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rakstā izmantotas mikrofilmas, kuras 2005. gadā saskaņā ar līgumu par latvijas un krievijas 
arhīvu sadarbību latvijas valsts arhīvs saņēmis no krievijas valsts sociāli politiskās vēstures 
arhīva. tajās nofilmētas lietas no krievijas komunistiskās partijas centrālās komitejas fonda 
(17. f.) 62. apraksta ar kk(b)p latviešu sekciju dokumentiem, kas ļauj atsegt būtiskas pirmā 
pasaules kara latviešu bēgļu krievijā vēstures lappuses.
kk(b)p latviešu sekciju materiāli liecina, ka padomju varas iestādes pēc latvijas–padomju 
krievijas miera līguma noslēgšanas kavēja latviešu strēlnieku atgriešanos dzimtenē.
Atslēgvārdi: krievijas valsts sociāli politiskās vēstures arhīvs (kvspva), latviešu bēgļi, kk(b)p 
latviešu sekcija, bēgļu repatriācija, lielinieki.

par latviešu bēgļiem pirmā pasaules un krievijas pilsoņu kara laikā 
vēsturnieku izmantojamais arhīvu dokumentu klāsts nav visai plašs. latvijas 
valsts vēstures arhīvā (lvva) glabājas baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas 
komitejas fonds (5626. f.), kas ne tikai veido pamatu pētījumiem par bēgļu 
dzīvi pirmā pasaules kara laikā latvijā, bet, saturot saraksti ar latviešu 
bēgļu apgādāšanas centrālkomiteju (lba ck), sniedz arī svarīgas ziņas par 
latviešu bēgļu problēmām krievijā. 

Diemžēl nav saglabājies pašas latviešu bēgļu apgādāšanas 
centrālkomitejas arhīvs. Daļu materiālu konfiscēja lielinieki 1918. gadā.1 
svarīgākie dokumenti lba ck latvijas republikas pirmajos gados glabājās 
v. Olava fondā, bet 1936. gadā tika nodoti rīgas pilsētas bibliotēkai. kad 
1941. gadā dega rīgas rātsnams, visu izglābt neizdevās un acīmredzot 
dokumenti gāja bojā.2

vēsture
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krievijas valsts kara vēstures arhīvā (1932., 2005., 2031., 12 593., 12 594., 
126 642. f.) atrodas materiāli par militāro iestāžu, ar tām saistīto civilo resoru 
reakciju uz bēgļu kustības izraisīšanos, šo iestāžu lomu bēgļu aprūpes 
jautājumu kārtošanā, tādu sabiedrisko organizāciju kā viskrievijas pilsētu 
un Zemstu savienības dalību bēgļu grūtās dzīves atvieglošanā. Ziņas par 
latviešu bēgļiem krievijā var atrast arī centrālās evakuācijas pārvaldes 
materiālos (3333. f.) un latviešu nacionālo lietu komisariāta fondā (1318. f) 
krievijas Federācijas valsts arhīvā, komunistiskās internacionāles latvijas 
sekcijas fondā (240. f.) latvijas valsts arhīva partijas arhīvā.

taču nevienā no minētajiem arhīvu fondiem nav atrodami plaši 
dokumentu masīvi tieši par latviešu bēgļu tēmu. Ziņas par krievijā 
nonākušajiem latviešiem, viņu organizācijām, darbību parasti ir 
fragmentāras, meklējamas starp daudziem citiem materiāliem.

patlaban nav iespējams iepazīties arī ar krievijas valsts vēstures arhīva 
materiāliem sanktpēterburgā. sakarā ar pārcelšanos citās telpās 2005. gada 
pavasarī arhīvs apmeklētājiem uz ilgstošu laiku tika slēgts.

tāpēc vēl jo svarīgāk ir meklēt un izmantot jaunus avotus. 
2005. gadā saskaņā ar līgumu par latvijas un krievijas arhīvu sadarbību 

latvijas valsts arhīvs saņēma mikrofilmu kopumu no krievijas Federācijas 
valsts arhīva un krievijas valsts sociāli politiskās vēstures arhīva ar 
materiāliem par latviju un arī latviešiem krievijā. mikrofilmās no krievijas 
valsts sociāli politiskās vēstures arhīva ir nofilmētas lietas no krievijas 
komunistiskās partijas (kkp) centrālās komitejas fonda (17. f.) 62. apraksta, 
kuras satur kkp latviešu sekciju materiālus. vietējo sekciju sapulču 
protokoli ir rakstīti latviešu valodā, bet sarakste ar augstākstāvošajām 
iestādēm, to skaitā ar latviešu sekciju viskrievijas centru, vēlāk kk(b)p 
ck latviešu propagandas un aģitācijas nodaļu, tika vesta gan latviešu, gan 
krievu valodā. šos dokumentus jau ir izmantojuši a. beika, v. rajevskis u.c. 
latviešu sekciju darbības pētnieki, taču viņi bēgļu tēmai veltīja salīdzinoši 
maz uzmanības.3

latviešu sociāldemokrāti – lielinieki, vēlāk komunisti – uz bēgļiem 
raudzījās nevis kā uz humanitāras katastrofas upuriem, kuriem pirmām 
kārtām nepieciešama līdzjūtība, praktiska palīdzība, bet gan kā uz noteiktu 
šķiru piederīgajiem, no kuriem vismaz daļa ir izmantojama revolūcijas, 
komunistisko ideālu īstenošanas labā. tāpēc arī sekciju materiālos netiek 
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runāts par visa veida palīdzības organizēšanu bēgļiem, kā tas bija dažādu 
līdz Oktobra apvērsumam krievijā darbojošos latviešu organizāciju 
dokumentos, bet gan par ideoloģisko un politisko darbu viņu vidū, bēgļu 
izmantošanu cīņā par padomju varas nostiprināšanu.4 šāda veida ziņas par 
latviešu bēgļiem krievijā satur arī kkp latviešu sekciju materiāli.

Īpašu uzmanību pirmā pasaules kara gados latviešu lielinieki veltīja 
latviju pametušajiem strādniekiem, kuru vidū jau no pirmsrevolūcijas 
perioda bija daudz sociāldemokrātisko ideju atbalstītāju un līdzjutēju. 
balstoties uz šo bēgļu daļu, pēc Februāra revolūcijas lielinieki centās izvērst 
cīņu par pastāvošo, pilsonisko spēku rokās esošo latviešu bēgļu aprūpes 
organizāciju vadības pārņemšanu vai jaunu bēgļu organizāciju izveidi. tā, 
Nižņijnovgorodā, uz kuru kara gados no latvijas evakuējās v. maldoņa un 
šulca privātģimnāzijas, rīgas garīgais seminārs, vairākas rūpnīcas – “Felzers”, 
“Jaunā etna”, “elrihs un c°”, “molot”, “Otto erbe” – un kurā dzīvoja ap 3000 
latviešu, pastāvēja vairākas latviešu organizācijas – bēgļu komiteja, izglītības 
biedrība. revolūcijas sākumā nodibinājās Nacionāldemokrātu partijas nodaļa. 
taču, kad 1917. gadā šeit tika izveidota no latviešu lieliniekiem sastāvoša 
bēgļu padome, kā lasām vietējās latviešu sekcijas materiālos, ar to pilsoniskās 
bēgļu komitejas “dienas bija skaitītas”. sekcijas biedri ar lepnumu rakstīja, ka 
arī nacionāldemokrātu organizācija drīz “nogāja no skatuves”, bijuši pāris 
latviešu mazinieku, bet tie ātri nozuduši. latviešu lomu vietējo lielinieku 
panākumos apliecināja tas, ka pilsoņu kara laikā viņu pārstāvji vienlaikus 
ieņēma gan guberņas padomes izpildkomitejas sekretāra, gan arī ārkārtējās 
komisijas un revolucionārā tribunāla priekšsēdētāju amatus.5 

Orlā pasaules kara gados latviešu bēgļu komiteja, pēc vietējās lielinieku 
sekcijas atzinuma, “sabiedriskā dzīvē spēlēja diezgan ievērojamu lomu”. 
taču 1918. gada janvārī, nodibinoties šeit padomju varai, pēc tam latviešu 
nacionālo lietu komisariāta filiālei un latviešu sekcijai, šī komiteja “kā 
nevajadzīga iestāde tika likvidēta”. ka tā nemaz tik “nevajadzīga” nebija, 
netieši liecina pašas sekcijas dati par to, ka pilsētā esot ap 2000 latviešu, 
bet no tiem tikai ap 500 latviešu proletāriešu. bēgļu komitejas bibliotēka 
vispirms tika nodota bezpartijiskam jaunatnes pulciņam, taču pēc tam tik 
un tā nonāca latviešu komunistiskā kluba rokās, kurā gan bija tikai 159 
biedri.6
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izmantotie dokumenti par bēgļu situāciju Ņižņijnovgorodā un Orlā 
tapuši jau pēc atspoguļotajiem notikumiem, taču, ņemot vērā arī avotus 
par līdzīgām norisēm citos krievijas apgabalos, var secināt, ka tie adekvāti 
atspoguļo latviešu lielinieku attieksmi pret bēgļu problēmām pēc padomju 
varas nodibināšanās. 

