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Pirmā pasaules kara laikā Maskavā blakus latviešu pilsoniskajām organizācijām1 
izveidojās arī virkne kreisu, galvenokārt uz strādniecības interešu aizstāvību orientētu 
latviešu organizāciju. Pārskatu par to darbību ērtāk sākt ar mazākajām. 

1917. gada augustā Maskavā nodibinājās latviešu anarhistu grupa “Liesma”, kura 
sanāksmes rīkoja vienreiz nedēļā kādā privātā dzīvoklī, kas liecina par grupas nelielo 
sastāvu.2

Pirmajā brīdī šķiet, ka Pagaidu valdības gāšana un varas pāreja lielinieku rokās pavēra 
labas perspektīvas latviešu anarhistu darbībai. Oktobra notikumu laikā viņi “ierakstījās” 
strādnieku Sarkanās gvardes vienībās vai īpašās anarhistu družinās kopā ar saviem krievu 
domubiedriem. Latviešu grupa ieņēma savām vajadzībām kādu māju, atklāja tur anarhistu 
klubu, kur noturēja “publiskus referātus”, uz kuriem, pēc pašu rīkotāju datiem, “ne reti 
ieradās līdz 100 cilvēku”, iespiešanai nodeva trīs brošūras. Vēlāk telpas tika vēl paplašinātas. 
Anarhistu skaits pieauga, Maskavā ierodoties viņu partijas biedriem – latviešiem no 
Harkovas. 1918. gada aprīļa sākumā grupā skaitījās ap 100 cilvēku. Grupai bija lieli plāni 
nākotnē.3 Taču drīz situācija mainījās. Naktī uz 12. aprīli Viskrievijas ārkārtējās komisijas 
vienības, Maskavas garnizona daļas ar latviešu strēlnieku aktīvu līdzdalību veica plaša 
mēroga anarhistu atbruņošanas un aizturēšanas operāciju. M. Vaseris, 3. latviešu strēlnieku 
pulka kareivis, savās atmiņās īpaši atzīmējis anarhistu labo ēdienu: “Mēs, strēlnieki, 
dabūjām diezgan paplānas pusdienas [arī vēsturnieku pētījumi liecina, ka latviešu strēlnieku 
apgāde Maskavā 1918. gada pavasarī bija pieticīga4], turpretim anarhistiem pusdienas bija 
labu labās, netrūka ne gaļas, nedz baltās maizes noliktavas skapjos”.5 Pēc atbruņošanas un 
aizturēšanas anarhisti vairākas dienas pavadīja Kremļa pagrabos un Butirku cietumā, līdz 
galu galā lielinieki viņus atzina nevis par bandītiem, bet “idejiskiem darbiniekiem” un 
atbrīvoja. Tomēr, pēc pašu anarhistu vārdiem, viņu “literatūra .. tika iznīcināta, tipogrāfija 
konfiscēta, viss grupas kapitāls .. nolaupīts”. Grupa gan mēģināja atjaunot darbību, ķerties 
pie literatūras izdošanas6, tomēr to kavēja telpu trūkums.7 Kad tās tika noīrētas, 16. jūnijā ar 
ieganstu, ka tiek meklēts kāds “nolaupīts” cilvēks, ieradās miliči, veica kratīšanu, visus 
nopratināja un beidzot atbrīvoja.8 Pēc tam anarhisti izdeva vēl sava laikraksta “Liesma” 
vienu numuru. Tālāku ziņu par grupas likteni pagaidām nav. 

1918. gada pavasarī Maskavā biroju nodibināja un laikrakstu sāka izdot Latvijas 
Revolucionāro sociālistu partija.9 Bez citu, eseriem raksturīgu nostādņu propagandas 
latviešu revolucionārie sociālisti pauda arī savu viedokli Latvijas patstāvības jautājumā. Viņu 
laikraksts aicināja “līdzās Latvijas pašnolemšanās cīņai nostādīt prasību: visu varu darba 
tautai”, “vispārējā vēlēšanu cenza vietā likt darba cenzu”10. Kaut prasība par “varu darba 
tautai” un “darba cenzu” arī bija tuvāka lielinieku proponētajai proletariāta diktatūras nekā 
parlamentārās demokrātijas idejai, par ko iestājās pilsoniskās grupas, tomēr šī šķietamā 
lozungu tuvība nevarēja apmierināt lieliniekus, jo revolucionārie sociālisti uzstājās pret 
padomju varas iestādēm un it īpaši Latviešu nacionālo lietu komisariātu, kuram “darba tauta 
nav devusi savu sankciju”, uzsvērot, ka “tikai pašas latviešu darba tautas vēlēta iestāde .. 
varēs būt pietiekoši autoritatīva un darba spējīga”.11

Vēstures literatūrā jau pietiekami plaši atspoguļoti notikumi, kas saistīti ar t.s. “kreiso 
eseru dumpi” 6. un 7. jūlijā, ar latviešu strēlnieku dalību tā apspiešanā.12 Tiesa, padomju 
periodā tapušajos darbos daži notikumu aspekti noklusēti, piemēram, ka latviešu strēlnieki 
pēc “dumpinieku” padzīšanas no viņu ieņemtajām ēkām, runājot pašu strēlnieku vārdiem, 
“iedzīvojās vadmalā un zābakos”13 jeb, kā to vērtēja divīzijas komisārs K. Pētersons, – “sāka 
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laupīt”.14 Liekas, īpaši var interesēt fakts, ka 10. jūlijā no 9. latviešu strēlnieku pulka tika 
izslēgts P. Garancs “kā 7. jūlija dumpja dalībnieks”.15 Tā ir autorei pagaidām vienīgā zināmā 
norāde par latviešu dalību 6. un 7. jūlija notikumos Maskavā eseru pusē. Datus par Latvijas 
Revolucionāro sociālistu partijas Maskavā esošo biedru nostāju šai sakarā, kā arī to tālāko 
darbību, neizdevās atrast. 

Runājot par organizācijām, kas pēcoktobra periodā darbojās Maskavas latviešu vidū, 
jāpiemin arī Bezpartijisko latviešu strādnieku apvienība. Tās izveide Maskavā bija sākusies 
1917. gada rudenī pēc iniciatora E. Lobes uzaicinājumu publicēšanas laikrakstā “Dzimtenes 
Atbalss”. Apvienība pretendēja uz latviešu strādnieku interešu pārstāvniecību, izstrādāja 
“prasību un darbības” programmu, kurā paredzēja Latvijas kā “demokrātiski republikāniskas 
valsts” izveidi, astoņu stundu darba dienas ievešanu, virsstundu aizliegšanu, zemes 
piešķiršanu “visiem, kuri to paši apstrādā”. Īpaši jāuzsver šīs apvienības paziņojums, ka 
“mēs nevarējām piekrist tai strādnieku partijai, kura strādniekus padarīja par aklu ieroci 
saujiņas lieliniecisko ideologu rokās un, ar oktobra dienām sākot, krasi novērsās uz slidenā 
varas un diktatūras ceļa”. Apvienība protestēja pret lielinieku praktizēto savu politisko 
pretinieku preses slēgšanu Latvijā un Maskavā. Pretstatā lielinieku internacionālismam 
apvienība deklarēja: “Mēs nebaidāmies un nekaunamies no savas latvietības. Nacionālisms 
priekš mums nav izsmiekla vai nicināšanas vārds.”16 Iespējams, ka šīs nacionālistiskās 
pozīcijas veidošanu bija sekmējuši “daudzie” Latviešu nacionāldemokrātu partijas aģitatori, 
kas darbojās apvienībā.17 Faktiski Bezpartijisko latviešu strādnieku apvienība tikai nosacīti 
ierindojama strādniecības organizāciju skaitā, tās pozīcija bija tuva pilsonisko grupu 
nostājai. 

Visas līdz šim nosauktās organizācijas nevarēja lepoties ar kaut cik plašu atbalstītāju 
pulku. 

Cīņa par politisko ietekmi latviešu zemāko slāņu – trūcīgo bēgļu, evakuētās strādniecības, 
Padomju valdības dienestā pārgājušo strēlnieku vidū Maskavā 1917.–1918. gados norisa 
galvenokārt latviešu sociāldemokrātu: lielinieku un mazinieku starpā. 

Maskavas latviešu mazinieku organizācija – grupa “Rīts”, kurā darbojās tādas vēlāk 
Latvijā pazīstamas personības kā V. Bastjānis, K. Dēķens, A. Petrevics u.c., radās 1917. gada 
marta sākumā. Jau ar pirmajām legalitātes dienām latviešu mazinieki sastapa asu kritiku no 
savu partijas biedru – lielinieku puses. 28. martā Maskavā izdotā Latvijas Sociāldemokrātijas 
orgāna “Sociāldemokrāts” slejās parādījās pazīstamā sociāldemokrātijas darbinieka 
P. Dauges “Uzsaukums Maskavas latv[iešu] S[ociāl]d[emokrātiskajai] inteliģencei”, kurā viņš 
apgalvoja, ka grupa “Rīts” nespējot veikt tos uzdevumus, ko tā sev spraudusi, jo grupā esot 
“diezgan raibs idejiskais sastāvs”, tās kodolam raksturīga “atrautība no strādnieku masām” 
un gandrīz visi grupas biedri pārāk aizņemti dažādos sabiedriskos darbos, kas neļaujot 
“kārtīgi organizēt partijas darbu”. P. Dauge aicināja visus “Rīta” biedrus iekļauties “tanīs 
strādnieku organizācijās, kuras .. ir organizējušās ap LSD CK”,18 tātad – pakļauties 
lielinieciskajai LSD vadībai. Tas nenotika, un savstarpējā politiskā cīņa turpinājās. 

