves
grûtîbas; bet visvairâk, protams, tas, ka Padomju Savienîbâ gandrîz visi latvieðu
kultûras pasâkumi tika pârsâtinâti ar komunistisko ideoloìiju, tâpçc lielâ mçrâ
padarîti neinteresanti un bieþi vien pilnîgi nebaudâmi.

Analizçjot Maskavas latvieðu strâdnieku attieksmi pret nacionâlâs kultûras
veicinâðanu Padomju Savienîbâ, jâòem vçrâ, ka, “neraugoties uz visiem
trûkumiem, Maskavâ stâvoklis ir labâks nekâ citâs pilsçtâs”.102  Jâatzîst, ka
30. gados latvieðu kultûras pasâkumu, pilsçtâ dzîvojoðo latvieðu strâdnieku
sakaru uzturçðanas nozîme nacionâlâs kopîbas saglabâðanâ pieauga, jo 20. gados
pastâvoðâs kompaktâs latvieðu grupas uzòçmumos acîmredzami sâka samazi-
nâties, pieauga latvieðu strâdnieku “izkaisîtîba” pilsçtas uzòçmumos.

Tas tika skaidrots ar kvalificçtu strâdnieku pârcelðanu darbâ jaunatvçrtajos
uzòçmumos, lai tur jaunpieòemtajiem jaunajiem strâdniekiem ierâdîtu darba
iemaòas.103
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30. gados bija samazinājies kopējais latviešu strādnieku skaits Maskavā. Kā jau 
iepriekš teikts, 20. gadu sākumā pilsētā skaitījās 2000 latviešu strādnieku, bet 
turpmāk tas saruka. 

Latviešu vidū pastāvēja tendence pārvērtēt strādnieku skaitu. 1928. gadā 
“Krievijas Cīņa” rakstīja, ka no apmēram 12 000 latviešu Maskavā strādnieku 
ir 60%, pārējie – kalpotāji un citi.104  1930. gadā latviešu avīžu “Komunāru 
Cīņa” un “Latviešu Zemnieks” redaktori Pēteris Blumfelds (Sviris) un Konrāds 
Jokums VK(b)P Kultūras nodaļas nacionālās preses sektora vadītājam Risako-
vam rakstīja, ka rūpnīcās “Каучук”, Elektrorūpnīca , “Красный богатырь”, 
“Sarkanā zvaigzne” katrā latviešu strādnieku skaits sasniedzot 100 cilvēku.105  
Acīmredzot šādi vērtējumi bija pašapmāna un neinformētības rezultāts. Jau 
1933. gadā nācās konstatēt, ka latviešu strādnieku kopējais skaits Maskavā 
bija krities līdz 1000.106 

Tomēr var teikt, ka latviešu loma Maskavas uzņēmumos joprojām bija 
ievērojama. Parasti viņi bija augsti kvalificēti un bieži ieņēma vadošos – briga-
dieru, meistaru, cehu priekšnieku posteņus. Tā J. Staļina vārdā nosauktajā 
autorūpnīcā no 53 latviešiem 14 piederēja inženiertehniskajam personālam un 
33 bija augsti kvalificēti strādnieki.107  Bija sācies latviešu asimilācijas process 
vietējo pamattautības iedzīvotāju – krievu vidū. Nācās konstatēt, ka “latviešu 
valodā vienam  otram ir jau pagrūti izteikties, piemēram, ja uzstājas sapulcēs, 
pulciņos utt.”,108  taču 30. gados tas vēl nevarēja masveidā ietekmēt nacionālās 
piederības sajūtu un vest pie latviešu skaita samazināšanās. 

Arhīvu materiāli un arī latviešu prese rāda, ka lielāka ietekme bija citam 
procesam. 20. gados daudzi latviešu strādnieki pacēlās pa sociālās hierarhijas 
kāpnēm, kļuva par partijas, padomju, saimnieciskajiem darbiniekiem un tā 
mazināja strādnieku skaitu. Lai minam tikai dažus piemērus.

