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Jānis Tomaševskis

latviešu strēlnieki starp februāra 
revolūciju un oktobra apvērsumu: 

nacionālais faktors*

Rakstā analizēta nacionālā faktora loma un ietekme uz latviešu strēlnieku vairākuma uzskatiem, 
darbību un militāri politisko izvēli starp Februāra revolūciju un Oktobra apvērsumu. Balstoties 
uz Latvijas Valsts arhīva un Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem, kā arī attiecīgā 
perioda preses materiāliem, hronoloģiski un tematiski apskatītas Februāra revolūcijas radītās 
pārmaiņas latviešu strēlnieku pulkos, strēlnieku un virsnieku attiecības, Pagaidu valdības un 
politisko spēku attieksme pret nacionālo jautājumu, diskusijas par to preses slejās, politiskā 
aģitācija. Secināts, ka nacionālais faktors bija nozīmīgs apstāklis, bet ne tik svarīgs, lai aizēnotu 
primārās, kara radītās vajadzības – miera noslēgšanu, agrāro un dažādus sociālos jautājumus.
Atslēgvārdi: Februāra revolūcija, Krievijas armija, Pagaidu valdība, latviešu strēlnieki, Latvijas 
Sociāldemokrātija, lielinieki, Iskolastrels, latviešu pilsonība, Latvijas autonomija, nacionālais 
jautājums, kaujas pie Mazās Juglas, Rīgas krišana, politiskā aģitācija, strēlnieku un virsnieku 
attiecības, Latvju kareivju nacionālā savienība, Oktobra apvērsums.

1917. gada Februāra revolūcija Krievijas impērijas mazajām tautām deva 
pamatotas cerības uz savu nacionālo centienu īstenošanu. Arī latviešu tauta 
gaidīja latviešu apdzīvoto teritoriju apvienošanu un politiski autonomas 
Latvijas izveidošanu “jaunās” Krievijas sastāvā. Taču tajā laikā Latvijas 
teritorija joprojām bija sašķelta starp divām lielvarām, tādēļ šeit liela loma 
bija militārajam faktoram, konkrēti – 1915. gadā izveidotajām pirmajām 
nacionālajām karaspēka vienībām – astoņiem latviešu strēlnieku bataljoniem 
(vēlāk pulkiem), kas cīnījās krievu 12. armijas sastāvā pie Rīgas.

*  Darbs balstīts uz J. Tomaševska maģistra darbu, kas aizstāvēts 2009. gadā Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Dr. hist. Ē. Jēkabsons.
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Latviešu tauta, kuras liela daļa Vācijas iebrukuma rezultātā bija devusies 
bēgļu gaitās uz Iekškrievijas guberņām, lielas cerības lika uz strēlnieku 
pulku panākumiem kaujas laukā. Strēlnieki tika uzskatīti par latviešu 
pirmo nacionālo armiju, kas Vācijas armiju izdzīs no latviešu apdzīvotās 
etnogrāfiskās teritorijas. Tomēr strēlnieku skaitliskie resursi bija krietni par 
mazu, lai kļūtu par izšķirošu triecienspēku vairāk nekā miljonu karavīru lielā 
Ziemeļu frontes karaspēka uzbrukumos. Vairākas nesekmīgas ofensīvas, 
tostarp asiņainās Ziemassvētku kaujas,1 apliecināja, ka šis karaspēks bija 
ieinteresēts tikai noturēt esošās pozīcijas, nevis censties atgūt zaudētās. Šī 
attieksme cirta sāpīgas brūces strēlnieku skaitliskajā sastāvā un emocionālajā 
stāvoklī. Lielajiem zaudējumiem un kauju neveiksmēm bija ļoti būtiska 
nozīme pēcrevolūcijas notikumu ģenēzē, tostarp arī nacionālajā aspektā. 
Pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma vairākums latviešu strēlnieku iekļāvās 
padomju varas aizstāvju rindās, bet, no otras puses, daudzi no viņiem vēlāk 
bija Latvijas Atbrīvošanas kara dalībnieki, kas apliecināja viņu nacionālās 
jūtas.