Pēc tam, kad redzamākie “Rīta” darbinieki aizbrauca uz Latviju, grupa sašķēlās, 
izveidojās otra mazinieku grupa, kas bija pārstāvēta 10.–13. jūnijā Petrogradā sasauktajā 
14 latviešu mazinieku grupu konferencē, kurā nodibināja mazinieku apvienoto centru. Tajā 
ievēlēja arī maskaviešu pārstāvi J. Grantu.19 Pēc tā laika aktīvā mazinieku darbinieka 
F. Cielēna liecības, Maskavas mazinieku grupa bija vislielākā no tām, kas sadarbojās ar 
Petrogradas centru.20

Latviešu mazinieki izrādīja zināmu aktivitāti vispārējā Maskavas politiskajā dzīvē. Abas 
grupas piedalījās Maskavas domes vēlēšanās 25. jūnijā.21 Ik nedēļu sanāca otrās latviešu 
mazinieku grupas komitejas sēdes. Grupa mēģināja rīkot publiskas lekcijas, nodibināja 
aģitatoru kursus. Tiesa gan, panākumi bija pieticīgi, lekcijas bija “vāji” apmeklētas, aģitatoru 
kursi drīzumā telpu trūkuma dēļ beidza pastāvēt. Petrogradā izdotā mazinieku “Strādnieku 
Avīze”, “pateicoties lielinieku aģitācijai un mazinieku klusēšanai”, Maskavā bija “ļoti mazā 
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mērā izplatīta”.22 Īsi pirms Oktobra apvērsuma – 18. oktobrī sanāca abu grupu kopīga 
sanāksme, kurā pieņēma lēmumu par apvienošanos, bet 21. oktobrī notika jau apvienotās 
mazinieku organizācijas Izpildu komitejas pirmā sēde.23

Latviešu lielinieki Maskavā līdz 1917. gada oktobrim jau bija izcīnījuši ievērojamu 
ietekmi latviešu strādnieku, bēgļu vidū. Pēc dažiem aprēķiniem, jau 1917. gada maijā viņu 
organizācijā Maskavā bija līdz 2000 biedru.24 Jau martā ar uzdevumu “izaudzināt no 
strādnieku masām to cīņas avangardu, kuram būs jānoslauka kapitālisma pēdējās atliekas”, 
bija nodibināts latviešu sociāldemokrātu klubs “Cīņa”.25 Septembrī nodibinājās KSDSP 
Maskavas latviešu Jaunatnes savienība, kurā gada beigās bija 160–200 biedru.26 Latviešu 
lielinieki bija pārstāvēti arī Latviešu bēgļu komitejā, Maskavas latviešu patērētāju biedrībā 
“Produkts”, kura līdz 1918. gada pavasarim kļuva par “vislielāko latviešu organizāciju 
Maskavā”, apvienojot pāri par 2300 biedru27 u.c. Visās sabiedriskajās organizācijās, visos 
masu pasākumos lielinieki veica plašu propagandas un aģitācijas darbu, aktīvi apkaroja 
savus politiskos pretiniekus. 

Pēc Oktobra apvērsuma politiskās cīņas metodes latviešu vidū Maskavā būtiski mainījās. 
Decembrī lielinieks P. Dauge rakstīja Rainim: “Proletariāta uzvara pilda sirdi ar prieku, bet 
reizē ar lielām bailēm par uzvaras ilgumu. Apstākļi dzina proletariātu uz lielo cīņu, bet 
proletariāta paša spēki vēl nebūt nav pietiekoši nobrieduši, lai uz pašu spēkiem vien varētu 
paļauties. Inteliģence mūs boikotē .. Asais lūzums rada daudz ienaidnieku, bet ar to 
jāskaitās.”28

“Proletariāts” vai pareizāk – uz proletariāta interešu nemaldīgu pārstāvēšanu 
pretendējošā lielinieku partija, valsts pārvaldē, grandiozo sabiedrības pārbūves plānu 
realizēšanā tik trūkstošās “inteliģences” vietā lielā mērā balstījās uz t.s. pusinteliģentiem 
strādniekiem, sīkpilsonības slāņiem. Latviešu trimdas literatūrā jau ir atzīmēta salīdzinājumā 
ar krievu pamatmasu izglītotāko dažādo Krievijas nacionālo mazākumu pārstāvju loma 
revolucionārajās pārvērtībās Iekškrievijā, kur tie bija nonākuši Pirmā pasaules kara laikā. 
Pilsoņu kara Krievijā dalībnieks, latviešu strēlnieku virsnieks P. Dardzāns uzsvēris: “Daudzi 
simti tūkstošu latviešu, lietuviešu un miljoni no Polijas izdzīto žīdu vēlāk izšķirīgi palīdzēja 
sagraut cara impēriju.”29 Šo atzinumu faktiski ir apstiprinājis arī Krievijas lielinieku vadonis 
V. Ļeņiņs. Sarunā ar Tautību lietu tautas komisariāta kolēģijas locekli S. Dimanšteinu viņš 
sacījis: “Liela nozīme revolūcijā bija tam apstāklim, ka kara gados krievu pilsētās apmetās 
daudz ebreju inteliģentu. Viņi likvidēja to vispārējo sabotāžu, ar kuru mēs sadūrāmies pēc 
Oktobra revolūcijas .. Mums izdevās pārņemt valsts aparātu, tikai pateicoties šai saprātīgā 
un izglītotā darba spēka rezervei.”30 V. Ļeņina teikto var attiecināt arī uz latviešiem. Latviešu 
inteliģence gan daudz mazākā mērā kā ebreju inteliģence sadarbojās ar lieliniekiem 
(1920. gadā latviešu bēgļi liecināja: “Starp komisāriem viss vairums žīdu, uz desmit žīdiem 
nāk viens latvietis.”31), taču acīmredzot neviens faktu pārzinātājs nenoliegs latviešu 
lielinieku ievērojamo lomu dažādos vadošos posteņos Padomju Krievijas pirmajos gados. Lai 
minam tikai vienu piemēru. Nodibinot 1918. gada septembrī Republikas kara revolucionāro 
padomi, kurā tika lemti stratēģiski jautājumi, no astoņiem tās locekļiem seši bija krievi un 
ebreji, divi – K. J. Daniševskis un J. Vācietis – latvieši.32

Minētās sarunas turpinājumā V. Ļeņins izteica arī svarīgu atziņu, kura jāņem vērā, 
analizējot lielinieku attieksmi pret mazākumtautībām un to organizācijām. Tā ir sekojoša: 
“Dotais gadījums ir spilgts piemērs īpašas socioloģiskas likumsakarības darbībai, kurai ir 
pakļautas starp citām tautām izklaidētā etniskā mazākuma ekonomiskās un sociālās 
struktūras izmaiņas: šai struktūrai vienmēr ir jāatbilst vairākuma tautas prasībām un 
vajadzībām, valsts prasībām un mērķiem, valdības politikai, valdošo šķiru un grupu 
interesēm.”33 No šī redzes viedokļa raugoties, kļūst skaidrs latviešu mazākuma, latviešu 
organizāciju, arī sociāldemokrātisko, liktenis pēcoktobra periodā ne tikai Maskavā, bet visā 
Padomju Krievijā un vēlāk Padomju Savienībā. 
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Neilgi pēc varas pārejas lielinieku rokās mazinieki mēģināja sarīkot vēlētāju sapulci 
sakarā ar Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanām, taču ieradās grupa “jaunu cilvēku”, kuri 
“paskaidroja”, ka šāda sapulce latviešu bēgļiem Maskavā neesot vajadzīga, viņi jau tāpat 
zinot, par ko balsot. Kad mazinieki pret šādu demokrātijas ierobežošanu protestēja, viens no 
viņu komitejas locekļiem tika piekauts.34 Kaut šajā gadījumā “jauno cilvēku” grupa vēl 
neatsaucās uz kādas oficiālas iestādes lēmumu vai rīkojumu, tātad notiekošo formāli varēja 
vērtēt kā latviešu – divu politisku virzienu piekritēju sadursmi bez oficiālās varas 
iejaukšanās, tomēr pats fakts demonstrēja lielinieku nevēlēšanos pieļaut kādu politisku 
pretdarbību. 

Mazinieki centās izmantot citas iespējas propagandai latviešu vidū, piemēram – rīkojot 
priekšlasījumus par tēmām “Proletariāts un kultūra”, “Fabriku komitejas un strādnieku 
kontrole”, runājot par kurām mazinieku lektori R. Dukurs un K. Lorencs viegli varēja atrast 
ieganstu lielinieku kritikai.35 1918. gada janvārī Petrogradā slēgtā mazinieku laikraksta 
“Strādnieku Avīze” vietā Maskavā iznāca avīze “Strādnieka Balss”. Apstākļos, kad jau 
skaidri iezīmējās lielinieciskā režīma nedemokrātisms, mazinieki centās latviešu bēgļu masas 
“aktivizēt sociāldemokrātisko ideju garā”, cerot, ka tās ar vietējo strādnieku deputātu 
padomju starpniecību varētu “ietekmēt krievus, lai tie atgriežas pie demokrātiskas valsts 
iekārtas”.36

Latvijas jautājumā latviešu mazinieku grupas Krievijā 1918. gada sākumā vēl uzstājās 
par “autonomo Latviju federatīvajā Krievijā”.37 Šo ideju mazinieki propagandēja arī Maskavā. 