Jauns akcents latviešu sekciju dokumentos ieskanējās 1919. gadā, kad 
bija izveidota padomju latvija. šajā laikā, boļševikiem likvidējot līdz tam 
valstī pastāvošo bēgļu apgādes sistēmu, latviešu bēgļi krievijā nonāca ļoti 
smagos materiālajos apstākļos un cerības uzlabot savu stāvokli saistīja 
ar atgriešanos latvijā. likās, ka, padomju varai nodibinoties arī latvijā, 
nevajadzētu būt šķēršļu bēgļu atpakaļceļā uz dzimteni. taču latviešu sekciju 
materiāli rāda pretējo.

piemēram, krievijas Ziemeļu apgabala latviešu grupu centrālais birojs 
saņēma 1919. gada 6. janvārī padomju latvijas iekšlietu komisāra vietnieka 
k. pečaka parakstītu paziņojumu, ka “pagaidām, kamēr [latvijā] padomju 
vara uz vietām nav vēl pietiekami nostiprināta, bezpartijisko bēgļu atgriešanās 
latvijā nav ne tikai vēlama, bet [ir] pat kaitīga”.7 minētajam birojam tikai 
1919. gada 22. aprīlī tika nosūtīts lspr rūpniecības komisāra D. beikas 
lūgums parūpēties par to, lai krievu–baltijas rūpnīcas “strādnieki – mehāniķi 
(speciālisti)” varētu atgriezties rīgā.8 var saprast, ka padomju latvijas vadība 
pirmām kārtām rūpējās par savas varas nostiprināšanu, latvijas saimnieciskās 
attīstības nodrošināšanu, taču vienlaikus nākas konstatēt, ka tautiešu – bēgļu, 
potenciālo padomju latvijas pilsoņu intereses tika atstātas novārtā. protams, 
arī krievijas komunistiskās partijas vietējās organizācijas vispirms domāja par 
savām vajadzībām, nesteidzās palīdzēt nedz padomju latvijai, nedz latviešu 
bēgļiem. tā kk(b)p sizraņas komiteja, atbildot uz padomju latvijas izglītības 
komisariāta 1919. gada 24. decembra lūgumu, kuru 1919. gada 31. decembrī bija 
atbalstījusi arī lkp ck, nosūtīt komisariāta rīcībā “b. aigaru”, atbildēja, ka viņš 
esot vienīgais, kas sizraņā strādājot latviešu iedzīvotāju kopuma vidū, “kurš, 
starp citu, ir daļēji kontrrevolucionārs”, tāpēc viņa aizbraukšana pārtraukšot 
“komunistisko propagandu sizraņas latviešu vidū” un, “tā kā latvijā ir 
pietiekoši daudz nacionālo kadru”, “pārliecinoši lūdza” lkp ck “neatbalstīt 
latvijas izglītības komisariāta lūgumu un atstāt biedru aigaru sizraņā”.9 
kā zināms, 1920. gada janvārī padomju vara tika likvidēta arī latgalē, tāpēc 
jautājums par bēgļu atgriešanos padomju latvijā atkrita automātiski.
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toties latviešu sekciju viskrievijas centru vairāk uztrauca kspFr 
tautību lietu komisariāta kolēģijas nodoms likvidēt latviešu nacionālo lietu 
komisariātu. centrs šo jautājumu skatīja 1919. gada 11. jūlijā. atsaucoties 
uz to, ka latvija atrodoties “baltgvardu jūgā” (padomju iestādes 1919. 
gada maijā bija padzītas no rīgas un, izņemot latgali, latvijā vara pārgāja 
k. ulmaņa vadītās pagaidu valdības rokās), kas prasot visu proletariāta 
spēku koncentrāciju, sekciju vadība uzsvēra, ka sekciju kā partijas 
organizāciju un komisariāta kā valsts iestādes darbība papildinot viena otru. 
komisariāts veicot lielu darbu no latvijas uz krieviju evakuētā īpašuma 
uzskaitē, reevakuācijas sagatavošanā, izsniedzot dažādas apliecības, kam 
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas. centrs uzskatīja komisariāta 
likvidāciju par nevēlamu.10 latviešu nacionālo lietu komisariāts turpināja 
savu eksistenci līdz pat 1924. gadam, kad tika likvidēts kopā ar ksFpr 
tautību lietu komisariātu, taču tā nozīme pakāpeniski mazinājās. tāpēc 
arī 1920. gadā latviešu sekciju viskrievijas centra vietā radītā kk(b)p ck 
latviešu propagandas un aģitācijas nodaļa sūdzējās, ka komisariātam trūkst 
darbinieku, tas esot “galīgi paralizēts”, jo tiekot reorganizēts no tautību 
komisariāta nodaļas par tā Nacionālo mazākumu nodaļas apakšnodaļu.11

Faktiski latviešu bēgļi nevis kā noteiktu šķiru pārstāvji, bet gan vārda 
tiešā nozīmē kā bēgļi ar savām specifiskajām vajadzībām latviešu sekciju 
redzeslokā nonāca tikai 1920. gadā sakarā ar miera sarunām starp latvijas 
republiku un padomju krieviju. tā 15. aprīlī kkp ck latviešu propagandas 
un aģitācijas nodaļai tika izsūtīts latviešu strēlnieku divīzijas politnodaļas 
organizatora – instruktora eišmidta ziņojums par situāciju uz aleksandrovsku 
(tagad – Zaporožje) evakuētās rīgas stiepļu rūpnīcas strādnieku vidū, 
kuri negribēja dienēt sarkanajā armijā. viņi bija ievēlējuši komisiju, kuras 
uzdevums bija rūpēties par to, lai latvieši saņemtu ārzemnieku tiesības, 
lai “ukrainas valdība viņiem izdotu dokumentu ar uzrakstu “ārzemnieks, 
mobilizācijai nav pakļauts””. pēc lielinieku politdarbinieka domām, 
tas noticis tāpēc, ka strādnieki dzīvoja trūkumā, bet rūpnīcas komitejā 
vairākums esot “anarhistiem un maziniekiem”, arī minētā komisija 
sastāvējusi no speciālistiem – “mērnieka u.c.”, kuri arī pēc pārliecības esot 
“anarhisti un mazinieki”. taču mītiņš, kurā eišmidts skaidrojis “pavēles 
par ārzemniekiem”, acīmredzot atstājis “apmierinošu iespaidu, jo anarhisti 
un mazinieki vispār neuzstājās”. lielinieku politdarbinieks vēl organizējis 
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diskusijas latviešu strādnieku vidū, par kurām ziņoja, ka pats “degošākais” 
jautājums ir “par atgriešanos latvijā”, taču pēc diskusijām “tieksme uz 
latviju ievērojami pavājinājās”.12 protams, ziņojums prasa komentāru. 
lielinieku propagandists nevarēja vai arī negribēja saprast, ka ne tikai citi 
latviešu bēgļi, bet arī strādnieki apstākļos, kad drīz varēja gaidīt miera 
noslēgšanu ar latviju, nealka nokļūt sarkanajā armijā un nebija vajadzīgi 
nekādi “anarhisti un mazinieki”, lai šāda prasība tiktu izvirzīta. izdomāto 
politisko pretinieku neuzdrošināšanos atklāti uzstāties mītiņā, kā arī it kā 
notikušo “tieksmes [doties] uz latviju pavājināšanos” bija izdevīgi pierakstīt 
savām pārliecināšanas spējām. 

kkp ck latviešu propagandas un aģitācijas nodaļas atskaitē par laiku no 
1920. gada 15. aprīļa līdz 15. jūlijam norādīts, ka jautājums par reevakuāciju 
“bija pats svarīgākais nodaļas darba jautājums”. sakarā ar to latviešu 
lielinieku delegāciju p. stučkas, J. lencmaņa un k. pečaka sastāvā pieņēma 
krievijas tautas komisāru padomes priekšsēdētājs v. ļeņins. sarunas 
rezultātā tika nolemts izveidot komisiju, kas ar šo jautājumu nodarbotos. 
kkp ck latviešu propagandas un aģitācijas nodaļa uz to deleģēja 
k. pečaku, ksFpr tautas saimniecības augstāko padomi pārstāvēja tās 
priekšsēdētāja vietnieks v. miļutins, vēl savu pārstāvi vajadzēja deleģēt 
“militārajam resoram”, domājams, ksFpr revolucionārajai kara padomei 
vai arī kara lietu tautas komisariātam. taču acīmredzot “militārais resors” 
nebija ieinteresēts komisijas darbībā, jo savu pārstāvi tā arī nenozīmēja 
un komisija faktiski tā arī darbu neuzsāka. latviešu nodaļa bija spiesta 
konstatēt, ka jo tālāk virzījās miera sarunas, jo lielāku neapmierinātību ar 
savu slikto materiālo stāvokli izrādīja latviešu strādnieki krievijā.13

krievijas valdībai, kkp vadībai šai laikā svarīgāki bija citi jautājumi – 
karadarbība ar poliju, cīņas ar ģenerāļa p. vrangeļa vadīto “balto” armiju, 
savukārt latviešu lieliniekiem nācās gatavoties jaunam viņiem svarīgam 
pavērsienam – miera noslēgšanai ar latviju un ar to saistītajai bēgļu 
repatriācijai. 