Padomju vēstures literatūrā strēlnieku pulki raksturoti kā vieni no 
galvenajiem padomju varas balstiem. Nacionālo faktoru strēlnieku rindās 
noliedza vai neapskatīja vispār. Periodu starp cara varas krišanu un “Lielo 
Oktobra sociālistisko revolūciju” traktēja vienpusēji, parādot strēlniekus tikai 
kā lielinieku internacionālo ideju paudējus un noliedzot jebkāda nacionālā 
faktora klātbūtni. Starpkaru Latvijā strēlnieku vēsture pēc Februāra revolūcijas 
bija “neērta”, oficiālajai vēsturei apgalvojot, ka strēlnieku varonības laikmets 
beidzās līdz ar Ziemassvētku un Janvāra kaujām 1917. gada sākumā.2 Tie 
vēsturnieki, kuri pievērsās strēlnieku vēstures apskatam arī pēc patvaldības 
krišanas, lielākoties uzskatīja, ka nacionālo faktoru ātri nomāca lielinieku 
propaganda. Trimdas un mūsdienu Latvijas autoru strēlnieku tēmai veltītos 
darbos vērojama objektīvāka pieeja, taču nacionālais faktors kā atsevišķs 
jautājums nav pētīts, līdz ar to atstājot vienu no Latvijas vēstures zinātnes 
“baltajiem plankumiem”. Kā liecina 1917. gada preses un foto materiāli, 
nacionālā faktora klātbūtne bija būtiska visā aplūkojamajā laika periodā.

Raksta mērķis ir analizēt nacionālā faktora nozīmi latviešu strēlnieku 
pulkos no Februāra revolūcijas līdz Oktobra apvērsumam, kā arī izsekot tā 
ietekmei uz strēlnieku vairākuma uzskatiem, darbību un militāri politisko 
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izvēli šajā laika posmā. Pirms pievērsties raksta pamatdaļai, jāpaskaidro, kas 
saprotams ar vārdiem “nacionālais faktors”.

Jēdziens “nacionāls” attiecībā uz latviešu strēlniekiem ietver vairākus 
būtiskus aspektus. Pirmkārt, bruņota cīņa par Latvijas teritorijas atbrīvošanu 
no Vācijas karaspēka. Otrkārt, pievienošanās latviešu sabiedrības jau pirms 
revolūcijas un tās gaitā izvirzītajām prasībām par Latvijas autonomijas 
vēlamo raksturu, kas balstījās uz somu autonomijas pieredzi un ieguvumiem 
Krievijas impērijas sastāvā. Treškārt, tieksme pēc latviešu apdzīvoto teritoriju 
apvienošanas un latviskas pārvaldes radīšanas. Visbeidzot, ceturtkārt, 
“nacionālais” jāsaprot arī kā zināms pretstats galēji kreiso politisko spēku 
idejām, kurās šķiras intereses dominēja pār latviešu tautas nacionālajām 
interesēm. Vārdu salikums “nacionālais faktors” raksturo to, cik lielā mērā 
“nacionālais” izpaudās un atspoguļojās strēlnieku uzskatos un darbībā, kā 
un kādā mērā ietekmēja to militāri politisko darbību.

Pārmaiņas latviešu strēlnieku 
pulkos pēc Februāra revolūcijas 

Krievijas impērija revolūcijas priekšvakarā bija nonākusi dziļā ekonomiskā 
un militārā krīzē – sabiedrībā pieauga nemieri, bet armija piedzīvoja ne-
veiksmes frontes pirmajās līnijās. Gan armijā, gan sabiedrībā cara Nikolaja II 
gāšana tika uzņemta ar neviltotām simpātijām. Revolūciju apsveica visi 
sabiedrības slāņi un visas tautības. Par to liecināja kaut vai tas, ka caram tā 
arī neatradās nopietns atbalsts mēģinājumos atgūt zaudēto varu.3