1918. gada 30. aprīlī Maskavas latviešu bēgļu sapulcē, kurā runāja mazinieki H. Kaupiņš, 
A. Rudevics u.c., izskanēja secinājumi, ka “Latvijas netraucēta saimnieciska attīstība 
iespējama tikai tad, ja Latvija paliek kā nedalīta sastāvdaļa Krievijas federatīvā republikā ar 
plašām autonomijas tiesībām ..”. Šai pašā sapulcē tika atzīta “nacionāla centra” vajadzība, 
“kurš spētu apvienot latvju tautas vairākumu”.38

Par šādu centru mazinieki gribēja izveidot Petrogradā uz F. Cielēna iniciatīvu 1918. gada 
aprīlī nodibināto Latvijas Pašnolemšanās savienību.39 15. maijā latviešu mazinieku 
Maskavas organizācijas izpildkomitejas sēdē R. Bīlmanis ziņoja, ka daži no organizācijas 
locekļiem uzsākuši Latvijas Pašnolemšanās savienības nodaļas dibināšanas procesu 
Maskavā. Izpildkomiteja deleģēja divus savus locekļus uz šai sakarā sasaucamo “vairāku 
sociālistisko organizāciju” sanāksmi 17. maijā.40 Šai sapulcē, kurā kā “vairāku sociālistisko 
organizāciju” pārstāvji faktiski piedalījās tie paši vien Maskavas latviešu mazinieki, ievēlēja 
dibināmās Latvijas Pašnolemšanās savienības Maskavas nodaļas pagaidu biroju: V. Bastjāni, 
R. Bīlmani, H. Kaupiņu, I. Rītiņu, A. Rudevicu un J. Šmidtu un nolēma 2. jūnijā sasaukt 
savienības dibināšanas sapulci.41 26. maijā latviešu mazinieku Maskavas organizācijas 
pilnsapulce ievēlēja 16 delegātus uz šo sapulci.42 Kopā uz to ieradās 37 delegāti, sapulci 
vadīja mazinieki V. Caune un V. Grēviņš. Par Latvijas starptautisko stāvokli referēja 
F. Cielēns. Sapulcē ievēlētajā savienības Maskavas nodaļas “pagaidu valdē” vairākumā bija 
jau pazīstami mazinieku darbinieki – R. Bīlmanis, V. Caune, V. Grēviņš, A. Rudevics u.c.43 
Valde nolēma sarīkot “lielāku mītiņu”, paredzēja “rindu referātu”, ievēlēja informācijas 
biroju, kuram bija jāsniedz ziņas krievu un ārzemju presei par savienības darbību.44

Jūnijā Krievijā darbojošos latviešu mazinieku centrs faktiski pārvietojās no Petrogradas uz 
Maskavu. Šeit izveidoja latviešu mazinieku Centrālās komitejas Maskavas biroju ar 
priekšsēdētāju K. Lorencu, sekretāru A. Rudevicu un kasieri E. Ozoliņu.45  

Latviešu lieliniekiem ļoti nepatika mazinieku aktivitātes. Tā, 1918. gada 2. maijā 
P. Dauges vēstulē Rainim kā “noziedzīga” tika vērtēta “mazinieku boikotiskā loma pret 
1. maija svinēšanu”. Vēstules autors izsaucās: “Kā viņi ir izbijušies no sociālisma, kad ir 
pienācis brīdis, kur sociālisms praktiski realizējams dzīvē.”46 Taču latviešu lielinieki 
neaprobežojās ar vienkāršu kritiku, viņi sekoja mazinieku darbībai, veica pasākumus tās 
pārtraukšanai. 
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Jau tad, kad mazinieki vēl tikai veidoja Latvijas Pašnolemšanās savienību, Latviešu 
nacionālo lietu komisariāta darbinieka sagatavotajā preses apskatā par aprīļa otro pusi 
norādīts, ka savienības pirmais uzdevums ir atrast “koalīciju starp divām strāvām, 
proletārisko un demokrātisko”, bija uzskaitītas organizācijas, kas bija izteikušas gatavību 
iestāties savienībā.47 20. maijā Latviešu nacionālo lietu komisariāts nosūtīja īpašu vēstuli 
Petrogradas padomei, kurā no sava viedokļa raksturoja Latvijas Pašnolemšanās savienību, 
apvainoja to pretpadomju darbībā.48 Komisariāts lika priekšā Padomei uzmanīgi vērot 
Latvijas Pašnolemšanās savienības darbību, raudzīties, lai savienība nevarētu izlietot savus 
naudas līdzekļus bez Latviešu nacionālo lietu komisariāta ziņas un kontroles, kā arī nosūtīt 
visus savienības iespiestos izdevumus komisariātam.49

Augustā komisariāta informators V. Kļaviņš ziņoja, ka Latvijas Pašnolemšanās savienība 
cenšoties sev piesaistīt “mazāk apzinīgos bēgļu elementus”, ka lielinieku darbu ar bēgļiem 
“augstākā mērā apgrūtina mūsu “draugi” mazinieki”, kuri ar savu darbību pierādījuši, ka 
“neesot pat lodes vērti”.50

Vispārējās situācijas attīstība, pilsoņu kara izvēršanās, konkrētie notikumi Maskavā 
1918. gada vidū, lielinieku pretinieku vajāšanas noveda pie tā, ka latviešu mazinieku 
aktivitāte samazinās. Par to interesantu liecību ir atstājis F. Cielēns, kurš jūlijā ieradās 
Maskavā. “Masu terora augstais vilnis jau manāmi sāka iebaidīt boļševiku pretiniekus. To 
skaidri vēroja apspriedēs ar latviešu domu biedriem meņševikiem, kur piedalījās Valdemārs 
Bastjānis, Roberts Bīlmanis, Klāvs Lorencs, Roberts Dukurs, Emīls Ogriņš, Valdis Bumbērs, 
kas bija kļuvuši atturīgi. Viņi man ieteica Maskavā nekādu publisku priekšlasījumu nerīkot 
un nekādu atklātu aktivitāti neizrādīt, ja negribot izaicināt uz smagām represijām čeku un 
sarkanos strēlniekus .. uzstāties Maskavā ar runu, kurā pareģotu drīzu boļševiku varas galu, 
nozīmētu faktiski aicināt uz sacelšanos, par ko boļševiki šādu runātāju un sanāksmes 
rīkotāju apcietinātu un nodotu tribunālam. Man bija jāatzīst, ka manu draugu bažas ir 
dibinātas, un sapulci nemaz nemēģināju sarīkot.”51 Tomēr šāda atturība vairs nelīdzēja. 

Latviešu nacionālo lietu komisariāts 1918. gada 4. septembrī pieņēma lēmumu, kas 
noteica visām latviešu organizācijām, kuras darbojās Maskavā un tās apkārtnē, desmit dienu 
laikā reģistrēties komisariātā. Tās, kuras to nedarītu, tiktu uzskatītas par padomju varai 
naidīgām.52 Organizāciju skaitā, kuras, izpildot šo rīkojumu, reģistrējās, nebija nedz Latviešu 
anarhistu grupas “Liesma”, nedz Latviešu revolucionāro sociālistu partijas un Bezpartijisko 
strādnieku apvienības, nedz arī Latviešu mazinieku partijas.53 Acīmredzot tās bija vai nu jau 
pārtraukušas savu darbību, vai arī, ievērojot savas pretrunas ar lieliniekiem, pat nemēģināja 
reģistrēties. 

Kā rāda Latviešu nacionālo lietu komisariāta dokumenti, latviešu lielinieki uzskatīja, ka 
Maskavā vēl turpinās latviešu mazinieku aktivitātes. Komisariāta darbinieki 19. septembrī 
nolēma paziņot Viskrievijas ārkārtējai komisijai, ka mazinieku organizācijas nav izpildījušas 
rīkojumu par reģistrēšanos.54 Jau nākamajā dienā tapa šāds ziņojums par latviešu mazinieku 
Centrālkomitejas Maskavas biroja, Maskavas organizācijas Izpildkomitejas un tās biroja 
nepaklausību. Latviešu lielinieki īpaši norādīja, ka KSDSP mazinieku Centrālkomitejas locekļi 
“sen” saukti pie atbildības un atrodas cietumā, bet latviešu mazinieku Centrālkomitejas 
locekļi tai laikā ieņem atbildīgus amatus padomju iestādēs. Latviešu nacionālo lietu 
komisariāts norādīja Viskrievijas ārkārtējai komisijai, ka latviešu mazinieki “jāsauc pie 
atbildības” par nereģistrēšanos un bez tam arī kā CK locekļi, jo krievu meņševiki ieslodzīti 
“kā CK locekļi”.55 Tā viena netiesiska rīcība – krievu meņševiku CK arests kalpoja otra tāda 
pat netiesiska soļa – latviešu mazinieku vajāšanas pamatošanai. 

Ar to legāla mazinieku partijas darbība Maskavā kļuva neiespējama, taču vēl turpināja 
pastāvēt Latvijas Pašnolemšanās savienība, kura bija izpildījusi Latviešu nacionālo lietu 
komisariāta rīkojumu un reģistrējusies. Taču arī tās dienas bija skaitītas. Vienā dienā, 
30. septembrī, datēti dokumenti ar Latviešu nacionālo lietu komisariāta lēmumu slēgt 
Petrogradā, Maskavā un provincēs “latviešu maziniecisko biedrību “Latvijas Pašnolemšanās 
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savienība”” kā “latviešu sociāldemokrātu – mazinieku palīgorgānu”, kuras biedri pēdējā laikā 
dodoties uz čehoslovāku fronti un aģitējot latviešu strēlnieku vidū par pāreju čehoslovāku 
pusē [šeit bija domāts F. Cielēna neveiksmīgais mēģinājums saaģitēt pāriet pretinieka pusē 
Kazaņā augusta sākumā čehoslovāku gūstā nokļuvušos 5. latviešu strēlnieku pulka 
kareivjus56] un Krievijas Tautību lietu komisariāta piekrišana šim lēmumam.57 Tā faktiski 
viena cilvēka, kaut arī redzama mazinieku un Latvijas Pašnolemšanās savienības līdera 
F. Cielēna nodarījums kalpoja par pamatojumu veselas organizācijas likvidācijai. Latviešu 
nacionālo lietu komisariāta atskaitē par darbību 1918. gadā pausta pat neapmierinātība, ka 
Viskrievijas ārkārtējā komiteja nesteidzas ar minētā lēmuma izpildi.58

Autorei nav zināms, kādus konkrētus pasākumus pret latviešu maziniekiem, Latvijas 
Pašnolemšanās savienību Maskavā veica lielinieciskās iestādes, taču tas, ka arhīvu 
dokumentos, presē, atmiņās nav izdevies atrast ziņas par tālāku mazinieku mērķtiecīgu 
darbību, liecina par tās izsīkumu. 