Jānis Lampe bija dzimis 1895. gadā, 1917. gadā iestājies partijā, karojis 
Pilsoņu kara frontēs, 1922. gadā demobilizējies, no 1923. līdz 1928. gadam 
strādājis par galdnieku, reizē aktīvi piedalījies partijas darbā, bijis arī partijas 
rajona komitejas loceklis. No 1928. gada viņš kļuva par rajona komitejas instruk-
toru un karjeru turpināja kā partijas darbinieks.109 

1884. gadā dzimušais Jānis Raumanis jau 1905. gadā pārcēlās uz dzīvi 
Maskavā, strādāja šeit dažādos uzņēmumos, 1917. gadā bija iestājās partijā, 
Pilsoņu kara laikā dienēja Sarkanajā armijā, pēc kara 1923. gadā atkal uzsāka 
darbu kā atslēdznieks rūpnīcā, taču jau nākamajā gadā tika izvirzīts, kā toreiz tei-
ca, “atbildīgā” darbā Viskrievijas Lauksaimniecības kooperācijas savienībā.110 

Ivans (Jānis?) Jansons bija dzimis 1894. gadā, 1917. gadā iestājies partijā, 
dienējis Sarkanajā armijā, 1921. gadā “sakarā ar paredzamo aizbraukšanu uz 
Latviju” izstājies no KK(b)P, no 1921. līdz 1926. gadam strādājis Apvienotajā 
valsts politiskajā pārvaldē (Čekā) Maskavā, bet 1926. gadā kļuva par virpotāju 
rūpnīcā, 1929. gadā tika izvirzīts par meistaru, sāka mācīties tehniķu vakara 
kursos, 1930. gadā kļuva par mehāniskā ceha vadītāju, 1932. gadā atkal tika 
uzņemts partijā, kļuva par tehnisko direktoru, 1933. gadā – par tehniskās kon-
troles nodaļas vadītāju, 1934. gadā sāka mācīties Rūpniecības akadēmijā.111  
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Iespçjams, ka I. Jansons patiesîbâ 1921.–1926. gadâ atradâs Latvijâ, jo diezin
vai viòð varçtu diençt Apvienotajâ valsts politiskajâ pârvaldç, nebûdams partijas
biedrs; varbût ne pârâk veiksmîgi tika galâ ar savu uzdevumu, kâpçc arî bija
atvaïinâts no izlûkoðanas un spiests pâriet darbâ rûpnîcâ. Diemþçl tagad tâ ir
tikai hipotçze, ko bez papildu materiâliem nevar pamatot. Taèu var apgalvot, ka
arî kâ strâdnieks viòð neapstâjâs savâ izaugsmç, izglîtojâs un virzîjâs augðup.

Interesantu dzîves ceïu izvçlçjâs A. Lagzdiòð, kurð bija dzimis 1914. gadâ,
beidzis seðas klases K. Marksa latvieðu skolâ Maskavâ, divus gadus mâcîjies
Maskavas Elektrorûpnîcas arodskolâ un no 1932. gada sâcis strâdât par
atslçdznieku. Kad 1933. gadâ pie rûpnîcas tika nodibinâta aerokluba filiâle, viòð,
kaut naktîs iznâca gulçt tikai èetras stundas, sâka mâcîties lidot un, atstâjis
strâdnieku rindas, kïuva par lidotâju instruktoru.112

Latvieðu strâdnieku vidû ðâdu cilvçku, kas gribçja mainît savu sociâlo stâvokli
un pielika pûles, lai to izdarîtu, bija daudz.