Latvijas teritorijā revolūcijas ieguvumi – vārda, preses un pulcēšanās 
brīvība – tika uzņemti ar lielām cerībām. Lielākie laikraksti bez izņēmumiem 
sveica revolūcijas uzvaru. Piemēram, laikraksts “Līdums” akcentēja iespēju 
turpmāk runāt to, “ko saka mūsu prāts un mūsu jūtas”4, savukārt “Dzimtenes 
Atbalss” turpināja jau pirms revolūcijas “čukstus” iesākto valodu, ka 
pienācis izdevīgs laiks tautas nacionālo un politisko centienu īstenošanai.5 
Nebija iespējams šīs ziņas noklusēt arī armijas daļās. Ziemeļu frontes vadības 
pavēles par karaspēka kaujasspēju saglabāšanu6 un ierindnieku un virsnieku 
hierarhisko attiecību nemainību7 liecināja, ka ģeneralitāte visaugstākajā 
līmenī bija nobažījusies par armijas turpmāko stāvokli. Šīm bažām bija 
pamats.
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Pavēle nr. 1. Līdzās Pagaidu valdībai dibinātā Petrogradas Strādnieku un 
kareivju deputātu padome (turpmāk Petrogradas padome), kurā vairākumu 
baudīja eseri un mazinieki, jau 1917. gada 1. martā8 izsludināja bēdīgi 
slaveno pavēli nr. 1, kurā tika noteiktas karaspēka daļu komiteju vēlēšanas, 
virsnieku titulu un “goda atdošanas” atcelšana9 u. c. Amerikāņu vēsturnieks 
R. Paipss (Pipes) atzīmē, ka pavēles mērķis bija mazināt virsnieku autoritāti 
pār karavīriem un “nedot viņiem rokās ieročus”10. 

Latviešu strēlnieku pulkiem šī pavēle kļuva zināma ap 3. martu.  
1. Daugavgrīvas pulka kaujas žurnālā atrodams ieraksts, ka strēlnieku 
noskaņojums sakarā ar to esot “pacilāts un nervozs”11. Izpildot minēto pavēli, 
strēlnieki jau ap 5.–6. martu ievēlēja savus pulka komiteju delegātus,12 kuri 
pēc nepilnas nedēļas pārstāvēja strēlniekus pulku kopējā sapulcē Valmierā. 
Runājot par ierindnieku un virsnieku attiecībām, latviešu pulkos nebija 
vērojamas virsnieku pazemošanas vai pat slepkavības, kā tas gadījās krievu 
pulkos, kuros izmantoja visas pavēles nr. 1 sniegtās “priekšrocības”13. Taču nu 
strēlniekiem bija atļauts piedalīties mītiņos un sapulcēs, kurās tie pirmoreiz 
saskārās ar atklātu politisko propagandu, galvenokārt no kreiso politisko 
partiju puses. Kopumā politiski visai maz attīstītie strēlnieki komiteju 
vēlēšanās nereti balsoja par to, kurš strēlnieks (delegāts) daiļrunīgāk spēja 
izskaidrot “tekošo momentu” un strēlnieku pulku turpmākās darbības 
mērķus. Politiski pieredzējuši toties bija Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD) 
lielinieki, kuri, šķiet, jau pirms revolūcijas nelegāli aģitēja vairākos aktīvajos 
pulkos. Masveidīgākā LSD šūniņa, izveidota neilgi pēc strēlnieku bataljonu 
dibināšanas, darbojās Rezerves pulkā Valmierā, kur strēlniekus politiski 
“sagatavoja” pirms nosūtīšanas uz aktīvajiem pulkiem.14 Starp pulku 
papildinājumiem vairākums bija padzīvojušu vīru, kas iesaukti nesen. 
Lielākā daļa labi saprata, ka ar karu savu dzīvi tie neuzlabos, bet, gluži  
otrādi – iekritīs vēl lielākā postā.15  Šie jauniesauktie strēlnieki diezgan 
ātri pieķērās kreisajām idejām, viegli padodoties noorganizētai un veiklai 
aģitācijai.16 Līdz ar to var teikt, ka arī nacionālais jautājums šiem pulku 
papildinājumiem nebija starp būtiskākajiem.

10. martā gan sabiedrībā, gan armijā atzīmēja tā saukto Brīvības dienu,  
pieminot revolūcijas upurus. Strēlnieki cauri Rīgai devās gājienā uz Brāļu 
kapiem, godinot par brīvību kritušos karavīrus.17 Šajā dienā pulkiem mācības 
tika atceltas, bet paši strēlnieki lielu daļu laika pavadīja diskusijās par “tekošo 
momentu”.18 Dienu vēlāk strēlnieki dažādos Rīgas laukumos kopā ar citām 
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12. armijas daļām piedalījās zvēresta nodošanā Krievijas Pagaidu valdībai. 
Daļa strēlnieku pulku to darīja valsts domnieku J. Goldmaņa un J. Zālīša 
vadībā Esplanādē.19 Abi domnieki strēlnieku priekšā uzstājās ar runām, 
kurās aicināja saglabāt disciplīnu un uzticību Pagaidu valdībai, cīnīties 
par Kurzemes atbrīvošanu un “brīvu Latviju brīvā Krievijā”. Strēlnieki 
runas uzņēma ar sajūsmu, bet pēc tam kopīgi nodziedāja revolūcijas himnu 
“Marseljēza” un latviešu tautas lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!”.20 Revolūcijas 
sākumposmā strēlnieku noskaņojums bija nosacīti labvēlīgs gan pret Pagaidu 
valdības kara plāniem, gan latviešu pilsonisko vadību. Diemžēl gan tauta, 
gan strēlnieki turpmāk bija spiesti pārliecināties, ka Valsts domes deputāti 
izteica nacionālā ziņā kūtrus un piesardzīgus uzskatus un tādā veidā “nevis 
vadīja nacionāli politisko attīstību, bet vilkās tai nopakaļ”21. 