Tomēr arī lielinieki turpināja sargāties no iespējamās mazinieku pretdarbības. 1919. gadā 
Padomju Latvijas pastāvēšanas laikā V. Bastjānis gribēja ar ģimeni pārcelties no Maskavas uz 
Rīgu un pat saņēma no padomju iestādēm Latvijā izsaukumu. Tomēr Padomju Latvijas 
pārstāvis Maskavā vilcinājās dot atļauju šim maziniekam izbraukt uz dzimteni, kur norisa 
cīņa starp padomju un nacionālā valstiskuma piekritējiem. V. Bastjānis uzrakstīja vēstuli 
“savam labam paziņam, lai neteiktu draugam” P. Daugem, lūdzot “atmest partejību”, 
“padomāt no tīri cilvēciska viedokļa” un palīdzēt pārcelties. P. Dauge bija “tīri vai sašutis” 
par pieņēmumu, ka lielinieks varētu atbalstīt mazinieku. “Starp abām partijām norisinoties 
asa politiska cīņa un nekādas dzīves grūtības, ne cilvēciski apstākļi nekrītot svarā.”59 Tā 
P. Dauge, kurš vēl 1917. gadā atzina, ka “lielajā masu kustībā daudz kas notiek pārāk 
nekulturāli, rupji un netaisnīgi”,60 faktiski pats idejisku apsvērumu vārdā minētajā gadījumā 
rīkojās “nekulturāli, rupji un netaisnīgi”. 

Vēl 1920. gada janvārī vēstulē Krievijas Komunistiskās partijas Maskavas komitejai 
vietējie latviešu lielinieki ziņoja, ka sakarā ar Latvijas miera delegācijas ierašanos Maskavā 
un sarunu uzsākšanu ar Padomju Krievijas valdību Maskavas latviešu strādnieku vidū 
“aģitāciju vedot” un rūpnīcās “Kaučuks” un “Motors” mītiņus organizējot “meņševistiskie un 
nacionālistiskie elementi”.61 Grūti pateikt, cik lielā mērā šis formulējums atbilda patiesībai. 
Iespējams, ka tajā vienkārši izpaudās iesīkstējies lielinieku paradums piesaukt maziniekus kā 
pilsonisko nacionālistu sabiedrotos. Grūti iedomāties, ka vēl 1920. gadā varētu notikt 
organizēta latviešu mazinieku uzstāšanās. Ticamāk, ka jebkuru strādnieku rīcību, lai 
sekmētu atgriešanos no lielinieciskās Krievijas nacionālajā Latvijā lielinieki vērtēja kā 
“meņševistisko un nacionālistisko elementu” izraisītu. 

Jau 1919. gadā Maskavā turpināja legāli darboties vienīgi lielinieciskās latviešu 
organizācijas. Taču drīzumā to kā nacionālu organizāciju pastāvēšana nonāca pretrunā ar tās 
partejiski valstiskās mašīnas principiem, kuras veidošanā latviešu lielinieki tik aktīvi 
piedalījās. 

Lielinieki oficiāli atzina nāciju tiesības uz pašnoteikšanos kā vienīgi iespējamo apspiestās 
nācijas darbaļaužu tuvināšanās ceļu apspiedējas nācijas darbaļaudīm, taču reizē proletāriskā 
internacionālisma vārdā uzstājās par dažādu nāciju strādnieku saplūšanu vienotās 
proletāriskās organizācijās. Lielinieku partijas un citu strādnieku organizāciju uzbūve uz 
internacionālisma principa pamata bija viena no svarīgākajām lielinieku nacionālās 
programmas tēzēm. Kaut šī principiālā nostādne nebūt neprasīja atsevišķu lielinieku partijas 
biedru – nacionālo mazākumu pārstāvju atteikšanos no savas nacionālās valodas lietošanas, 
nacionālo īpatnību ignorēšanu, jau pilsoņu kara gaitā viņiem nācās cīnīties par savu 
organizāciju atzīšanu, savas nacionālās sejas saglabāšanu. Jau šajā laikā, kad dzimtā valoda 
tika brīvi lietota sadzīvē, kultūras pasākumos, partijas iekšējā dzīvē tā tika vienīgi paciesta, 
bet drīz vien faktiski sākās tās izspiešana. Nacionālo partijas organizāciju mēģinājumus 
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saglabāt jau esošo vietu visas lielinieku partijas struktūrā sāka uzskatīt par separātismu un 
aktīvi apkarot. 

Kā jau iepriekš sacīts, pēc padomju varas nodibināšanās daudz latviešu Maskavā strādāja 
lielinieku partijas un valsts iestādēs, rosīgi darbojās partijas un tai pakļautajās organizācijās. 
Daudzi no viņiem bija labi apguvuši krievu valodu. Viņi bez grūtībām varēja piedalīties krievu 
lieliniecisko organizāciju darbībā. Taču bija arī ne mazums tādu latviešu lielinieku, 
galvenokārt strādnieku, laukstrādnieku, kuri vispār nezināja vai slikti zināja krievu valodu. 
Šie cilvēki savu sabiedrisko aktivitāti varēja izvērst KSDS(b)P, vēlāk KK(b)P latviešu sekcijās, 
to vadītajās kultūras organizācijās. 

Daudzi lielinieku partijas vadītāji uzskatīja, ka labi pārvaldošajiem krievu valodu latviešu 
lieliniekiem, kuri jau strādāja partijas un padomju iestādēs, nav vajadzības darboties šajās 
nacionālajās latviešu sekcijās, tādējādi novirzoties no sava pamatdarba; pilnīgi pietiktu, ja 
viņi tām sniegtu zināmu palīdzību. Latviešu sekcijas ar to nebija mierā. 

Līdz vispārēju, nacionālo sekciju darbu reglamentējošu partijas dokumentu izdošanai to 
pilnvaras bija visai plašas. Lielinieku partijas nacionālajām sekcijām par galveno izvirzīja 
uzdevumu izvērst darbību to savas nācijas darbaļaužu vidū, kuri nepārvaldīja krievu 
valodu.62 Taču latviešu sekcijas savus pienākumus saprata plašāk, uzskatot, ka savas 
darbības sfērā tām jāiekļauj visi latviešu darbaļaudis neatkarīgi no krievu valodas zināšanas 
un sekcijās jādarbojas visiem lielinieku partijas biedriem – latviešiem. Šis redzes viedoklis 
neapmierināja vadošās partijas iestādes. Tās centās partijas biedrus – latviešus, kuri savas 
salīdzinoši augstākās nekā citiem izglītības dēļ varēja sekmīgi strādāt partijas un valsts 
iestādēs, maksimāli izmantot visas lielinieku partijas kopējo uzdevumu veikšanai, darbam 
krievu valodā. Faktiski tika likti šķēršļi visam, kas pēc partijas vadības uzskatiem līdzinājās 
nacionālu organizāciju radīšanai, kuras darbotos līdztekus vispārējām organizācijām. 
Latviešu lielinieku nacionālo kopību partijas vadība negribēja atzīt. Tā, kad KK(b)P Latviešu 
sekciju Viskrievijas centrs, kurš apvienoja ap 5000 latviešu, lūdza KK(b)P CK piešķirt tam 
partijas VIII kongresā 1919. gada martā vienu lēmējbalsi un sešas padomdevējbalsis, tad 
saņemtas tika vienīgi tiesības uz piecām padomdevējbalsīm.63 Iezīmētās uzskatu atšķirības 
bija latsekciju un visas lielinieku partijas vadošo iestāžu domstarpību pamatā. 

1918. gadā Maskava dalījās 12 rajonos un septiņos no tiem darbojās latsekcijas.64 Sekciju 
biedru skaits mainījās, 1918.–1921. gadā svārstoties robežās no 835 līdz 1100 cilvēku,65 taču 
padomju varas pastāvēšanas pirmajos mēnešos tas nemitīgi pieauga, īpaši pēc tam, kad 
1918. gada martā no Petrogradas un Maskavu pārbrauca Krievijas Tautas komisāru padome, 
kā arī citas valsts un partijas iestādes. Tā, 1918. gada aprīlī Maskavā bija 860,66 bet jūlija 
vidū – 1105 latsekciju biedru,67 respektīvi, vairāk nekā 10% no visas Maskavas partijas 
organizācijas sastāva. Turklāt jāņem vērā, ka daudzi partijas biedri – latvieši sekcijās 
nesastāvēja. 1918. gada pavasarī un vasarā ļoti ātri auga centrālā – Pilsētas rajona 
latsekcija, jo šeit koncentrējās vairums iestāžu, kurās strādāja daudz latviešu. Jūnija beigās šī 
rajona latviešu sekcijā darbojās gandrīz 600 cilvēku.68

1918. gada rudenī nesen pirms tam – augustā KK(b)P Latsekciju II konferencē radītais 
Latviešu sekciju Viskrievijas centrs sagatavoja instrukciju par latsekciju attiecībām ar 
KK(b)P komitejām. Tās 1. punkts paredzēja, ka tur, kur darbojas latviešu sekcijas, visiem 
partijas biedriem – latviešiem tajās obligāti jāiestājas. Šī prasība nesakrita ar lielinieku 
vadības nostāju, ka sekcijās jāapvieno tikai tie, kuri nepārvalda krievu valodu, pievienojot 
viņiem nelielu daļu tādu cilvēku, kuri varētu vadīt organizāciju. Instrukcijas 10. punktā bija 
īpaši atrunāta latsekciju un vietējo partijas organizāciju konfliktu atrisināšanas iespēja. Tos 
varēja nodot KK(b)P CK un Latviešu sekciju Viskrievijas centra kopīgai izskatīšanai. Partijas 
vadība to vērtēja kā demokrātiskā centrālisma principa pārkāpumu un separātismu. 
Apstiprinot instrukciju KK(b)P Centrālajā komitejā, 1. un 10. punkts tika atcelts.69 Latviešu 
sekciju Viskrievijas centrs visai īpatnēji reaģēja uz Instrukcijā izdarītajiem grozījumiem. 
1919. gada februārī tas nosūtīja vēstuli KK(b)P CK, kurā vērsa uzmanību uz neprecizitātēm 
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dokumenta galīgajā variantā un lūdza apstiprināt “Instrukciju” tajā formā, kādā to bija 
pieņēmusi latsekciju konference.70 Rezultātu šim lūgumam nebija. 

Latvieši nevēlējās atteikties no savām prasībām, īpaši par visu partijas biedru – latviešu 
obligātu dalību sekciju darbā. Kad 1919. gada KK(b)P CK gatavoja “Nolikumu par nacionālo 
mazākumu aģitācijas un propagandas nodaļu organizāciju pie KK(b)P komitejām”, šīs 
prasības atkal tika izvirzītas71 un atkal netika ievērotas. 