Materiâlu trûkuma dçï grûti spriest par to, kâ jutâs, kâ savu darbu vçrtçja
paði latvieðu strâdnieki, cik lielâ mçrâ viòi vadîjâs no iztikas ieguves, cik no
“sociâlisma” celtniecîbas viedokïa. Oficiâlie dokumenti, padomju avîþu raksti
dod tendenciozas atbildes. Piemçram, izlasot par “Sarkanâs zvaigznes” strâdnieka,
Pilsoòu kara dalîbnieka Anða Íeniòa, Latvijas Republikas izglîtîbas ministra Ata
Íeniòa brâlçna, izteikumu, ka “proletâriskâ iekârta pat viòu, dzimuðu latvieti,
saistîjusi nesaraujamâm saiknçm ar tagadçjo Krieviju”,113  nerodas pârliecîba par
citçto vârdu patiesumu, jo netiek paskaidrots, kâ, kâdu motîvu vadîts ðis strâdnieks
bija nonâcis Padomju Savienîbâ, kïuvis par trieciennieku, ko viòð zina, kâ vçrtç
dzîvi Latvijas Republikâ utt. Arî cita, jau minçtâ trieciennieka E. Apðenieka darbîbas
apraksts avîzç maz palîdz saprast viòa rîcîbas motîvus. Lûk, tas: “Ja viòð redz, ka
kâds mçìina sabotçt normas, “guríoties”, viòð sabotâþu uz vietas salauþ –
atbrauka rokas [piedurknes –V. Ð.], stâjas pie darba un parâda, kâ norma

10. att. Stiepïu (drâðu) rûpnîcas strâdnieki
pusdieno. 20. gs. 30. gadu pirmâ puse.
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izpildāma.”114  Nedz citētais fragments, nedz viss raksts nevieš pārliecību, ka tā 
varonis cīnās pret īstu “sabotāžu”. Pat nepilnīga tā laika apstākļu pazīšana vedina 
uz domām, ka “sabotāžas” vietā būtu jārunā par “slinkošanu”, “nemākulību”, 
tās “salaušanas” vietā – par prasmīga kolēģa palīdzību mazāk prasmīgam, par 
vadītāja rūpēm par viņam uzticētā iecirkņa sekmīgu darbu. Līdz ar to raksta 
varonis no idejiska cīnītāja par “sociālismu” pārtop par vienkārši atbildīgu, 
kārtīgu sava darba darītāju.

Diemžēl maz ir saglabājušies personīga rakstura dokumentu, kuri varētu ko 
vairāk liecināt par latviešu strādnieku izjūtām Padomju Savienībā. Arī atrodamos 
nākas vērtēt visai kritiski. Tā, piemēram, viena no retajām rakstā jau pieminētā 
Maskavas strādnieka Mārtiņa Vilmaņa 1935. gadā draugam Latvijā rakstītajām 
vēstulēm dod vielu šaubām par rakstītāja patiesumu. Autors, aprakstot savas 
darba gaitas Maskavā kopš “bēgļu laikiem” līdz pat 1935. gadam, tik lielā mērā 
centies uzsvērt padomju dzīves pozitīvās puses, ka nevilšus rodas tendenciozitātes 
iespaids. Daži piemēri no vēstules. Tās autors 1924. gadā kļuvis bezdarbnieks 
un saņēmis bezdarbnieka pabalstu, ar ko varējis “iztikt”. Tad Centrālajā Darba 
institūtā pie Darba biržas sešu mēnešu laikā “izmācījies” par atslēdznieku, sācis 
strādāt rūpnīcā “Красный богатырь”, papildinājis zināšanas vakara kursos, pēc 
diviem gadiem kļuvis par tehnisko kontrolieri, tad remonta un montāžas ceha 
meistaru, rūpnīcas sienas avīzes redaktoru. Darba diena PSRS esot septiņas stun-
das, katra sestā diena – brīvdiena, gada laikā apmaksāts mēneša atvaļinājums. 
Kad viņš 1933. gadā saslimis ar “sirds kaiti”, atvaļinājuma laikā dabūjis “brīvu 
ceļu un vietu” sanatorijā Kislovodskā. 1935. gadā pavadījis atvaļinājumu atpūtas 
namā Maskavas apkārtnē. Mēnešalga esot 405 rubļi, ja rūpnīca izpilda plānu, ik 
ceturksni pienākas prēmija 50–100 rubļu apmērā. Visbeidzot sekoja aicinājums 
jaunības draugam: “.. neklausi tām melu ziņām, ko raksta jūsu avīzes par Pa-
domju Savienību.”115  Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka minētie fakti pilnībā atbilst 
patiesībai. Tik tiešām meistara alga rūpnīcā bija ap 400 rubļu mēnesī.116  PSRS 
tajā laikā bija piecu dienu darba nedēļa un septiņu stundu darba diena, strādnieki 
saņēma ceļazīmes uz sanatorijām un atpūtas namiem.117 