Pirmā oficiālā latviešu strēlnieku pārstāvju tikšanās notika 13. martā 
Valmierā.22 Galvenā uzmanība tajā bija pievērsta nacionālajam jautājumam. 

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieki ar karogiem Rīgā.
1917. gada marts. Latvijas Kara muzeja krājums
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Pieņemtajā rezolūcijā nolēma, ka jāatbalsta Petrogradas padome, un, galvenais, 
jāiestājas par “autonomu Latviju demokrātiskā Krievijas republikā”23.  Šādi un 
līdzīgi saukļi rotāja arī pēc revolūcijas veidotus strēlnieku karogus. Attiecībās 
starp strēlniekiem un virsniekiem bija nolemts “pagaidām atturēties no 
visvisādām sadursmēm”, uzskatot tās par “nenozīmīgiem sīkumiem 
tagadējo lielo notikumu priekšā”. Tomēr vienlaikus bija izteikta vajadzība 
pēc “visplašākām pārgrozībām”24. Var piekrist E. Blankam, kurš atzina, ka 
Latvijas autonomijas izvirzīšana priekšplānā viennozīmīgi apliecināja, ka 
“latvju bataljoni pirmā laikā [neilgi pēc revolūcijas. – J. T.] stāvēja savu lielo 
nacionālo uzdevumu augstumā”25.

Pagaidu valdība un nacionālais jautājums. Pēc revolūcijas Latvijas 
autonomija kļuva par vispārēju demokrātisku un nacionālu prasību, lai gan 
par tās konkrēto saturu pastāvēja dažādi uzskati.26 Latviešu pilsonības un arī 
sociāldemokrātijas laikrakstos nacionālais jautājums un autonomijas prasība 
attīstījās visai strauji. Sākotnēji vairākums izteica diezgan grūti izprotamo 
tēzi “Brīva Latvija brīvā Krievijā”, bet jau pēc pāris mēnešiem sabiedrībā 
bija nostiprinājies uzskats, ka no Pagaidu valdības jāprasa plaša teritoriāli 
politiska autonomija27 (federatīvā Krievijas republikā). Latvijas autonomijas 
jautājuma neoficiālā “motora” laikraksta “Dzimtenes Atbalss” publicists  
E. Blanks aicināja atmest latviešiem raksturīgo pieticību un iztapību un izrādīt 
vairāk “nacionālpolitiskas drosmes”, piebilstot, ka autonomijas jautājums 
“nav mūsu ideāls, bet mūsu momenta uzdevums”28.

Marta otrajā pusē Pagaidu valdība izveidoja komisiju Baltijas provinču 
administrācijas pārveidošanai un zināmas pašvaldības piešķiršanai Igaunijai 
un Latvijai.29 Taču par nožēlu nacionāli noskaņotām tautas masām šiem 
solījumiem nebija turpinājuma darbos. Valdības pārstāvji arvien atlika 
šī jautājuma izskatīšanu Satversmes sapulces izšķiršanai, bet praksē 
turpināja “vienotas un nedalāmas Krievijas” politiku.30 Latviešu cerības uz 
Pagaidu valdības nostājas maiņu izplēnēja pēc ārlietu ministra P. Miļukova 
(Мильюков) neapdomīgā paziņojuma: “Ja latvieši prasa autonomiju, tad tāda 
dodama arī karēļiem, samojediem un kamčadaliem.”31 Kā vēlāk atzīmēja  
A. Kroders, “šī atbilde bija veselīga, jo uzreiz izkliedēja visas mazo tautu 
ilūzijas par brīvu dzīvi Krievijas paspārnē”32. 