Nolikums stājās spēkā no 1919. gada 2. novembra. Ne tā nosaukumā, ne tekstā nebija 
pat paša vārda “sekcija”, bet pie partijas komitejām izveidojamās nacionālo mazākumu 
nodaļas tika pielīdzinātas partijas organizācijām, kam bija jāveic sava darbība specifiskā 
vidē – karaspēkā, uz dzelzceļa u.tml. Nodaļu darbinieku vēlēšanas nebija paredzētas, lai 
kļūtu par tādu, partijas biedram – citas nācijas pārstāvim pietika ar attiecīgās nacionālās 
valodas zināšanām. Padomju vēsturiskajā literatūrā šis “Nolikums” vērtēts kā dokuments, 
kurš noteicis “separātisma palieku pārvarēšanas ceļus KK(b)P nacionālo sekciju darbā”.72

Šāda dokumenta pieņemšana neapmierināja ne tikai latviešu, bet arī ebreju un 
musulmaņu lieliniekus. Šīs sekcijas nolēma sagatavot un VIII Viskrievijas partijas 
konferencē, kas notika 1919. decembrī, iesniegt savus priekšlikumus.73 1919. gada 
14. decembrī ar ļoti asu “Nolikuma” kritiku uzstājās Maskavas latsekciju biedru pilnsapulces 
dalībnieki. Viņi, pirmkārt, kategoriski noraidīja visai bieži uz latviešiem tēmētos 
apvainojumus separātismā; otrkārt, uzstājās pret sekciju Izpildkomiteju tiešo vēlēšanu 
atcelšanu; treškārt, pieprasīja, lai pēc “Nolikuma” pie partijas komitejām veidojamām 
nacionālo mazākumu aģitācijas un propagandas nodaļām nebūtu vairāk tiesību kā sekciju 
Izpildkomitejām. Sapulces dalībnieki brīdināja augstākstāvošās partijas instances, ka, 
gadījumā ja minētās nodaļas darbosies neatkarīgi no sekcijām, viņi rezervē sev tiesības, ja 
nebūs citu iespēju šo nodaļu likvidēšanai, cīnīties pret tām līdz pat boikotam. T. Draudiņš 
pieņemto “Nolikumu” vērtēja kā “centrālisku birokrātismu”, pret kuru jācīnās visiem sekciju 
biedriem.74

Pūļu rezultātā tika panākts, ka KK(b)P CK pieņēma “Instrukciju par darbu nacionālo 
mazākumu vidū”, kurā atzina nacionālo sekciju tiesības uz pastāvēšanu.75 Taču tas nekādi 
neietekmēja situāciju Maskavā. Latviešu sekciju stāvoklis joprojām palika nenoteikts. Vēl 
vairāk – 1920. gada februārī partijas pilsētas organizācijas konferencē izskanēja secinājums, 
ka “sekcijām Maskavā vairs netiek piegriezta nekāda vērība”. Tiesa, nekādi “organizatoriski 
secinājumi” pagaidām nebija izdarīti.76 Šai laikā KK(b)P Maskavas komiteja sāka izstrādāt 
savu dokumenta projektu par darbu organizācijas nacionālo mazākumu vidū. Tā 
apspriešanas gaitā pret nacionālo sekciju pastāvēšanu izteicās KK(b)P CK sekretārs 
N. Krestinskis. Izstrādātais projekts latsekciju vadību neapmierināja, tā ieteica darbu pie 
dokumenta turpināt, taču prasība palika bez atbildes un 1920. gada 16. martā avīzē “Pravda” 
publicētajā “Nolikumā par nacionālo mazākumu nodaļu pie KK(b)P M[askavas] K[omitejas]” 
nacionālo sekciju tiesības uz eksistenci nebija atzītas. Tas attiecās kā uz latviešu, tā arī poļu, 
igauņu u.c. nacionālajām sekcijām. Faktiski “Nolikuma” autori nevēlējās veidot ilgstošas 
lietišķas attiecības starp dažādu nāciju pārstāvjiem uz vienlīdzības, mazākumtautību 
interešu apmierināšanas pamatiem. Maskavas lielinieku organizācijas vadība negatavojās 
meklēt kompromisus ar nacionālo mazākumu pārstāvjiem. 

Taču KK(b)P Maskavas komitejas neatzītās latviešu sekcijas 1920. gada pavasarī 
turpināja darboties Pilsētas, Basmaņu, Zamoskorečjas un Rogožas rajonos. Protams, 
turpināja pastāvēt arī domstarpības. Tās apsprieda 1920. gada aprīlī notikušajā Latviešu 
sekciju Viskrievijas konferencē. Izraisījās diezgan karsta diskusija. Latviešu sekciju biedri un 
to vadība principā neiebilda pret sekciju darba reglamentāciju, zināmu unifikāciju, taču 
protestēja pret viņu funkciju krasu sašaurināšanu. Diskusija nodemonstrēja pretrunas starp 
partijas vadību, kas baidījās no nacionālā separātisma un centās novērst tā rašanos, un 
latviešu sekcijām, kuras centās nepazaudēt ietekmi latviešu vidū.77
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Viens no klupšanas akmeņiem bija latviešu sekciju vadības vēlēšanu atcelšana, tagad to 
vadošās iestādes faktiski tika ieceltas no augšas. Ar to tika pārkāptas demokrātiskās 
tradīcijas, kuras vēsturiski bija izveidojušās latsekcijās. Nākamais strīdus punkts bija 
aizliegums sekcijām veikt partijas biedru – latviešu reģistrāciju. Un visbeidzot, 
neapmierinātību radīja tas, ka pati sekciju pastāvēšana tika padarīta atkarīga no tās vai citas 
nācijas pārstāvju skaita, kas dzīvoja dotajā apvidū. 

Konferences dalībnieki prasīja piešķirt sekcijām lielāku patstāvību, paplašināt to darbības 
apjomu. Viņi negribēja piekrist tam, ka sekcijām jānodarbojas tikai ar dažādu pulciņu, mītiņu 
u.tml. pasākumu rīkošanu. Latsekciju biedru vairākums pilnīgi pamatoti uzskatīja, ka 2–
5 gadu nodzīvošana Krievijā nav pietiekošs laiks, lai latviešu vairākums apgūtu krievu 
valodu tādā līmenī, kas atļautu viņiem pilnībā integrēties krievu vidē, un tikai ar savu 
nacionālo sekciju palīdzību latvieši var virzīties uz šo mērķi.78 Apspriešanas rezultātā tika 
ierosināts pieņemt labojumus partijas CK “Instrukcijai”79. 

Ar uzbrukumiem latsekciju konferences ieņemtajai pozīcijai uzstājās KK(b)P CK Politbiroja 
loceklis un Maskavas padomes priekšsēdētājs L. Kameņevs. Viņš uzskatīja, ka visas latviešu 
prasības, to skaitā arī prasība ievērot dažādu nacionālo partijas organizāciju specifiku, ir 
pretrunā ar internacionālismu un pēc būtības satur “buržuāziskuma paliekas”. L. Kameņevs 
baidījās, ka latvieši cenšas radīt savu, paralēlu partijai organizāciju. Par pilnīgi nepieņemamu 
viņš atzina latviešu nodaļu pie partijas komitejām vēlēšanu. Pēc viņa domām faktiskajai to 
vadībai bija jāpaliek partijas aparāta rokās, jo vispārējā darbā nacionālajai piederībai neesot 
nekādas nozīmes un nedrīkstot stiprināt “nacionālos aizspriedumus”. Bez tam L. Kameņevs 
uzstāja, ka, ja dotajā apvidū nav ievērojams latviešu skaits, tad partijas biedriem–latviešiem 
viss partijas darbs jāveic krievu valodā. Viņš pieļāva, ka arī turpmāk vienas nācijas pārstāvji 
pulcēsies kopā, taču to ir jācenšas izskaust, nevis nostiprināt partijas dokumentos. 
L. Kameņevs vārdos nenoraidīja kompromisu meklējumus, lai pārvarētu esošās domstarpības, 
taču viņš viennozīmīgi neatzina vispusīga un ilgstoša politiskā, izglītības, kultūras darba 
dzimtajā valodā nepieciešamību nacionālo mazākumu vidū.80

Tajā laikā lielas krievu lielinieku daļas vidū valdīja priekšstati, ka ar dažu gadu 
nodzīvošanu Krievijā pilnīgi pietiek, lai dažādu nāciju pārstāvji pilnīgi integrētos jaunajos 
apstākļos. Sakarā ar to, bieži tika ignorētas viņu vajadzības saprasties savā valodā, saglabāt 
un attīstīt savu kultūru, uzturēt sakarus ar dzimteni utt. Vienā no atskaitēm par latviešu 
sekciju darbu 1920. gada vasaras sākumā norādīts, ka KK(b)P komitejas gandrīz nekad 
neizrāda iniciatīvu darbībai nacionālo mazākumu vidū, daudzos gadījumos uz to skatās kā 
uz “nacionālistisku aizspriedumu” un bieži cenšas to samazināt.81 Kopumā partijā skaidri 
izpaudās nacionālo īpatnību, dažādu nāciju pārstāvju interešu un centienu nenovērtēšanas 
tendence. 