Notikumi attīstījās strauji. 1920. gada 12. jūnijā krievijas un latvijas 
delegācijas maskavā parakstīja bēgļu reevakuācijas līgumu, kurš noteica, 
ka abu valstu bēgļus, kuri vēlas atgriezties savā tēvijā, pēc iespējas īsākā 
laikā jānosūta uz viņu agrākajām dzīves vietām. 1.jūlijā pirmais latviešu 
bēgļu – repatriantu ešelons izbrauca uz latviju. latviešu vidū krievijā 
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sākās rosība. piemēram, pēc reevakuācijas līguma parakstīšanas smoļenskā 
“gandrīz visi latviešu strādnieki dzelzceļnieki pacēlās kājās braukšanai uz 
latviju”, kas draudēja ar vietējo dzelzceļa darbnīcu darba pārtraukšanu. pat 
pastāvīgie guberņas iedzīvotāji – latviešu kolonisti gribēja pamest iekoptās 
saimniecības, kuras pēc vietējo latviešu lielinieku vērtējuma varēja dot lielu 
ieguldījumu pārtikas repartīcijas izpildē.14

kkp ck latviešu propagandas un aģitācijas nodaļa saskatīja divus 
galvenos ceļus “bēgļu jautājuma risināšanā” (faktiski – viņu pierunāšanā 
palikt krievijā), pirmkārt, nodrošināt pabalstu izsniegšanu viņu latvijā 
dzīvojošajām ģimenēm un, otrkārt, organizēt bēgļu delegāciju sūtīšanu 
uz latviju. rezolūciju ar šiem priekšlikumiem nodaļa nosūtīja padomju 
krievijas delegācijas sarunās ar latvijas republiku vadītājam ā. Joffem, 
taču viņš to tālāk nebija virzījis, un faktiski nekāds kkp vadības lēmums 
par partijas politisko kursu bēgļu jautājumā tā arī netika pieņemts. pēc 
latvijas un krievijas miera līguma parakstīšanas 1920. gada 11. augustā 
nodaļa konstatēja, ka jautājuma risināšana jau ir novēlota.15 piemēram, 
maskavas sekcijas atskaitē par jūliju un augustu norādīts, ka šajā laikā 
“darbs bezpartijisko vidū ir apgrūtināts”, “liela daļa strādnieku gatavojas 
braukt uz latviju”.16

sīkāk jāpakavējas pie jautājuma par latviešu bēgļu delegāciju sūtīšanu 
uz latviju. maskavā jau 2. maijā notika latviešu strādnieku konference, 
kurā tika spriests par delegācijas nosūtīšanu uz latviju stāvokļa 
noskaidrošanai. tika izvirzīti nosacījumi tās izbraukšanai: latvijas valdības 
dotas neaizskaramības garantijas delegācijas locekļiem un iespējas tikties 
ar strādnieku organizācijām latvijā.17 11. jūlijā maskavā “pilsētas latviešu 
strādnieku un strēlnieku” konference ievēlēja piecus cilvēkus braukšanai uz 
latviju ar mērķi noskaidrot “strādnieku un trūcīgo zemnieku ekonomisko 
un politisko stāvokli”, lai uz šī pamata izdarītu secinājumu, cik “mērķtiecīgi 
maskavas strādniekiem – latviešiem ir tagad evakuēties uz latviju”.18 
Diemžēl par 2. maija latviešu strādnieku konferences izvirzītajiem 
nosacījumiem šādas delegācijas sūtīšanai vairs nekas netika minēts. 

autoram neizdevās atrast dokumentus, kuros kk(b)p latviešu sekciju 
vadība tieši prasītu, lai it kā iniciatīvas “no apakšas” rezultātā tiktu 
organizēta latviešu delegāciju sūtīšana uz latviju, taču ir vairākas netiešas 
norādes par šādas prasības esamību. tā, smoļenskas sekcija 1920. gada 
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28. septembrī ziņojumam kk(b)p ck latviešu propagandas un aģitācijas 
nodaļai, ka 7. septembrī notikusi guberņā dzīvojošo latviešu strādnieku un 
zemnieku konference, kura pieņēmusi lēmumu nosūtīt uz latviju trīs cilvēku 
delegāciju, pievienoja lūgumu: “tā kā minētās delegācijas izbraukšana 
uz latviju skaitās nepieciešama [izcēlums mans. – V. Š.], lūdzam minēto 
delegāciju .. apstiprināt un izsūtīt vajadzīgos dokumentus braucienam 
uz latviju.” tātad smoļenskas sekcija nevis pati izrādīja iniciatīvu, bet 
pakļāvās no augšas nākošiem norādījumiem piedalīties jau ar 11. jūlijā 
maskavā notikušo delegācijas ievēlēšanu sāktajā kampaņā. par to liecina arī 
sekcijas ziņojumā teiktais, ka “konference tika sasaukta ar aģitācijas mērķi, 
lai noturētu uz vietas kvalificētus strādniekus latviešus”, un “konference 
sasniedza savus mērķus – izbraukšana uz laiku ir apstādināta”.19

līdzīgas norādes satur citu latviešu sekciju materiāli. 24. jūlijā 
Ņižņijnovgorodā notika vispārējs latviešu mītiņš, kurā izskanēja 
neapmierinātība ar repatriācijas lēno gaitu. vainu par to viens no 
lielinieku runātājiem (krasovskis) uzvēla latvijas politiķiem – latvijas 
miera delegācijas maskavā vadītājam J. vesmanim un iekšlietu ministram 
a. bergam, kuri tai laikā esot vairāk norūpējušies par jauna ministru 
kabineta sastādīšanu latvijā nekā par bēgļu pieņemšanu. Otrs lielinieks 
(J. mucenieks) pateica, ka “no kkp ir priekšlikums”, lai uz latviju tiktu 
sūtīta delegācija stāvokļa noskaidrošanai. kad pēc dažām dienām, 28. jūlijā, 
notika nu jau Ņižņijnovgorodas latviešu strādnieku konference, tas pats 
J. mucenieks paziņoja, ka “nepieciešams” sūtīt strādnieku delegāciju uz 
latviju, un tāda arī tika ievēlēta trīs cilvēku sastāvā.20

arī voroņežas latviešu sekcijas birojs 31. augustā sprieda par 
bezpartijisko konferences sarīkošanu, kurā jāievēl delegācija sūtīšanai uz 
latviju. tika norunāts, ka “protams, tas netiks sacīts, ka no centra nācis 
ierosinājums”. birojs šai bezpartijisko konferencei jau ievēlēja prezidiju, 
noteica arī sūtāmās delegācijas apjomu. tiesa, sekcijas biedriem riharda 
poles fabrikas strādnieku vidū nācās sastapties ar lielinieku terminoloģijā 
“dezorganizāciju”, saprotamākā valodā – strādnieku nevēlēšanos pakļauties 
partijas organizācijas ieteikumiem. sekcijas biedra attēlojumā tas izpaudās 
šādi: “.. lielais vairums riharda poles strādnieki kā aunu bars sāk kliegt 
un saukt: “mums priekšstāvjus vēlēt nevajag, mēs tikai gribam, lai dod 
vagonus, ka var aizbraukt.”” tomēr bezpartijisko konference 1. septembrī, 
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“ievērojot tagadējās buržuāziskās baltās latvijas valdības nenoteikto 
politiku, attiecoties uz viņas dzimtiem pilsoņiem, negarantējot pilsoņu 
tiesisko stāvokli”, pieņēma lēmumu sūtīt delegāciju uz latviju, bet līdz tam, 
kamēr tā nebūs atpakaļ, “pēc iespējas atturēties no atgriešanās uz latviju, 
noteikti pieturoties pie tā reevakuācijas plāna, kas uzstādīts no padomju 
krievijas”.21

kā redzam, faktiski tika realizēta mērķtiecīga latviešu lielinieku kampaņa 
ar nolūku aizkavēt bēgļu repatriāciju. var izteikt pieņēmumu, ka lēmumu 
par šādu taktiku ar kk(b)p ck atbalstu pieņēma pati latviešu lielinieku 
vadība. iepriekš minētā nenoteiktā norāde par “kkp priekšlikumu” partijas 
biedru vidē droši vien būtu skanējusi kā atsaukšanās uz “kk(b)p ck 
latviešu propagandas un aģitācijas nodaļas priekšlikumu”.