No cara laika Valsts domes izveidotā Pagaidu valdība bija savas pagātnes 
upuris. Vistiešākajā veidā tas konstatējams pēc tās attieksmes pret kara un  
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miera jautājumu. Jau minētais P. Miļukovs 18. aprīlī postulēja, ka Krievija 
joprojām par saistošiem uzskata Nikolaja II noslēgtos līgumus ar 
sabiedrotajiem. Tā vietā, lai noslēgtu pieņemamu mieru, Krievija gatavoja 
uzbrukumu.33 Latviešu strēlnieku nostāja pret Pagaidu valdības politiku 
izpaudās galvenokārt viņu attieksmē pret savu pienākumu pildīšanu. 
Smagie zaudējumi Ziemassvētku un Janvāra kaujās lika nopietni izvērtēt šo 
kauju un strēlnieku pulku vietu un nozīmi. Strēlnieku masās bija vērojams 
liels sarūgtinājums, “tas bija nacionālpolitisks pārdzīvojums, vilšanās un ļoti 
stipras aizdomas, ka cara galmā viņi ir nolemti iznīcināšanai, raidot dažkārt 
bezjēdzīgās kaujās”34. Latviešu strēlnieku 2. brigāde 29. aprīļa sapulcē 
pieņēma rezolūciju, ka neies uz pozīcijām līdz brīdim, kamēr Pagaidu 
valdība nepublicēs visus slepenos līgumus un nenāks klajā ar konkrētiem 
miera priekšlikumiem.35 Šis ir tikai viens no piemēriem, kas liecināja, ka 
strēlnieku un to delegātu attieksme pret Pagaidu valdību no visai pozitīvas 
kļuvusi diezgan negatīva. 

1. latviešu strēlnieku kongress un Iskolastrels. 1. kongress risinājās  
1917. gada  27.–29. martā Jonatāna biedrības telpās Āgenskalnā Rīgā. Tajā 
kopumā piedalījās 176 strēlnieku un 14 virsnieku delegāti. Par vienu no 
primārajiem jautājumiem atkal bija izvirzīts nacionālais jautājums, respektīvi, 
latviešu un Latvijas intereses. Kongresa noslēguma rezolūcijas 6. punkts vēstīja 
par to, ka jāgatavojas Krievijas Satversmes sapulces un autonomās Latvijas 
Saeimas vēlēšanām un jāaģitē par demokrātiskas republikas dibināšanu. Šajā 
kongresā jau bija jūtams LSD lielinieku iespaids. Piemēram, rezolūcijas 2. 
punkts sākotnēji skanēja kā “Strēlnieku un virsnieku apvienošanās kopējiem 
latviešu mērķiem,” tomēr pēc debatēm tika pieņemts strēlnieka LSD biedra  
K. Pētersona priekšlikums vārdu “latviešu” strīpot un likt to teikuma 
priekšā.36 Tā bija tikai nianse, tomēr būtiski mainīja šī teikuma būtību. 
Savukārt iepriekš paustā apņēmība cīnīties līdz galīgai uzvarai bija nomainīta 
ar apņemšanos karu turpināt līdz brīdim, kad būs iespējams noslēgt mieru 
“bez aneksijām un kontribūcijām” uz tautu pašnoteikšanās pamata. Britu 
vēsturnieks K. Rīds (Read) atzīst, ka Krievijai pēc revolūcijas bija tikai divas 
iespējas – aizsargāties vai uzbrukt. Līdz ar to kreiso spēku prasības pēc miera 
bez aneksijām un kontribūcijām bija nereālas, jo Vācija nebija gatava atteikties 
no saviem iekarojumiem.37 