Pilsoņu kara beigās nacionālo sekciju stāvoklis mainījās. 1920. gada novembrī 
KK(b)P CK pieņēma “Nolikumu par nacionālajām sekcijām pie KKP partijas komitejām”, kurš 
nodeva sekcijas aģitācijas un propagandas nodaļu pie partijas komitejām pārziņā.82

1921. gada septembrī KK(b)P CK izdeva “Nolikumu par aģitācijas un propagandas nodaļu 
pie partijas komitejām nacionālo mazākumu apakšnodaļām un nacionālajām sekcijām.83 
Dokumenti rādīja, ka augstāk izklāstītās domstarpības nebija pārvarētas. Vēl vairāk, 
nacionālajām sekcijām tajā veidā, kādā tās līdz šim pastāvēja, bija jāizzūd, bet to vietā jānāk 
partijas komitejas aparāta sastāvdaļai, kura tikai paturētu agrāko sekciju nosaukumu. 
1920. gada “Nolikumā” bija teikts, ka nacionālās sekcijas ir aģitācijas un propagandas 
nodaļu (pie partijas komitejām) nacionālo mazākumu apakšnodaļu sastāvdaļas”, kā arī, ka 
“nacionālo sekciju sastāvu centrā un uz vietām var nozīmēt attiecīgās organizācijas vai arī 
ievēlēt [nacionālo mazākumu] pārstāvju konferencē”.84 Formāli KK(b)P CK it kā saglabāja 
nacionālās sekcijas, taču mainījās to būtība. Ja agrāk sekcijas bija brīvprātīgas partijas biedru 
apvienības, kas, risinot savas aktuālās problēmas un izpildot augstākstāvošo partijas 
instanču uzdevumus, darbojās uz demokrātiskiem pamatiem, tad tagad sekcijas vārdu 



 70

valkāja vairāki partijas funkcionāri, kuri darbojās birokrātiskām metodēm. Šādas partijas 
aparāta sastāvdaļas radīšana bija atkarīga no tās vai citas nācijas pārstāvju skaita tajā vai 
citā apvidū. Šādas, tā sauktās “sekcijas” sekretāra vēlēšanas arī nebija paredzētas. Viņu 
nozīmēja partijas komiteja, vai rekomendēja sekciju guberņas konference.85 Taču tā kā šādas 
konferences praktiski netika sasauktas, pāri palika viens ceļš – sekretāru nozīmēšana no 
augšas. 

Nacionālo mazākumu darba organizācijas formu pārkārtošana parādīja, ka latviešu 
sekciju biedru līdz šim jau izteiktie priekšlikumi un iebildes tā arī netika ņemti vērā. 

Agrāk parādījusies noliedzošā tendence partijas vadības attiecībās ar nacionālajām 
organizācijām tagad kļuva par stingri realizējamu vadības politisko kursu. 

Latviešu sekcijas stāvoklis Maskavā kļuva kritisks. 1921. gada 25. augustā 
(KK(b)P Maskavas komitejas birojs pieņēma “Nolikumu par nacmazākumu sekcijām”, kurš 
ievērojami sašaurināja līdz tam pastāvošo to darbības sfēru. Sekcijām atstāja tikai partijas 
audzinošo darbu ar partijas biedriem, kas slikti vai nemaz nerunāja krievu valodā, kā arī pēc 
partijas komiteju rīkojumiem notiekošo aģitācijas kampaņu veikšanu savas nācijas 
iedzīvotāju vidū. Visu pārējo darbu, kuru līdz šim veica nacionālās sekcijas, tagad nodeva 
Maskavas guberņas tautas izglītības nodaļas politiskās izglītības pārvaldes pārziņā.86 Šo 
pārvaldi izveidoja 1921. gada martā, jūlijā tajā radīja Nacionālo mazākumu biroju, bet jau 
novembrī sakarā ar štatu samazināšanu nacionālās sekcijas pie šī biroja likvidēja.87 Var droši 
teikt, ka šāds birojs nevarēja veikt pilnvērtīgu darbu nacionālo mazākumu vidū, tas vienkārši 
nespēja aptvert to dažādo nāciju pārstāvju daudzumu, kas dzīvoja Maskavā. Tikai latviešu 
vien šeit 1921. gada oktobrī bija vairāk kā desmit tūkstoši, pie tam evakuācijas punktos 
atradās līdz 1500 cilvēku, kas repatriējās uz Latviju.88

Bez tam “Nolikums” latviešus, tāpat kā citus nacionālos mazākumus, dalīja divās daļās – 
tajos, kas prata krievu valodu un tajos, kas to neprata. Ar to netika ņemts vērā, ka arī 
vairums krievu valodas pratēju vēlējās saglabāt savu dzimto valodu, kultūru, tradīcijas. Bez 
nacionālām organizācijām to izdarīt bija tikpat kā neiespējami. Lielinieku režīma apstākļos, 
kad nelielinieciskās latviešu nacionālās partijas, savienības, biedrības jau bija izskaustas, 
šādu nacionālu organizāciju vietu varēja ieņemt latviešu lielinieku nacionālās sekcijas, to 
vadībā strādājošās latviešu kultūras iestādes. Tagad arī šo organizāciju pastāvēšana bija 
apdraudēta. 

Partijas vadības un nacionālo sekciju attiecību jautājumus izskatīja latviešu sekciju 
VII Viskrievijas konference 1921. gada oktobrī. Tā bija pēdējā konference, kuras noturēšanai 
latviešu sekcijas saņēma atļauju. Tālāku latviešu sekciju konferenču sasaukšanu 
KK(b)P CK atzina par nelietderīgu,89 un VIII konference, kurai bija jānotiek 1923. gadā, tā arī 
nesanāca. 

VII konferences delegāti viennozīmīgi izteicās pret partijas vadības pieņemtajiem 
dokumentiem, norādot, ka tie ievērojami ierobežo visu nacionālo mazākumu apakšnodaļu un 
nacionālo sekciju tiesības un pienākumus. Viņi ierosināja 1921. gada septembrī pieņemto 
“Nolikumu” papildināt ar virkni punktu, tajā skaitā par kaut vai daļēju latviešu sekciju biroju 
sastāva ievēlēšanu.90 Taču arī šis mēģinājums atjaunot latviešu sekciju darbā kaut dažus 
demokrātijas elementus beidzās neveiksmīgi. 

Maskavas komitejā nacionālo mazākumu sekciju darbība radīja tikai neapmierinātību un 
tā nolēma vispār tās likvidēt. 1921. gada 24. oktobrī KK(b)P Maskavas komitejas birojs 
nolēma atzīt nacionālo sekciju tālāku pastāvēšanu par nevajadzīgu, bet darbam “latviešu, 
vācu un tjurku tautību” vidū Maskavas komitejas aģitācijas un propagandas nodaļā atstāt 
dažus organizatorus un aģitatorus, bet visu pārējo darbu uzdot guberņas izglītības nodaļas 
politiskās izglītības pārvaldei,91 kuras nacionālās sekcijas, kā mēs jau zinām, tika pēc 
mēneša likvidētas. KK(b)P CK aģitācijas un propagandas nodaļa šo lēmumu apstiprināja.92

Pēc šāda lēmuma Maskavas latviešu sekcijas biedri izvērsa veselu kampaņu tās 
saglabāšanai. Jau 27. oktobrī notika 200 cilvēku sapulce, kurā izskanēja doma, ka sekcijas 



 71

likvidācija un tās aizstāšana ar “nacionālo instruktoru” latviešiem nav pieņemama.93 
20. novembrī notika Maskavas guberņas latviešu strādnieku konference, kura prasīja 
pastiprināt darbu latviešu valodā. Šīs latviešu uzstāšanās nedeva nekādus rezultātus. 
Maskavas komiteja nedomāja mainīt savu lēmumu. Tad cīņā par Maskavas latviešu sekcijas 
glābšanu iesaistījās Latviešu sekciju centrālais birojs (tā tagad bija pārdēvēts Latviešu sekciju 
Viskrievijas centrs). Tas 26. novembrī nosūtīja KK(b)P CK Orgbirojam vēstuli, kurā brīdināja, 
ka radusies situācija dod pamatu runām par [partijas] nacionālās politikas “nepareizu 
pielietošanu” un lūdza atjaunot Maskavas latviešu sekciju. Orgbirojs atzina lūgumu par 
pamatotu un 2. decembrī atcēla Maskavas Komitejas lēmumu par latviešu sekcijas 
likvidēšanu. Uz to Maskavas komiteja 6. decembrī vēlreiz apstiprināja savu lēmumu, taču 
nolēma turpināt jautājums “noregulēšanu” ar latviešiem.94

Latviešu sekciju centrālais birojs turpināja meklēt kompromisu, iespējas panākt kaut 
daļēju latviešu vēlmju apmierināšanu. 1921. gada 8. decembrī tas lika priekšā pie Maskavas 
komitejas saglabāt latviešu sekciju ar sekretāru un vienu tehnisko darbinieku, bet pie pilsētas 
Baumaņa rajona partijas komitejas saglabāt latviešu organizatoru.95 Birojs arī griezās pie 
KK(b)P CK sekretāra V. Molotova ar vēstuli, kurā ap Maskavas latviešu sekciju radušos 
stāvokli raksturoja kā “nenormālu”, jo faktiski nacionālais darbs latviešu vidū bija pamiris.96

Rezultātā 1922. gada 21. februārī Latviešu sekciju centrālā biroja sēdē viens no tā 
locekļiem P. Vīksne paziņoja, ka panākta vienošanās, pēc kuras viens latviešu instruktors 
darbosies pie Maskavas partijas komitejas, otrs – pie Maskavas guberņas izglītības nodaļas 
politiskās izglītības pārvaldes.97 Arī šis lēmums vēl nebija galīgs. Maskavas komiteja vēl 
nepanāca pilnīgu latviešu organizāciju likvidāciju, taču turpināja realizēt kursu uz nacionālā 
darba lomas mazināšanu, kam nākotnē bija jānoved pie tā likvidācijas. 