ir saglabājušies divi 12. augustā Jekaterinburgā (toreiz latvieši to sauca 
par katrīnpili) sasauktās strādnieku konferences gaitas izklāsti.

pēc viena – samērā īsa ziņojuma autora vārdiem, jau konferences 
sākumā izrādījās, ka “tautiskie mājās braucēji ir masu dabūjuši savā pusē. 
No dažiem zavodiem bij deleģēti spekulanti, bijušie latvijas saimnieki un 
pat viens mazs fabrikantiņš. Ņemot to vērā, sekcijai nekas cits neatlika, kā 
bezpartijiskās latviešu strādnieku konferences vārdā izdarīt sijāšanu un 
atņemt tiem kungiem balss tiesības. izcēlās tracis, vadoņi lādēdami[ies] 
aizlaidās, vidus vīri rūkdami par patvarīgu rīcību lēnām apsēdās savās vietās 
un pārējā masa apmierinājās”. tad notikušas dzīvas debates reevakuācijas 
jautājumā, kurās “delegācijas vēlēšanu mēs centāmies noraidīt, jo, ņemot 
vērā pašreizējos apstākļus, tā nebij vēlama. tas mums arī izdevās”.22

citādi konferences gaita izklāstīta tās protokolā. tā teksts liecina, ka 
šķelšanās konferencē notika, tieši balsojot par rezolūciju reevakuācijas 
jautājumā, kad no vietām jau bija izskanējuši ziņojumi, ka “bēgļiem 
neizdodot pārtiku”, ka “vienīgais līdzeklis [kā izglābties] no posta [–] 
aizbraukt uz latviju”. referents no maskavas (stīpnieks) aizstāvēja viedokli, 
ka delegācijas sūtīšana uz maskavu esot “pilnīgi nevajadzīga”, jo dažas 
organizācijas, kas to darījušas, tikai nevietā esot iztērējušas bēgļu naudu, 
bet “kas attiecas uz delegāciju uz latviju, tad tas ir pilnīgi neiespējams 
kara attiecības dēļ ar baltiju”. (tātad ziņa par 11. augustā parakstīto miera 
līgumu Jekaterinburgu vēl nebija sasniegusi.) tika iesniegti divi rezolūcijas 
projekti. viens no tiem stādīja mērķi “atturēt no kļūdām un neizlabojamu 
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soļu speršanas tos neapzinīgos biedrus, kuri, nezinādami baltās latvijas 
pareizo stāvokli, akli iet ulmaņa un viņa rokas puišu cilpā”. par to tika 
nodotas 15 balsis. Otrs saturēja vairākus punktus un paredzēja: lūgt atļaut 
Jekaterinburgas bēgļiem, kuri to vēlas, “evakuēties uz dzimteni līdz ziemas 
uzsākšanai”; tā kā šā lūguma izpilde bija atkarīga no centrālās evakuācijas 
pārvaldes maskavā, ievēlēt un nosūtīt turp delegāciju; likt delegācijai 
noskaidrot repatriācijas laiku un nosacījumus. par projektu tika nodotas 
28 balsis, tātad tas saņēma balsu vairākumu. tad konferenci atstājuši “18 
biedru no partijas puses”, taču, kā rāda protokols, daļa partijas biedru (arī 
stīpnieks) tajā vēl palika un turpinājās citu jautājumu apspriešana.23 liekas, 
ka ticamāk notikumu gaitu vajadzētu attēlot protokolam. taču nav izslēgts, 
ka, attēlojot šķelšanos, tajā varētu būt arī noklusēta otrā dokumentā minētā 
delegātu “sijāšana” un tīši vai netīši pieļauta kļūda, ka aizgājēji bija nevis 
lielinieku pretinieki, bet “biedri no partijas puses”. pastāv arī cita varbūtība, 
ka aizgāja tiešām partijas biedri, kuri tad savā pulkā arī varēja pieņemt sev 
tīkamu rezolūciju un par to ziņot uz maskavu. lai kā arī būtu, Jekaterinburgas 
latviešu sekcijas materiāli rāda, ka 1920. gada augustā – brīdī, kad teju teju 
varēja tikt noslēgts latvijas un krievijas miera līgums, vietējo latviešu 
lielinieku vidū nebija pilnīgas pārliecības par to, vai delegāciju izvēlēšana 
sūtīšanai uz latviju nāks par labu bēgļu noturēšanai padomju krievijā, 
nebija vienprātības, kā šajā situācijā rīkoties. vietējā sekcija vai nu nevarēja 
panākt sev vēlamā lēmuma pieņemšanu vai, lai to panāktu, bija spiesta 
lietot bēgļu nedemokrātisku “sijāšanu”.

par vietējo latviešu lielinieku bezspēcību mainīt bēgļu vairākuma vēlmi 
atgriezties latvijā liecināja pēc trim mēnešiem, 12. novembrī, Jekaterinburgas 
guberņas latviešu sekciju pārstāvju apspriedē izskanējušie ziņojumi no 
vietām. tā, kamišlovā tikai “daudzi” izteica vēlēšanos repatriēties, bet 
šadrinskā “visi bezpartijiskie biedri” vēlējās “braukt atpakaļ uz latviju, 
lai gan ir pieņemti no partijas sekcijas mēri un stāvoklis un dzīves apstākļi 
latvijā ir noskaidroti”. tagad jau agrāk pieminētais stīpnieks nepārprotami 
uzsvēra: “galvenām kārtām mums jārūpējas par to, lai pirmām kārtām tiktu 
nosūtīti invalīdi un darba nespējīgie.” ka tās nebija humānas rūpes par 
“invalīdiem un darba nespējīgiem”, liecināja tālākie viņa vārdi: “galvenā 
vērība jāpiegriež, lai kvalificētie strādnieki netiktu evakuēti.”24
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par bēgļu repatriācijas gaitu vietējo sekciju pārstāvji ziņoja kkp latviešu 
sekciju vi konferencē 1920. gada oktobrī. No petrogradā agrāk mītošajiem 
ap 45 000 latviešu, neraugoties uz lielinieku pretaģitāciju, pilsētā notikušo 
bezpartijisko konferenci un delegācijas ievēlēšanu stāvokļa izpētei latvijā, 
10 000 bēgļu jau bija devušies uz dzimteni. Ņižņijnovgorodā rūpniecības 
proletariāts esot “aizrauts mobilizācijās” [sarkanajā armijā], “atlikuši 
gandrīz vienīgi sīkburžuāziskie elementi, kuri traucas uz latviju”. bija 
aizbraukuši jau četri ešeloni. Ziņotājs no ukrainas (līdaks) gan pastāstīja, ka 
bēgļu reevakuācijas jautājumā no sekciju puses ticis “darīts viss iespējamais. 
tika sasauktas vairākas bezpartijisko konferences un uzlabots strādnieku 
materiālais stāvoklis”, taču nevarēja apgalvot, ka ar to jautājums būtu 
atrisināts par labu palikšanai. No kazaņas, kur “sīkpilsoņi” “drudžaini” 
centās tikt uz latviju un no latviešu bēgļiem pēc iespējas ātrāk gribēja 
atbrīvoties arī vietējā revolucionārā komiteja, bija aizbraukuši jau divi 
ešeloni, no agrāk guberņā esošajiem ap 1800 latviešiem vēl uz vietas bija 
palikuši 400 līdz 500 cilvēku. Omskā, kur bija ap 15 000 latviešu, 3/4 gribēja 
braukt uz latviju. tikai no veļikije lukiem tika ziņots, ka “reevakuācijas 
jautājumā maz darīts, jo nav šeit plašu masu, kuras trauktos uz latviju”.25