Taču vēstules autors neko nesaka par to, kāpēc rūpnīcā “Красный богатырь” 
bija lielāks atvaļinājums nekā citur, kāpēc viņš ieguva “sirds kaiti”, vai tas nebija 
saistīts ar gumijas rūpniecībā valdošajiem smagajiem darba apstākļiem? Vēstulē 
nekas nebija teikts par strādnieku sadzīves apstākļiem – dzīvokļiem, preču cenām, 
to kvalitāti. Iespējams, ka M. Vilmanis padomju propagandas ietekmē daļēji 
dzīvoja jau nākotnē – sociālismā, pieciešot esošās negācijas; taču nevar izslēgt 
iespēju, ka viņš, labi apzinoties trūkumus padomju cilvēku dzīvē, varbūt zinot 
arī, kā tos vērtē Latvijā, saprata, ar ko 30. gados viņam varēja draudēt kritisks 
padomju strādnieka dzīves attēlojums, ja tas nonāktu drošības iestāžu rokās, 
tāpēc rakstīja tikai par to, kas nevarēja kalpot apsūdzībai nelojalitātē. Tam netiešs 
apstiprinājums ir aicinājums neticēt Latvijas avīzēm, ar kurām vēstules autors 
diezin vai varēja kaut cik aptveroši iepazīties, bet par kuru melīgumu skandināja 
staļiniskā propaganda.
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Lai kā arī būtu, Maskavas latviešu strādnieku noskaņojuma, savas dzīves 
vērtējuma izpēte jāturpina.

Man pieejamajos Maskavas arhīvos materiāli, kas satur ziņas par pilsētā 
dzīvojušajiem latviešiem, faktiski apraujas ar 30. gadu vidu. Kaut avīze 
“Komunāru Cīņa” turpināja iznākt arī vēl 1937. gadā, tajā vairs praktiski tikpat 
kā nav ziņu par Maskavas latviešu strādniekiem. Jau 1936. gada nogalē sākās 
latviešu aresti, kuri turpinājās turpat divus gadus.118  1937. gada jūlijā VK(b)P 
CK Politbirojs deva Iekšlietu tautas komisariātam pavēli nekavējoties arestēt 
visus vāciešus, kuri strādā aizsardzības rūpnīcās. Pēc tam parādījās analoģiski 
lēmumi par citu tautību pārstāvjiem.119  23. novembrī visu PSRS republiku novadu 
un apgabalu iekšlietu iestāžu darbiniekiem tika izsūtīta PSRS Iekšlietu tautas 
komisāra N. Ježova pavēle sagatavot, bet 30. novembrī – sākt “visu latviešu, 
turamu aizdomās par spiegošanu, diversiju rīkošanu, pretpadomju nacionālistisku 
darbību” arestus. Īpašu vērību bija uzdots veltīt visu aizsardzības uzņēmumu 
“attīrīšanai” no latviešiem.120  Arī citos Maskavas uzņēmumos strādājošie latvieši, 
pat ja tos tieši neskāra represijas, pārdzīvoja nedrošību un bailes. 