Vēsturnieki, kuri padomju periodā pētīja KK(b)P latviešu sekciju darbu Krievijā, rakstīja, 
ka vietējās sekcijas 20. gados turpināja vēl eksistēt. Tā, V. Rajevskis runā par Maskavas 
latsekciju 1922. gadā.98 Tik tiešām, 1922. un 1923. gada partijas dokumentu virsrakstos, arī 
atskaitēs par lielinieku darbību Maskavā vēl sastopams nosaukums “sekcija”,99 taču 
dokumentu saturā šāds termins praktiski vairs netika lietots, gāja runa par partijas biedru–
latviešu sapulcēm. Jau 1924. gadā šāda dokumenta nosaukums skanēja: “KKP M[askavas] 
K[omitejas] nacionālo mazākumu apakšnodaļas latinstruktora atskaite.100 Šis latinstruktors 
bija Maskavas partijas komitejas štata darbinieks. Starp citu, 1922. gada 26. novembrī 
KK(b)P Latviešu sekciju centrālā biroja paplašinātajā sēdē viņš konstatēja, ka “M[askavas] 
komiteja maz vērības piegriež darbībai starp nacionālajiem mazākumiem”,101 bet jau 
1923. gadā vienā no savām atskaitēm rakstīja, ka “latvieši savā vairumā zin krievu valodu 
un strādā kopā ar KKP biedriem uz vispārējiem pamatiem. Neprotošie krievu valodu grupējas 
ap [Maskavas centrālo latviešu strādnieku] klubu”.102 Darba vieta atstāja iespaidu uz 
domāšanas virzienu. Analoģisku secinājumu saturēja arī Maskavas komitejas atskaite, kurā 
bija teikts, ka “darbs [latviešu vidū] pakāpeniski un galīgi saplūst ar vispārējo darbu” un 
latsekciju aparāts ir stipri samazināts.103 Vai gan var runāt par latsekciju darbību, ja partijas 
biedru–latviešu darbu koordinēja, par to Maskavas komitejas priekšā atskaitījās īpašs tās 
nozīmēts cilvēks? 

1923. gadā latviešu presē rakstīja par to, ka Maskavas pilsētas rajonos latsekcijas ir 
“likvidētas”.104

Latviešu sekcijas, kā brīvprātīgas partijas biedru–latviešu apvienības, kuras pašas ievēlēja 
savu vadību un risināja savas iekšējās dzīves jautājumus, vairs nepastāvēja. To vietā nāca 
partijas aparāta sastāvdaļa, kas tikai turpināja lietot ierasto nosaukumu. To faktiski ir 
atzinis arī V. Rajevskis, rakstot, ka 1930. gada sākumā KK(b)P CK un vietējo komiteju 
aparāta (pasvītrojums mans – T. B.) reorganizācijas laikā latviešu sekcijas pārstāja 
eksistēt”.105 Tātad latsekcijas kā KK(b)P latviešu organizācijas beidza savu darbību 20. gadu 
sākumā, 30. gadu sākumā pazuda arī to nosaukums. 
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Partijas vadība panāca to, ko tā vēlējās un ko tā īstenoja dzīvē sākot jau ar pirmo 
nacionālajām sekcijām veltīto dokumentu pieņemšanu – pakāpeniski sagatavot apstākļus un 
realizēt nacionālo sekciju sapludināšanu ar vispārējās partijas organizācijām. 

Arī latviešu komunistiskās jaunatnes organizācijas Maskavā attiecībās ar vietējām krievu 
komunistiskās jaunatnes vadošajām iestādēm pārdzīvoja tādas pat problēmas kā latviešu 
lielinieku sekcijas ar visas partijas vadību. Tiesa, latviešu komjauniešu Maskavā bija 
ievērojami mazāk kā latviešu partijas biedru, viņu pakļaušana krievu jaunatnes organizāciju 
vadībai tika panākta krietni vieglāk, jo komjaunatne sekoja partijas paraugam. 

Tūlīt pēc oktobra apvērsuma daļa latviešu jauniešu Maskavā, pēc latviešu lielinieciskās 
jauniešu preses izteikuma, “ieņēma sabotantu vietas”, t.i. – nostājās pret lielinieku varu, otra 
iestājās tolaik topošās revolucionārās armijas – sarkangvardu rindās, tāpēc KSDSP Maskavas 
latviešu jaunatnes savienības darbība uz laiku apsīka un atkal aktivizējās tikai gada beigās. 
Nodibinājās glezniecības, dramatiskā, literatūras, sabiedriski politisko zinātņu sekcija, notika 
savienības biedru pilnsapulces, izpildkomitejas sēdes, tika rīkoti biedru vakari, mītiņi, lasīti 
referāti par kultūras un sabiedriskās dzīves tēmām. Pēc Brestas miera noslēgšanas, kad 
aktuāls kļuva jautājums par atgriešanos Latvijā, savienības biedru skaits samazinājās līdz 
100 cilvēkiem, darbību turpināja vienīgi sabiedriski politisko zinātņu sekcija, pārējās 
likvidējās. Mēģinājumiem nodibināt rūpnīcās, skolu internātos jaunatnes savienības šūniņas 
šajā laikā panākumu nebija. Kā secināja paši savienības biedri, “plašākas jaunatnes masas” 
palikušas “pilnīgi ārpus jaunatnes savienības iespaida”, tā neesot “paspējusi” veikt savus 
uzdevumus. Pacēlās pat jautājums “vai jaunatnes savienībai kā tādai ir nozīme uz priekšu 
darboties”. 1918. gada 9. oktobrī savienības biedru sapulce nolēma pieprasīt, lai lielinieku 
partija “uzliek par pienākumu katrai latviešu sekcijai, grupai dibināt pie sevis jaunatnes 
pulciņus, kuros jāieiet katram partijas biedram līdz zināmam vecumam, .. lai veicinātu 
pulciņa darbību”.106 (Savienības statūti, pieņemti 1918. gada vasarā “paredzēja, ka par tās 
biedru var būt jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, jaunāki varēja kļūt par biedriem–
interesentiem, bet vecāki – par biedriem–veicinātājiem.107) 

Lai kaut kā uzturētu lieliniecisku jaunatnes kustību, decembrī pie KK(b)P Maskavas 
Pilsētas rajona latviešu sekcijas nodibināja jaunatnes pulciņu, nosaucot to par KKP Maskavas 
Latviešu darba jaunatnes savienību. Pēc sekcijas lēmuma visiem tās biedriem līdz 20 gadu 
vecumam bija jādarbojas šajā jaunatnes pulciņā.108

1919. gada sākumā daudzi Maskavā dzīvojošie latvieši–lielinieki partijas un jaunatnes 
savienības biedri devās uz Latviju. Tas traucēja viņu organizāciju darbību, bet Baumaņu 
rajonā “nīkuļojošajai” KKP Maskavas Latviešu jaunatnes savienības organizācijai vajadzēja 
pat likvidēties. KK(b)P Maskavas Apvienoto latviešu sekciju izpildu komitejai, atzīstot, ka 
Maskavā “trūkst plašu [latviešu] jaunatnes masu un [jaunatnes] rajonu organizācijas nevar 
pastāvēt”, apstiprināja Pilsētas rajona jaunatnes pulciņu par visas Maskavas latviešu 
jaunatnes savienību. Organizācijas darbā piedalījās 70 biedri. Latviešu jaunatnes savienība 
Maskavā šai laikā darbojās neatkarīgi no Krievijas Komunistiskās jaunatnes savienības 
(KKJS), tiesa, “uzturot sakarus” un paredzot “nākotnē tai pievienoties kā sekcija”.109

1919. gada 26. un 27. jūnijā Maskavā notika I Viskrievijas latviešu komunistiskās 
jaunatnes savienības konference. Tajā Krievijas Komunistiskās jaunatnes savienības 
sekretārs O. Rivkins piedāvāja latviešu jaunatnes savienībām pievienoties KKJS. Konferences 
dalībnieki atzina pievienošanās nepieciešamību un uzdeva Viskrievijas Latviešu 
komunistiskās jaunatnes centram kopā ar KKJS CK, KK(b)P CK un KK(b)P latviešu sekciju 
Viskrievijas centru izstrādāt instrukciju par KKJS un KKJS latviešu sekciju attiecībām.110

KKJS CK un konferencē ievēlētā KKJS latviešu sekciju Centrālā biroja sagatavotā 
instrukcija noteica, ka vietējās latviešu jaunatnes savienības ir KKJS sastāvdaļas, pakļaujas 
tās lēmumiem, taču reizē “KKJS vietējo organizāciju vadošie orgāni neiejaucas sekcijas 
iekšējā kulturālā darbībā” un tām “var tikt piešķirta zināma autonomija (rajona tiesības)”. 
Ievērojot KKJS statūtus un CK instrukciju, sekcijām bija dotas tiesības uzņemt jaunus biedrus, 
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vākt biedru naudu, nododot to vietējās organizācijas kopējā kasē. Sekcijas biedru pienākums 
bija apmeklēt vietējās organizācijas kopējās sapulces. Bija arī paredzēts, ka ne retāk kā reizi 
divos gados notiks latviešu sekciju Viskrievijas konferences, kuras ievēlēs KKJS latviešu 
sekciju Centrālo biroju. To apstiprināja un tā darbību vadīja KKJS CK.111 Tādējādi latviešu 
jaunatnes nacionālās sekcijas kā kopums pakļāvās KKJS Centrālajai komitejai, bet katra 
sekcija atsevišķi ietilpa vietējo KKJS organizāciju sastāvā kā nacionāli teritoriāla vienība. 

Stingrāku nacionālo mazākumu jaunatnes darbības pakļaušanu vienotai komunistiskās 
jaunatnes kustības vadībai iezīmēja 1919. g. 5.–8. oktobrī notikušā KKJS II kongresa 
rezolūcija “Par darbu starp nacionālajiem mazākumiem”. Tā paredzēja darbam nacionālo 
mazākumu jauniešu vidū pie KKJS radīt speciālas komisijas. Nacionālās sekcijas tika 
uzskatītas tikai kā pārejas forma uz šādām komisijām.112 Šī tendence izpaudās arī KKJS 
Maskavas latviešu sekcijas dzīvē. 