kā rāda 1921. gada vidū tapušais kkp ck latviešu propagandas un 
aģitācijas nodaļas ziņojums, visā padomju krievijā kopā tika sasauktas 20 
bezpartijisko konferences, bez jau minētajām tās notika caricinā (tagad – 
volgograda), penzā, saratovā, tambovā u.c. tās visas pieņēma rezolūcijas, 
kurās vērsās pret buržuāzisko iekārtu, nosodīja “buržuāzisko teroru” 
latvijā, aicināja latvijas strādniekus un bezzemniekus sacelties pret to. taču 
par šais konferencēs ievēlētu delegāciju braukšanu uz latviju ziņojumā 
nekas nebija teikts.26 arī citur – nedz krievijas, nedz latvijas arhīvos un 
periodikā – autoram  nav izdevies uziet jelkādas ziņas par šādu delegāciju 
braucieniem uz latviju. iespējams, pamatīgākas dokumentu studijas 
var novest pie kādu norāžu atrašanas, kāpēc šāda ideja vispār radās, vai 
patiešām to tika mēģināts īstenot, ko ar tās realizāciju latviešu lielinieku 
vadība gribēja panākt – izsaukt latvijas republikas valdības noraidījumu 
pieņemt šādas delegācijas un tad to izmantot propagandā pret “balto 
latviju” vai vienkārši novilcināt laiku, cerot uz jauniem starptautiskiem 
sarežģījumiem. autors sliecas uz pēdējo atbildes variantu, jo nav zināms, 
ka krievijas un latvijas sarunās šāds jautājums vispār būtu cilāts. taču 
pagaidām tā ir tikai hipotēze. 
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kas attiecas uz otru kkp ck latviešu propagandas un aģitācijas nodaļas 
saskatīto ceļu bēgļu jautājuma risināšanā – nodrošināt pabalstu izsniegšanu 
viņu latvijā dzīvojošajām ģimenēm, tad latviešu sekciju dokumenti rāda, 
ka to tik tiešam tika mēģināts realizēt. latvieši krievijā aizpildīja anketas 
par savām latvijā palikušajām ģimenēm un lūdza tām izsniegt pabalstus. 
anketas tika sūtītas uz ksFpr pārstāvniecību rīgā. Naudas līdzekļus 
piešķīra kkp ck Organizācijas birojs. izmaksām bija jānotiek cariskās 
krievijas naudā – tā saucamajos “Nikolaja rubļos”, kuri vēl bija apgrozībā 
latvijā. izrādījies gan, ka “pabalstu izmaksa tiek tormozēta no krievijas 
priekšstāvja [rīgā J.] gaņecka”.27 Jāņem vērā, ka jau pirms miera līguma 
noslēgšanas ar padomju krieviju par vienīgo maksāšanas līdzekli latvijā bija 
izsludināts latvijas rublis, 1921. gada pavasarī tika aizliegtas operācijas ar 
bijušās krievijas naudu. tāpēc pabalstu izmaksa “Nikolaja rubļos” nevarēja 
apmierināt ne to saņēmējus, ne arī latvijas republiku. maksāt pabalstus 
padomju krievijai uzticību parādījušo latviešu ģimenēm latvijā stingrā 
valūtā nevarēja atļauties pati krievija. tā šis cīņas līdzeklis pret repatriāciju 
izrādījās nelietojams.

var vēl piebilst, ka minētajā kk(b)p ck latviešu nodaļas ziņojumā 
1921. gada vidū nodaļa centās izcelt savus nopelnus cīņā pret repatriāciju. 
Ziņojumā tika apgalvots, ka 1920. gadā pēc krievijas–latvijas miera līguma 
noslēgšanas aģitācija par repatriāciju notikusi “apzināti, organizēti” un “nav 
šaubu par to, ka aģitatoriem bija sakari ar latvijas un polijas baltgvardiem”, 
tās nolūks bijis “dezorganizēt sarkano fronti”, kurā karoja latviešu 
strēlnieki, un “dezorganizēt darbu tais rūpnīcās un fabrikās, kur strādāja 
strādnieki latvieši”.28 tātad, ja šāda “dezorganizācija” nebija notikusi, tad, 
neraugoties uz latviešu bēgļu repatriāciju, tas bijis latviešu komunistisko 
sekciju nopelns! 

patiesībā latviešu sekciju ieguldījumu daļas latviešu bēgļu palikšanā 
krievijā nenākas pārvērtēt. Dažas sekcijas šai virzienā darbojās samērā 
aktīvi. ukrainas latviešu sekcijas pārstāvis ziņoja, ka “sakarā ar latviešu 
masu vēlmi atgriezties dzimtenē baltajā latvijā un ar to, ka miera līgums ar 
ukrainu nebija noformēts, kāpēc arī bēgļi netika izlaisti, latsekcijai kādreiz 
nācās savā aģitācijā spert stingrus soļus, lai [repatriēties gribošie] paliktu 
strādāt uz vietas, kā to prasa revolūcijas intereses”.29 maskavas latviešu 
sekcija “sakarus uzturēja” ar 5 no 11 bēgļu pilsētā izvietotajiem evakuācijas 
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punktiem, tikai 1921. gada decembrī vien tā noturēja repatriantiem 7 
sapulces.30 smoļenskas latviešu lielinieki publicēja speciāli bēgļiem domātu 
skrejlapu, kurā ar citātiem no nelegālās latvijas komunistiskās partijas 
lejas-kurzemes organizācijas izdevuma “komunists” centās pierādīt, cik 
grūti latvijā klājas bēgļiem, kuri bija atgriezušies no padomju krievijas.31

toties bija sekcijas, kuru protokolos bēgļu jautājums nemaz neparādās. 
bija arī tādas, kuru biedri, acīmredzot saprotot, ka repatriēties izlēmušos 
vairs nevarēs no šā soļa atrunāt, pieņēma formālus lēmumus par aģitāciju 
viņu vidū. tā, Orlas latviešu sekcija 1921. gada martā uzdeva dažiem 
saviem biedriem “uzzināt bēgļu stāvokli stacijā barakās un, ja iespējams, 
izdot dzīvo avīzi utt.”.32

ceļš mājup nebija viegls. aizbraucēji evakuācijas punktos sūdzējās par 
“nekārtībām ceļā”, par to, ka “kancelejās” nodotie izbraukšanas dokumenti 
daudzkārt nozaudēti, ka repatrianti nekādi nevarēja dabūt ziņas, vai viņi 
ir iekļauti izbraucēju sarakstos vai ne.33 1921. gada 11. aprīlī smoļenskas 
evakuācijas punktā latviešu bēgļu nosūtīšanas laikā pat izcēlās “nekārtības”, 
kuru cēloņu noskaidrošanai tika radīta kkp guberņas komitejas latviešu 
biroja, evakuācijas pārvaldes guberņas filiāles un strādnieku un zemnieku 
inspekcijas kopēja komisija.34 tomēr ekonomiskā sabrukuma, 1921. gada 
bada apstākļos krievijā latviešu bēgļu vairākums, pārvarot administratīvos, 
birokrātiskos šķēršļus, neievērojot latviešu lielinieku propagandu, centās 
nokļūt dzimtenē. piemēram, pievolgā sakarā ar badu bija vērojama masveida 
aizbraukšana un palika tikai “atbildīgie darbinieki”. tā notika saratovā, 
samarā, simbirskā, kazaņā.35 kkp tālo austrumu birojs Čitā 1921. gada 
vidū, saņēmis sešas pakas ar politisko literatūru latviešu valodā, kkp ck 
ziņoja, ka “agrāk šeit, tālajos austrumos dzīvojošie latvieši ir aizbraukuši 
uz dzimteni”, un nosūtīja pusi no saņemtās literatūras atpakaļ.36 urālos, 
kur pēc vietējo latviešu sekciju 1920. gada oktobra datiem bija ap 35 000 
latviešu,37 pēc to pašu sekciju datiem 1921. gada novembrī “latiedzīvotāju 
masa pēdējā laikā aizbrauc uz latviju” un “vairāk vai mazāk lielu centru” 
ar latviešiem nebija palicis.38

šai sakarā var izvirzīties jautājums, vai latviešu komunistisko sekciju 
materiāli var palīdzēt noskaidrot latviešu skaitu krievijā 20. gs. 20. gadu 
sākumā. tūlīt jāteic, ka tajos sastopami dažādi skaitļi, kuru ticamības 
pakāpe arī ir dažāda.
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piemēram, ir iespējams salīdzināt sekciju materiālus ar avīzes “Жизнь 
национальностей” (tautību dzīve) publicētajiem skaitļiem par latviešu 
skaitu pleskavas un Omskas guberņās. avīzē 1922. gada janvārī tika rakstīts, 
ka pleskavas guberņā mīt ap 16 tūkstoši latviešu.39 sekciju materiālos, 
kas datēti ar 1921. gada novembri, atrodams, ka pleskavas guberņā šai 
laikā dzīvo 14 tūkstoši latviešu.40 grūti komentēt it kā dažu mēnešu laikā 
pieaugušo latviešu skaitu. taču nevar arī izslēgt, ka šai latvijas pierobežas 
guberņā tiešām tā tas arī varēja būt. 