Kā rāda represēto saraksti, staļinisko represiju gaitā cieta, gāja bojā ne tikai 
tie latvieši, kuri bija kļuvuši par partijas, padomju, saimnieciskiem, militāriem, 
zinātnes un kultūras darbiniekiem, bet arī daudzi vienkāršie strādnieki.121  
Uzskatāmu piemēru sniedz rūpnīcas “Elektrostaļ” termiskā ceha strādnieka, 
latvieša, bijušā VK(b)P kandidāta, izslēgta par “politisku nestabilitāti” E. Brahmaņa 
liktenis. Viņš tika apsūdzēts spiegošanā un dalībā kontrrevolucionārā organizācijā 
un represēts. Faktiskie viņa “noziegumi” bija: izteikumi, ka “Latvijā dzīvo labāk 
kā PSRS, Latvijā visa ir daudz, bet šeit nav nekā”, “Tā nav partija, bet cilvēku 
kliķe, kura krāpj strādnieku šķiru”; strādnieku “neapmierinātības uzkurināšana, 
pierunājot tos prasīt darba algas pielikumu” un kolektīva iesnieguma ar algas 
palielināšanas prasību iniciēšana; kā arī “kaitniecība”, kura notikusi, apzināti 
pārkāpjot ražošanas procesu kālija krāsnīs, kā rezultātā cehā ieplūduši kodīgi 
dūmi, kas likuši pārtraukt darbu un izsaukuši strādnieku neapmierinātību. (Kā 
šos kodīgos dūmus varēja paciest pats “kaitnieks”, lietas “izmeklētāji” nedo
māja.)122  Tā režīms “proletariāta diktatūras” vārdā izrīkojās ar tam nepakļā
vīgajiem strādniekiem.
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DIE LETTISCHEN ARBEITER IN MOSKAU

(1922–1936)

Während des Ersten Weltkrieges war Moskau einer der wichtigsten
Niederlassungsorte lettischer Flüchtlinge. In der Hauptstadt Russlands wurden
mehrere Unternehmen mit einer verhältnismäßig großen Zahl lettischer Arbeiter
gegründet, die in den Jahren des Weltkrieges und teilweise auch während des
Bürgerkrieges funktionierten. Nach dem Ende des Bürgerkrieges kehrte ein großer
Teil der lettischen Arbeiter in ihre Heimat zurück, zahlreiche blieben jedoch in
Moskau.

Es ist ein Anliegen des vorliegenden Beitrags, nach Einsicht in die Dokumente
der Moskauer Archive und in die lettischsprachige sowjetische Presse der 1920er/
30er Jahre das Leben der in Moskau gebliebenen Arbeiter unter den Bedingungen
der Sowjetherrschaft zu schildern.

Nach dem Bürgerkrieg wohnten in Moskau 8–14 Tausend Letten. Im Januar
1923 gab es in Moskau etwa 2000 lettische „industrielle Proletariern“ und etwa
15 Arbeitsstellen mit einem verhältnismäßig hohen Anteil lettischer Arbeiter.
In dem vorliegenden Aufsatz wird über die Letten berichtet, die in den Werken
„Sarkanâ Zvaigzne”, “Kauèuks”, “Pariþskaja komunna” u. a. tätig waren.

In den 20er Jahren zeichneten sich die Moskauer Arbeiter durch eine als Protest
gegen den Zarismus entstandene und bei den revolutionären Kämpfen zum
Ausdruck gekommene Aktivität aus. Zahlreiche von ihnen, insbesondere die
Parteimitglieder, traten zu dieser Zeit noch tatkräftig gegen alle negativen
Erscheinungen im Leben der Kommunistischen Partei und des ganzen Staates
ein und versuchten, diese zu beseitigen. Seit Ende der 1920er Jahre, nach der
Etablierung der Alleinherrschaft J. Stalins, gab es ein solches Auftreten nicht mehr.