1919. gadā Maskavas latviešu komjauniešu darbība norisa ar ievērojamām grūtībām. Tā 
kā komjaunieši bieži tika mobilizēti armijā, biedru skaits kritās, organizācijas vadošo iestāžu 
sastāvu nācās nepārtraukti atjaunināt.113

Šajā laikā Maskavas latviešu jaunatnes organizācija jeb “latviešu sekcija” “skaitījās kā 
patstāvīgs rajons”, taču sakarā ar jau minēto KKJS II kongresa lēmumu organizācijas statuss 
pazeminājās un tā “pārgāja pie krievu organizācijas kā Pilsētas rajona sastāvdaļa – sekcija”. 
Sekcijas biedri izveidoja latviešu jaunatnes organizācijas arī Basmaņu un Aizupes rajonā. 
Kopā tajās bija līdz 120 biedru. Šo jaunatnes sekciju izpildu komitejas izveidoja Apvienoto 
latviešu jaunatnes sekciju izpildu komiteju, kuras prezidijs trīs locekļu sastāvā strādāja kā 
latviešu birojs pie KKJS Maskavas komitejas nacionālo mazākumu nodaļas. Izpildu komitejai 
un tās birojam “daudz laika un pūļu aizņēma savstarpējo attiecību noskaidrošana ar 
Maskavas komiteju, kura gribēja vēlēšanu principu apmainīt ar iecelšanu un sekciju vietā 
dibināt pie rajoniem komisijas, kuras uzdot vadīt no Maskavas komitejas ieceltiem 
organizatoriem”. Latviešu jaunieši pret to “noteikti protestēja”.114

KKJS Maskavas komiteja izstrādāja speciālu vienošanos – instrukciju par attiecībām ar 
latviešu jaunatnes sekcijām,115 “pēc kuras sekcijas darbojas kā rajonu biroji, paturot 
līdzšinējās tiesības”, taču ar to jautājums vēl nebija galīgi noskaidrots”.116 1920. gada aprīlī 
KKJS latviešu sekciju II konferencē Maskavas organizācijas pārstāve ziņoja, ka “krievu 
organizācijas negrib dot latviešiem nekādas tiesības, arī vēlēšanas grib atņemt”, taču izteica 
pārliecību, ka latviešu jaunatnes sekcijas spēs tās sev izkarot.117 Cerības neattaisnojās, kaut 
cīņas rezultāti izpaudās pēc krietna laika. 

Vēl pēc minētās instrukcijas apstiprināšanas latviešu sekciju biedri uzskatīja, ka tā “savā 
būtībā neko nemaina”. Sākotnēji tik tiešām latvieši vēl turpināja darbību it kā pa vecam, no 
1920. gada marta līdz jūnijam noturēja trīs “Vismaskavas” latviešu sekciju pilnsapulces, 
maijā pārvēlēja Maskavas sekcijas biroju.118 1920. gada 23.–29. oktobrī KKJS Viskrievijas 
latviešu sekciju III konferencē Maskavas biroja pārstāvis stāstīja par regulārām latviešu 
komjauniešu sapulcēm, par ik trijos mēnešos notiekošu Maskavas biroja pārvēlēšanu.119 Taču 
drīz – 1921. gada 3. februārī vienā no “Vismaskavas” latviešu komjauniešu pilnsapulcēm 
Maskavas latviešu sekciju biroja pārstāvis ziņoja, ka “ņemot vērā rajona bezdarbību”, to, ka 
tas “pastāv tradīcijas pēc” nolemts Pilsētas rajona sekciju likvidēt, bet latviešu šūniņu darba 
vadību uzdot tieši Maskavas birojam. Sapulcējušos vairākums nolēma pagaidām, līdz biedru 
pārreģistrācijai, jautājumu neizlemt. Tomēr jau nākošajā pilnsapulcē – 31. martā rajona 
sekciju likvidēja.120 Organizācijas panīkumu tās vadība skaidroja ar to, ka “lielais vairums no 
šūniņas biedriem aizbrauca uz Latviju”, latviešu “neorganizētās jaunatnes palicis ļoti maz” 
un tāpēc nav iespējams vēl pastāvošās latviešu šūniņas papildināt ar jauniem biedriem.121

1921. gada beigās visā Maskavā bija ap 110 latviešu komjauniešu – galvenokārt 
skolnieku un padomju kalpotāju. Dokumentos gan vēl figurēja nosaukums “sekcija”, taču tā 
jau darbojās “pie Maskavas biroja”, tātad – bija notikusi akcentu pārstatīšana, kas liecināja, 
ka āri latviešu komjauniešu organizācijas nevis pašas nosaka savu izpildiestāžu darbību, bet 
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kļūst par vispārējam aparātam padota mehānisma sastāvdaļu. Turpmāk KKJS biedru – 
latviešu darbība norisa galvenokārt dažādās – sabiedriski politiskās, dramatiskās, literārās, 
mūzikas studijās un pulciņos.122

1922. gada beigās KKJS latviešu sekciju Centrālais birojs pieņēma lēmumu par KKJS 
latsekciju guberņu un apgabalu biroju likvidēšanu, kas acīmredzot nozīmēja arī Maskavas 
biroja likvidāciju. Tiesa, KK(b)P Latsekciju centrālais birojs šo lēmumu atcēla,123 taču tas 
vairs nevarēja glābt latviešu jaunatnes sekcijas. 

1923.–1924. gadā tika samazināti latviešu instruktoru štati KKJS guberņu birojos, sākās 
latviešu sekciju darbības izsīkums, latviešu jauniešiem nācās darboties KKJS vietējās 
teritoriālajās organizācijās.124 20. gadu beigās, nepastāvot vairs teritoriālām latviešu 
sekcijām, latviešu jaunatnes darbība ar savu nacionālo specifiku turpinājās tikai atsevišķās 
šūniņās darba vietās, bet īpaši mācību iestādēs ar latviešu sastāvu, kā arī izpaudās latviešu 
kultūras un izglītības attīstības jomā. Atsevišķas latviešu jaunatnes organizācijas ar 
sabiedriski politisku, kaut arī lieliniecisku, raksturu vairs nevarēja pastāvēt. 

Domājams, ka lielinieku partijas, komjaunatnes vadības, to Maskavas komiteju attieksme 
pret latviešu sekcijām nevarēja neietekmēt tos latviešus, kas vēl nebija izlēmuši vai doties 
atpakaļ uz Latviju, vai palikt Padomju Krievijā. Latviešu sekciju birokratizācija, tendence 
ierobežot nacionālās valodas lietošanu partijas un komjaunatnes organizācijās nevarēja 
neizsaukt neapmierinātību. Šādas parādības Krievijas dzīvē varēja tikai pastiprināt latviešu 
vēlmi atgriezties dzimtenē. 

Latviešu lieliniecisko – partijas un komjaunatnes organizāciju liktenis Maskavā pēc 
oktobra apvērsuma bija visai pamācošs. Tas rāda, ka demokrātijas apspiedēji viegli var paši 
kļūt par šī procesa upuriem. Latviešu lielinieki, kuri 1917. un 1918. gadā visiem spēkiem 
centās izspiest, likvidēt visas pārējās latviešu organizācijas, jau pāris gadu vēlāk sastapās ar 
tādu pat spiedienu no krievu lieliniecisko iestāžu puses. Viņi, kas agrāk kopīgajā lielinieku 
partijas, padomju iestāžu cīņas frontē pret citādi domājošajiem bija uzbrūkošajā pusē, tagad 
vienpartijas sistēmas apstākļos bija spiesti paši aizstāvēt savu organizāciju tiesības uz 
eksistenci, nacionālo savdabību. Latviešu lielinieki vienlaikus bija, runājot V. Ļeņina 
vārdiem, gan “valdošo šķiru”, “vairākuma tautas” “vajadzību” un “interešu” realizētāji 
attiecībā pret nelielinieciskajām latviešu organizācijām, gan cīnītāji pret šo “vajadzību” un 
“interešu” uzspiešanu savām organizācijām. Ja sākotnēji V .Ļeņina nosauktajai 
“socioloģiskajai”, lielinieku uzspiestajai “likumsakarībai” par mazākumtautību struktūras 
pakļauto raksturu pēc lielinieku varas nodibināšanas neatbilda latviešu nelieliniecisko 
organizāciju darbība, tad ar laiku arī latviešu lielinieciskās organizācijas bija spiestas 
pielāgoties “valdošo šķiru un grupu interesēm”. 

Latviešu lielinieki, kuri tik daudz bija darījuši lielinieku varas izcīnīšanai un 
nostiprināšanai un reizē ar to veicinājuši arī totalitārisma veidošanos, vēlāk, sastapušies ar 
partijas vadības spiedienu pret savām organizācijām, cīnījās pret nacionālo unifikāciju, par 
dzimtās valodas un kultūras saglabāšanu, par demokrātismu savu organizāciju dzīvē. 

Šai cīņā uzvarēja spēcīgākais – “vairākuma tauta”, “valsts prasības un mērķi”, “valdības 
politika”, “valdošo šķiru un grupu intereses”. Latviešu “etniskā mazākuma .. struktūra” tika 
pielāgota uzvarētāju prasībām. 
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No krievu valodas tulkojis Vitālijs Šalda 
 

Tatjana Bartele 
 

DIE LINKEN LETTISCHEN ORGANISATIONEN IN MOSKAU 

IN DEN ERSTEN JAHREN DER SOWJETMACHT (1919–1922) 

 

Nach dem Oktober-Staatsstreich gab es in Moskau mehrere linke, hauptsächlich auf 
die Verteidigung der Arbeiterinteressen orientierte lettische Organisationen: die Gruppe der 
lettischen Anarchisten “Liesma” (Flamme), der Verein der parteilosen lettischen Arbeiter, die 
Partei der revolutionären Sozialisten, die Organisationen der lettischen Sozialdemokraten-
Menschewiken und Bolschewiken. Im Herbst 1918 waren nur noch die lettischen Abteilungen 
der Bolschewiken-Partei und die lettischen Jugendorganisationen der Bolschewiken 
vorhanden. Alle anderen Vereine waren von den Behörden der Sowjets unter aktiver 
Beteiligung von seiten der lettischen Bolschewiken aufgelöst worden. 

Die Existenz der lettischen bolschewistischen Organisationen war auch nicht von 
langer Dauer. Bereits am Anfang der 20er Jahre hatten diese Vereine durch die Tätigkeit der 
Führer der Bolschewiken-Partei allmählich ihre Rechte und den nationalen Charakter 
eingebüßt, sie waren der allgemeinen Parteiorganisation unterstellt worden. Seit 1923 
bestanden die lettischen Organisationen nur formell, faktisch waren an ihre Stelle die 
Vertreter der Bolschewiken-Partei gekommen. Die lettischen Bolschwiken, die andere lettische 
Organisationen auf eine undemokratische Art unterdrückt hatten, wurden später selbst Opfer 
dieses Prozesses. 

 
 