vēl sarežģītāks ir jautājums par latviešu skaitu Omskas guberņā. pēc 
avīzē publicētiem ksFpr tautību lietu komisariāta latviešu apakšnodaļas 
datiem, 1920. gada beigās tur bija 24 tūkstoši latviešu.41 pēc latviešu 
sekciju vi konferences materiāliem 1920. gada oktobrī tur bija 15 tūkstoši 
latviešu.42 tātad tautību lietu komisariāta latviešu apakšnodaļa deva 
krietni vien lielāku skaitli nekā latviešu sekciju vi konferencē minētais. 
citi sekciju materiāli 1921. gada novembrī liecina, ka latviešu skaits Omskas 
guberņā bija sarucis līdz 12 tūkstošiem.43 taču turpat var atrast arī datus, 
ka vēl 1921. gada augustā tur bijis 110 tūkstošu latviešu.44 pēdējais skaitlis 
pilnīgi “izkrīt” no citu datu rindas. arī citi skaitļi ziņojumā, no kura ņemts 
neticami augstais latviešu bēgļu skaits Omskas guberņā, neizraisa uzticību. 
pēc tā iznāk, ka kopā sibīrijas guberņās vēl 1921. gada augustā dzīvoja 450 
tūkstošu latviešu, bet visā padomju valstī – 656,5 tūkstoši.45 var pieņemt, 
ka konkrētais dokuments sastādīts ar nolūku partijas vadības priekšā izcelt 
latviešu sekciju lielo lomu šo latviešu tūkstošu politiskajā un ideoloģiskajā 
audzināšanā. 

šaubas rada arī citi skaitļi. tā, latviešu sekciju vi konferencē 1920. gada 
oktobrī tika ziņots, ka sibīrijas apgabalos bijis 50 tūkstošu latviešu,46 bet vii 
konferencē 1921. gada oktobrī – ka tur esot 100 tūkstošu latviešu.47

tātad uz latviešu sekciju materiālos nosaukto latviešu skaitu nevar 
paļauties. atsevišķo sekciju materiāli par dažādiem laika posmiem rāda 
šī skaita izmaiņas tendences, taču tos nav iespējams apkopot visu krieviju 
aptverošas ainas izveidei, jo dažu sekciju materiāli sniedz datus par vienu 
laika posmu, citu – par otru posmu, vēl citu – par trešo. latviešu sekciju 
centrālās vadības sagatavotās aplēses jāvērtē kā tendenciozas, latviešu 
komunistu masu bāzi – bezpartijisko latviešu skaitu krievijā pārspīlējošas. 
tāpēc uz jautājumu, vai latviešu komunistisko sekciju materiāli var palīdzēt 
precizēt latviešu skaitu krievijā 20. gadu sākumā, nākas atbildēt negatīvi. 
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pilnīgāku priekšstatu šie materiāli dod par latviešu komunistu skaita 
izmaiņām padomju krievijā. 

pret bezpartijisko bēgļu repatriāciju latviešu lielinieku vadība cīnījās 
galvenokārt ar aģitācijas līdzekļiem, cenšoties tos iebiedēt ar ziņām par 
latvijas darba cilvēku smagajiem dzīves apstākļiem, savukārt lielais 
repatriēties gribošo skaits partijas biedru vidū izsauca jau asāku reakciju. 
1920. gada 9. septembrī notika kk(b)p ck latviešu propagandas un 
aģitācijas nodaļas prezidija sēde, kurā no Ņižņijnovgorodas tika ziņots, 
ka “daudzi komunisti steidzas pāriet latvijas pavalstniecībā un kā tādi 
atraujas no partijas pienākumiem”. prezidijs nolēma “griezties pie ck ar 
pieprasījumu dot norādījumu guberņu komitejām, lai visus tos partijas 
biedrus, kas nepadodas partijas disciplīnai, izslēdz no partijas un nodod 
tiesai [domājams, runa gāja par partijas tiesu. – V. Š.]”.48 16. septembrī 
šo lēmumu apstiprināja nodaļas plenārsēde un papildus uzsvēra, ka 
“komunistiem latviešiem ir jāpaliek savās vietās, katrā atsevišķā gadījumā 
par komunistu izbraukšanu uz latviju lemj vietējā latviešu sekcija. sekcijas 
lēmumu neievērošana tiks skatīta kā partijas disciplīnas neievērošana un 
partijas biedri kā tādi tiks izslēgti no partijas un nodoti tiesai”.49

vietējās latviešu sekcijas izvērsa cīņu pret savu biedru repatriāciju. 
smoļenskas guberņas latviešu sekcijas biroja sēdē 18. novembrī kā pirmais 
tika skatīts jautājums par latviešu komunistu atgriešanos latvijā. birojs 
nolēma vērsties pie kkp guberņas komitejas ar priekšlikumiem:

– dot norādījumu visām apriņķu komitejām, to latviešu sekcijām stingri 
sekot, lai latvijā dzimušie partijas biedri bez vietējo organizāciju un 
guberņas komitejas ziņas nedotos uz dzimteni;

– likt apriņķu komitejām piegādāt guberņas komitejas latviešu birojam 
visu to kkp biedru – latviešu sarakstus, kuri patvaļīgi aizbraukuši uz 
latviju;

– likt apriņķu komitejām un latviešu sekciju birojiem bēgļu evakuācijas 
punktos pārbaudīt visu aizbraucēju sarakstus, lai noskaidrotu, vai tajos nav 
iekļauti patvaļīgi savu partijas organizāciju atstājušie;

– organizāciju pametošos aizbraucējus uzskatīt par “dezertieriem, 
piesmērējušamies elementiem, kuri diskreditē partijas godu”.

interesanti, ka birojs nolēma arī griezties pie kkp ck latviešu 
propagandas un aģitācijas nodaļas ar lūgumu izveidot vienotu kontroles 
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formu pār komunistiem – repatriantiem un sastādīt viņu “viskrievijas 
mēroga sarakstu, ko izmantot pēc atgriešanās latvijā”.50 acīmredzot bija 
domāta repatriējušos komunistu sodīšana pēc padomju varas atjaunošanas 
latvijā! šādi iztulkot norādi par “atgriešanos latvijā” liek ne tikai 
vispārējās zināšanas par latviešu lielinieku vidū uzturētajām cerībām uz 
drīzu revolūciju eiropā, bet arī vitebskas latviešu sekcijas jūlija–augusta 
darbības pārskatā minētais tās lēmums par vietējo latviešu skolotāju, 
“kuri, nerēķinādamies ar latviešu darba jaunatnes [vitebskā] izglītības 
nepieciešamību, vadīdamies no personīgām interesēm, nobraukuši uz 
latviju”, uzlikšanu “uz melno tāfeli kā darba dezertierus, kad tagadējā 
baltā latvija būs kļuvusi par padomju latviju”.51

Neraugoties uz draudošajiem sodiem, komunistu repatriācija turpinājās. 
vitebskas sekcijas materiālos 1920. gada nogalē fiksēts pat gadījums, kad uz 
latviju devās pašas sekcijas darbam vietējā “bēgļu kolēģijā” (acīmredzot, 
domāta centrālās evakuācijas pārvaldes vietējā kolēģija) par propagandistu 
nozīmēts komunists āboliņš. viņš savu darbu izpildījis “pietiekoši 
apmierinoši”, bet, “nebūdams apmierināts ar visu taktiku vitebskas 
gubevakā”, bija griezies pie sekcijas biroja ar lūgumu pēc palīdzības. birojs 
palīdzēt nespējis. āboliņš tad lūdzis atbrīvot viņu no pienākumu izpildes. 
arī to sekcija nespējusi. tad āboliņš iesniedzis lūgumu “sūtīt viņu uz 
latviju priekš apakšzemes darba, bet, nesagaidījis sekcijas biroja direktīvas, 
ar nākošo ešelonu nobrauca uz sava rēķina”, “caur ko ir sevi kompromitējis 
plašās masās”.52 varbūt tiešam āboliņu neapmierināja tas birokrātiskais, 
bēgļu interesēm mazatbilstošais krievijas centrālās evakuācijas pārvaldes 
vietējās kolēģijas darba stils, kurš bija raksturīgs daudzām šīs pārvaldes 
iestādēm, bet varbūt viņš bija vīlies visā padomju sistēmā. Diezin vai 
viņa vēlme doties uz latviju “apakšzemes darbā” iztulkojama citādi kā 
ceļa meklēšana uz dzimteni, par ko liecina tas, ka viņš aizbrauca, tiklīdz 
spēja sagādāt, acīmredzot izmantojot savu dienesta stāvokli, vajadzīgos 
dokumentus. 