Durch den Prozess der Industrialisierung entstanden im Leben der Arbeiter große
Veränderungen. Der Umfang der Arbeit in der Produktion stieg enorm an, der Druck
der wirtschaftlichen und der politischen Leitung des Staates auf die Arbeiter, die
diese Aufgaben leisten sollten, verstärkte sich immer mehr. Verschiedene
Organisationen – parteiliche, sowjetisch-administrative, wirtschaftliche sowie
ehrenamtliche – bemühten sich um ein ständiges Wachstum der Arbeitsproduktivität;
dabei sollten die Arbeiter nicht nur die ansteigende Arbeitsintensität bewältigen,
sondern auch ihren Enthusiasmus beim Bau des „Sozialismus“ demonstrierten.
Lettische Arbeiter wurden wie alle anderen in die von der Kommunistischen Partei
initiierten sozialistischen Wettbewerbe, in die Bewegungen der Stoßarbeiter, der
„Arbeiter-Korrespondenten“, der „Rationalisatoren“ und der „Stachanower“
hineingezogen. Von 1931 bis 1935 wurden in Moskau fünf Treffen der dort lebenden
lettischen Stoßarbeiter veranstaltet. Die besten Arbeiter wurden prämiert. Als die
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höchsten Auszeichnungen galten die Orden der UdSSR – der Orden der Roten
Arbeiterfahne und der Lenin-Orden.

Wenn die Leistungen der Moskauer Arbeiter von der lettischen Presse als
Vorbild für alle anderen lettischen Arbeiter in der übrigen Sowjetunion hingestellt
werden konnten, so wurde ihre Einstellung zu der „nationalen Kultur“ recht
kritisch beurteilt.

Seit dem Anfang der 1920er Jahre wurde eine ablehnende Haltung eines
Teiles der lettischen Proletarier gegenüber der sogenannten „lettischen Arbeit“
bemerkbar, – sie verzichteten auf die Teilnahme an verschiedenen Zirkeln der
lettischen Klubs, an verschiedenen national-politischen Kampagnen sowie auf
die Unterstützung der lettischen Presse. Die Hauptursache dafür war, dass in
der Sowjetunion fast alle kulturellen Veranstaltungen mit der kommunistischen
Ideologie durchdrungen und deshalb für das Publikum uninteressant waren.

In den 1930er Jahren gewannen die kulturellen Veranstaltungen und die
Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen den lettischen Arbeitern im Blick
auf die Bewahrung der nationalen Gemeinschaft erheblich an Bedeutung, weil die
in den 20er Jahren bestehenden kompakten lettischen Gruppen in Werken und
Unternehmen merklich kleiner wurden. In den 20er Jahren waren zahlreiche lettische
Arbeiter in der sozialen Hierarchie aufgestiegen und zu Partei-, Sowjet- oder
Wirtschaftsfunktionären geworden; dadurch war die Zahl der Arbeiter
zurückgegangen. Außerdem waren die lettischen Arbeiter mehr als zuvor über eine
größere Zahl von Unternehmen verteilt. Trotzdem ist festzustellen, dass die Rolle
der lettischen Arbeiter in den Moskauer Unternehmen immer noch recht bedeutend
war. In der Regel waren sie hoch qualifiziert und hatten führende Posten inne, d. h.
waren als Brigadiere, Werkmeister oder Leiter von Werkabteilungen tätig.

Ende 1936 wurden in der Sowjetunion auch Verhaftungen von Letten
angeordnet; im Laufe der folgenden zwei Jahre wurden die Repressionen gegen
diese fortgesetzt, wobei nicht nur diejenigen Letten, die hohe Ämter in der
Partei und in der sowjetischen Administration, in der wirtschaftlichen Strukturen
und beim Militär, in der Wissenschaft und Kultur erworben hatten, sondern
auch zahlreiche einfache Arbeiter ums Leben kamen.

Schlüsselwörter: Arbeiter, sowjetische Gesellschaftsordnung, Moskau, Industrie,
Stoßarbeit, Stalinismus, Repressionen.
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