voroņežas sekcijā 1921. gada jūnijā bija palikuši tikai 7 biedri, pārējie 24 
devās uz latviju, tāpēc latviešu sekcija šeit vairs nevarēja pastāvēt.53

latviešu sekciju vii konferencē 1921. gada oktobrī referents p. vīksne bija 
spiests konstatēt, ka “līdz ar bezpartijiskajām masām aizplūduši uz latviju 
arī mūsu partijas biedri”.54 sakarā ar partijas biedru repatriāciju savu darbību 
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pārtrauca kkp latviešu sekcijas caricinā, Čeļabinskā, Jekaterinburgā, 
kazaņā, krasnojarskā, rostovā, samarā, simbirskā, tambovā, vjatkā.55 
taču šai pašā konferencē tika pausts no partijas disciplīnas skatpunkta 
ķecerīgs viedoklis, ka “šinī acumirklī stāvoklis tāds, ka komunistus nevajag 
aizturēt uz vietām braukt uz latviju, bet taisni otrādi, tiem ir jādod šī 
iespēja”. vēl vairāk, izskanēja vārdi: “tāpat vēlams būtu, lai viens otrs 
partijas biedrs, kas paliek krievijā, lai pieņemtu latvijas pavalstniecību”, 
jo “.. ja komunistu partija [latvijā] legalizētos, tad tādi biedri varētu tikt 
izmantoti priekš latvijas”.56 kā redzam, šāda nostāja saistījās ne tikai ar 
komunistu vidū izplatītajām cerībām uzkurināt revolūciju latvijā, bet arī 
ar klaji kļūdainu latvijas iekšpolitiskā stāvokļa (iespējas komunistiskajai 
partijai legalizēties) vērtējumu.

Jaunās vēsmas izpaudās arī latviešu strēlnieku repatriācijas lietā.
1920. gadā latviešu strēlnieku divīzija, neraugoties uz miera līgumu 

starp padomju krieviju un latviju, turpināja cīnīties pret ģenerāļa vrangeļa 
armiju. strēlnieku vidū tika aktīvi propagandēta neatgriešanās ideja. 
Faktiski viņi nevarēja brīvi izvēlēties pavalstniecību, lemt – vai turpināt 
dienēt sarkanajā armijā vai repatriēties. 1920. gada oktobrī kkp latviešu 
sekciju vi konferencē tika paziņots: “ir pavēle, ka visi latviešu strēlnieki 
skaitāmi kā ukrainas pavalstnieki.” gods kam gods, vi konferences 
dalībnieku pieņemtā rezolūcija prasīja tūlīt paziņot strēlniekiem viņu 
tiesības izvēlēties pavalstniecību un tūlīt atlaist no sarkanās armijas tos, 
kuri pieņems latvijas pavalstniecību.57 taču konferences lēmums strēlnieku 
stāvokli neietekmēja. tikai pēc perekopa ieņemšanas, “balto” sagrāves 1920. 
gada nogalē divīzija tika izformēta, daļa karavīru ieplūda 52. divīzijā, daļa 
demobilizējās. 

kā notiekošo uztvēra paši strēlnieki, rāda 1921. gada 5. aprīļa 52. strēl-
nieku divīzijas darba bataljona latviešu strēlnieku pilnsapulces protokols. 
Divīzijas politnodaļas priekšnieka vietnieks a. pētersons ieteica tiem, “kas 
nav par latvijas stāvokli skaidrībā”, pašiem doties turp pārliecināties par 
situāciju, toties “apzinīgiem biedriem braukt uz latviju nav ieteicams”. 
uz izskanējušo strēlnieku prasību “nelikt šķēršļus mūsu prombraukšanai 
no šejienes .. ne tikai mūs vadīt un kritizēt, bet arī, cik iespējams, mums 
palīdzēt šinī tālajā ceļā. mēs to esam pelnījuši” politdarbinieks atbildēja, ka 
“braukšanas paātrināšanai” tiekot “darīts, kas pie tagadējiem apstākļiem ir 
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iespējams”. taču uz tālāk izskanējušajiem pārmetumiem par demobilizācijas 
novilcināšanu viņam kaut cik pārliecinošas atbildes nebija. kāds no 
bataljona strēlniekiem (kronliņš) tieši pajautāja: “kādēļ netika izpildīts 
pagājušā gada jūnija mēneša prikazs [pavēle – krievu. val.] par latviešu 
strēlnieku atvaļināšanu no kara dienesta. kas ir vainīgie šinī lietā un vai viņi 
pelnīto sodu ir saņēmuši?” a. pētersons atbildēja: “Divīzijas politnodaļā 
tādas pavēles nebija, pat armijā un frontē viņas nebija. prikazs aizturēts 
no ukrainas valdības, un uz tā pamata, ka ukraine kā atsevišķa republika 
nav līgumu noslēgusi ar latviju un tamdēļ maskavas valdības līgumi ar 
latviju uz ukrainu neattiecas. pavēle par latviešu atlaišanu divīzijā saņemta 
pag[ājušā] gada decembrī un tūlīt izsūtīta pa visām divīzijas daļām.” šāds 
arguments jau agrāk bija politdarbinieku lietots. to rādīja kāda strēlnieka 
piezīme, ka divīzijas politnodaļas priekšnieks r. Ķīsis kādā citā sapulcē 
bija teicis, “ka latviešu aizturēšana ir sabotāža no ukrainas vadības”. 
taču jautājumu uzstādījušais kronliņš it kā naivi brīnījās, kāpēc “prikazs 
ieņemt perekopu tiek izsūtīts un saņemts noteiktā laikā, kamēr prikazs par 
strēlnieku atlaišanu tiek aizturēts, jeb arī izsūtīts tikai pēc mēnešiem”. tad 
nu a. pētersonam nācās lietot “šķirisku dialektiku”: “varbūt šī prikaza 
aizturēšana bij ukrainas valdības kļūda. un ja tā arī būtu, tomēr šī kļūda 
atvainojama. priekš kontrrevolūcijas sagraušanas bij latviešu strēlnieki 
nepieciešami. vispārīgi jāsaka, ka šī prikaza lieta jau ir stipri veca.” tomēr 
cits strēlnieks caune vēl it kā nevarēja saprast: “ .. kā var vienu cilvēku, 
piem[ēram] latvieti pārvērst par citu valstu pavalstnieku, šinī gadījumā 
par ukrainas pavalstnieku, ja tas cilvēks to nevēlas.” a. pētersona atbilde 
skanēja: “pavēle nāca no Dienvid-frontes štāba. tā arī jau stipri veca lieta.”58 
protams, divīzijas līmeņa politdarbinieks nevarēja zināt, kādā tieši no 
padomju krievijas varas hierarhiskajiem līmeņiem bija pieņemts lēmums 
par latviešu strēlnieku neinformēšanu par tām tiesībām, kas viņiem 
pavērās ar krievijas–latvijas līguma noslēgšanu, tātad – faktiski par viņu 
dezinformēšanu un izmantošanu padomju režīma interesēs, piemēram, 
1920. gada rudens kaujās pie perekopa, kas nesa strēlniekiem ļoti lielus 
zaudējumus. viņa atbildes rādīja, ka “kontrrevolūcijas sagraušanas” mērķa 
labad padomju krievijas valdītāji nevairījās no masu krāpšanas, nebūt 
negatavojās par to kādu sodīt pusgadu “vecās” lietās.
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arī pēc demobilizācijas latviešu sarkanarmiešiem bija daudz iemeslu 
neapmierinātībai. piemēram, 1921. gada maijā maskavā viņi sūdzējās 
par savas privilēģijas salīdzinājumā ar citiem, civilajiem repatriantiem – 
ceturtdaļas mārciņas lielākas maizes porcijas – saņemšanas nosacījumiem. 
pēc šiem ap 100 gramiem maizes bija jāiet speciāli astoņu cilvēku lielās 
grupās. Ja šie astoņi cilvēki kādu dienu nesavācās, nākamajā reizē jau maizi 
saņemt nevarēja.59

rezultātā kkp ck latviešu sekcijas plenārsēdē 1921. gada 15. augustā 
no 52. divīzijas, kur vēl dienēja daļa latviešu strēlnieku, tika ziņots: “sakarā 
ar [latvijas pilsonības] optācijas noskaidrošanu stāvoklis normāls. Optējas 
gandrīz visi komunisti.”60 arī jau minētājā vii latviešu sekciju konferencē 
1921. gada oktobrī tika ziņots, ka “daļa no strēlniekiem partijas biedriem, 
mazāk apzinīgiem, izstājas no partijas, lai brauktu uz latviju”. kkp 
latviešu sekciju vadība tagad jau bija mainījusi savu attieksmi pret partijas 
biedriem – repatriēties gribētājiem. sarkanās armijas politpārvaldē tā 
panāca, ka “nedrīkst izslēgt no partijas latviešu strēlnieku, ja viņš grib 
braukt uz latviju”.61 latviešu lielinieku vadītāji cerēja, ka bijušie sarkanās 
armijas karavīri “reti kurš paklausīgi latvijā kalpos baltgvardiem”.62

kā tagad zināms, latviešu komunistu repatriācija neradīja nopietnus 
draudus latvijas republikai. bēgļi un latviešu strēlnieki atgriezās ar nolūku 
dzīvot un strādāt savā dzimtenē, nevis gatavot tajā sociālistisku revolūciju. 

kkp latviešu sekciju materiāli rāda, ka uz bēgļu noskaņošanu pret 
viņu nacionālo valsti – latvijas republiku virzītā lielinieku darbība bija 
mazefektīva.
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34 turpat, 65. l., 130. lp.
35 turpat, 28. l., 196. lp.
36 turpat, 63. l., 99. lp.
37 turpat, 9. l., 64. lp.
38 turpat, 28. l., 197. lp.
39 Жизнь национальностей. 1922. № 2. 22 янв.
40 kvspva, 17. f., 62. apr., 28. l., 197. lp.
41 Жизнь национальностей. 1920. № 34. 3 нояб.
42 kvspva, 17. f., 62. apr., 9. l., 16. lp.
43 turpat, 28. l., 196. lp.
44 turpat, 10. l., 32. lp.
45 turpat.
46 turpat, 9. l., 5. lp.
47 turpat, 17. l., 73. lp.
48 turpat, 55. l., 37. lp.
49 turpat, 65. l., 18. lp.
50 turpat, 34. lp.
51 turpat, 41. l., 49. lp.
52 turpat, 53. lp.
53 turpat, 48. l., 4. lp.
54 turpat, 17. l., 65. lp.
55 turpat, 10. l., 83., 90. lp.
56 turpat, 17. l., 66. lp.
57 turpat, 9. l., 19., 33. lp.
58 turpat, 4. l., 15.–19. lp.
59 turpat, 10. l., 58. lp.
60 turpat, 9. lp.
61 turpat, 17. l., 66. lp.
62 turpat, 10. l., 58. lp.
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Vitālijs Šalda

dokumente der lettischen abteilungen 
der kommunistischen partei russlands über lettische 

flüchtlinge in russland (1918–1921)

Nach dem vertrag über die kooperation der archive lettlands und 
russlands erhielt das staatsarchiv lettland 2005 mikrofilme von dem 
staatsarchiv russland für sozial-politische geschichte mit verfilmten 
Dokumenten der lettischen abteilung der kommunistischen (bolschewiken) 
partei russlands aus dem bestand des Zentralkomitees der kommunistischen 
partei russlands (bestand Nr. 17, Findbuch Nr. 62). Die lettischen 
sozialdemokraten – bolschewiken, später kommunisten – betrachteten die 
Flüchtlinge keinesfalls als Opfer einer menschlichen katastrophe, die in 
erster linie mitleid und praktische Hilfe brauchten, sondern als angehörigen 
bestimmter gesellschaftsklassen, die man – wenigstens zum teil – für die 
verwirklichung der revolutionären Ziele und kommunistischen ideale 
einsetzen könnte. Die oben erwähnten Dokumente berichten daher vor 
allem über die ideologische und politische agitation unter den lettischen 
Flüchtlingen zur Zeit des ersten Weltkrieges, über ihren einsatz im kampf 
für die Festigung der sowjetherrschaft. Jedoch geben diese auch eine 
gewisse vorstellung von der allgemeinen lage der Flüchtlinge an ihren 
ansiedlungsorten in russland, über ihre gesinnungen und die rückkehr in 
die Heimat.

1918 waren die lettischen kommunistischen abteilungen vor allem 
um die auflösung der vor der revolution gegründeten „bürgerlichen“ 
Organisationen für die unterstützung der Flüchtlinge bemüht. Die 
Flüchtlinge erhielten keine staatliche unterstützung.

auch die sowjetregierung, die 1919 in lettland an der macht war, hatte 
das Ziel, die Festigung ihrer positionen und die wirtschaftliche entwicklung 
lettlands zu erreichen. Die interessen ihrer landsleute – der Flüchtlinge und 
eventueller bürger sowjetlettlands – wurden jedoch außer acht gelassen.

erst 1920 wurde die aufmerksamkeit der lettischen kommunistischen 
abteilungen auf die besonderen Notwendigkeiten der lettischen Flüchtlinge 
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gelenkt, im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen zwischen der 
republik lettland und sowjetrussland.

Die lettischen bolschewiken organisierten eine zielbewusste kampagne, 
um die rückkehr der Flüchtlinge nach lettland zu verhindern. Für die 
verwirklichung dieses Zieles hatte die lettische abteilung für propaganda 
und agitation des Zentralkomitees der kommunistischen partei russlands 
zweierlei wichtige maßnahmen geplant. Zum einen, wollten sie eine 
finanzielle unterstützung den in lettland zurückgebliebenen Familien der 
Flüchtlinge gewähren, zum anderen, eine Delegation der Flüchtlinge nach 
lettland entsenden.

Jedoch gelang es ihnen nicht, unterstützungen den Familien der 
Flüchtlinge zu organisieren. es sei hier darauf hingewiesen, dass bereits 
vor der unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen lettland und 
sowjetrussland in lettland der lettische rubel als einziges Zahlungsmittel 
eingeführt war. im Frühjahr 1921 wurden alle geschäfte mit dem geld des 
zaristischen russlands verboten. Die Zuwendungen in „Nikolai-rubeln“ 
konnte daher weder die empfänger derselben, noch die republik lettland 
befriedigen. Zuwendungen in konvertierbarer Währung konnte sich aber 
russland nicht leisten.

in etlichen städten russlands wurden konferenzen lettischer arbeiter 
veranstaltet, in denen über die entsendung von Delegationen nach 
lettland, um die dortige lage zu ermitteln, beraten wurde. Weder in den 
archiven russlands, noch in den lettischen archiven oder in der presse 
hat man informationen über die ankunft solcher Delegationen in lettland 
gefunden. möglicherweise waren diese ideen nicht ernst gemeint, – man 
wollte einfach Zeit gewinnen in der Hoffnung auf neue internationale 
auseinandersetzungen. Jedenfalls ist dies nur eine annahme.

leider geben die Dokumente der lettischen kommunistischen 
abteilungen keine klare vorstellung von die Zahl der letten in russland 
zu anfang der 1920er Jahre. es werden verschiedene Zahlen genannt, die 
kaum glaubhaft sind.

eine genauere vorstellung erhielt man aber von der veränderung der 
Zahl der lettischen kommunisten in sowjetrussland. infolge der rückkehr 
der parteimitglieder in die Heimat wurden die lettischen abteilungen der 
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kommunistischen partei in Zarizin, tschelabinsk, Jekaterinburg, kasan, 
krasnojarsk, rostok, samara, simbirsk, tambow, Wjatka  aufgelöst.

Die Dokumente der lettischen abteilungen der kommunistischen partei 
zeigen auch, wie die sowjetischen behörden nach dem Friedensschluss 
zwischen lettland und sowjetrussland bemüht waren, die rückkehr der 
lettischen schützen in die Heimat zu verhindern. Dabei kann man auch 
sehen, dass diese bemühungen wenig erfolg hatten.

bekanntlich stellte die rückkehr der lettischen schützen, ja, sogar der 
lettischen kommunisten, keine ernste gefahr für die republik lettland 
dar. Flüchtlinge und lettische schützen kamen nach lettland zurück, um 
für ihre Heimat zu arbeiten, nicht aber, um eine sozialistische revolution 
vorzubereiten.

Schlüsselwörter: staatsarchiv russlands für sozial-politische geschichte, 
lettische Flüchtlinge, lettische abteilung der kommunistischen partei 
russlands, rückkehr der Flüchtlinge, bolschewiken.

iesniegts 2006. gada 4. decembrī
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