Kongresa noslēgumā tika ievēlēta Latviešu strēlnieku pulku deputātu 
padomes izpildkomiteja jeb Iskolastrels. To veidoja 22 strēlnieki (divi no 
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katra aktīvā pulka, četri no Rezerves pulka, viens no katras brigādes) un 
seši virsnieki (divi no katras brigādes un Rezerves pulka).38 Pēc kongresa 
Iskolastrels pārņēma latviešu strēlnieku bataljonu Organizācijas komitejas 
funkcijas, tās priekšstāvjus kritizējot par pasivitāti un bezierunu lojalitāti 
Pagaidu valdībai.39  Bez tam Iskolastrela paspārnē darbojās vairākas komisijas, 
kam bija ne tikai saimnieciskas, bet arī politiskas funkcijas. Piemēram, 
Aģitācijas komisijas uzdevums bija veikt politiskās izskaidrošanas darbu 
strēlnieku vidū padomes izstrādātās programmas ietvaros. Tomēr, kā vēsta 
vairāku strēlnieku atmiņu fragmenti, komisijas locekļi sev piešķirtās tiesības 
izmantoja nevis Iskolastrela darbības popularizēšanai, bet gan lielinieciskas 
propagandas darbam. Turklāt lielās noslodzes dēļ 6. aprīlī komisijas sastāvu 
papildināja deviņi LSD organizācijas biedri.40 A. Ezergailis gan uzsver, ka 
nebūtu pareizi Iskolastrela pirmo sastāvu uzskatīt par lielinieku propagandas 
iestādi. Lielinieki savas ietekmes paplašināšanu sāka “no apakšas”, t. i., 
vispirms ieguva vairākumu strēlnieku vienību komitejās un tikai pēc tam ar 
to palīdzību panāca Iskolastrela sastāva maiņu.41  

 Strēlnieku pulku ietekmējošo politisko un sabiedrisko 
spēku attieksme pret nacionālo jautājumu

Revolūcijas iekarotā vārda, preses un pulcēšanās brīvība deva iespēju 
dibināt jaunas un legalizēties agrāk izveidotām partijām un sabiedriskām 
organizācijām. Politisko un nacionālo jautājumu risināšanā iesaistījās trīs 
pamatspēki: radikāli revolucionārais, nacionāli liberālais un Ziemeļu frontes 
karaspēks.42  

Pilsoniskās partijas. Nacionāli liberālie spēki pirmās aktivitātes uzsāka 
neilgi pēc revolucionāro jaunumu nonākšanas Latvijā un pirmajos mēnešos 
dibināja sešas jaunas pilsoniskas latviešu partijas. Starp aktīvākajām latviešu 
partijām jāmin Latviešu nacionāldemokrātiskā partija (LNDP), kuras politiskā 
tribīne bija Maskavā izdotais laikraksts “Dzimtenes Atbalss”. Pulcinot ap 
sevi ievērojamus latviešu inteliģences pārstāvjus, šī partija bija viena no 
retajām, kas nebaidījās paust nacionāli radikālu viedokli un polemizēt ar 
kreisajām partijām. Ar partiju saistītā Maskavas Latviešu rakstnieku un 
mākslinieku biedrība 22. marta pilnsapulcē prasīja Latvijai pilnīgu politisko 
autonomiju Krievijas federatīvās republikas sastāvā. Cita starpā, rakstnieks  
V. Eglītis uzsver, ka strēlniekiem nevajadzētu nolikt ieročus ātrāk, kamēr 
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latviešu prasības nav apmierinātas.43 Vēl jāmin maijā dibinātā Latviešu 
zemnieku savienība (LZS). Partijas mērķauditorija bija galvenokārt 
sīkzemnieki un bezzemnieki, bet nacionālais jautājums lielākoties tika 
apspriests kopsakarībā ar zemes iegūšanas problēmu. Partijas laikrakstā 
“Līdums” valdīja uzskats, ka strēlnieku pulki ir visnacionālāk noskaņotā tautas 
daļa un tieši viņi būs tie, kuri ar savām kaujām dos Latvijai pašnoteikšanās 
tiesības un autonomiju: “Mūsu armijas [domāti latviešu strēlnieku pulki. –  
J. T.] ir vienīgā reālā autonomijas garantija.”44

Vēsturnieks U. Krēsliņš uzsver, ka, no vienas puses, nacionāli liberālajos 
spēkos bija vērojams vispārējs politisks pacēlums, bet, no otras  –  revolucio-
nārās pārmaiņas bija pārāk straujas un latvieši, tāpat kā Krievijas sabiedrība, 
nebija gatavi to konkrētam un skaidram piepildījumam.45 Viņam piekrīt  
trimdas vēsturnieks U. Ģērmanis, norādot uz pilsonisko aprindu politiskās 
pieredzes trūkumu, mazo interesi par politisko organizēšanos, ideoloģiju un 
aģitāciju. Viņaprāt, tas radīja politisku vakuumu, kurā brīvi varēja rīkoties 
politiskā ziņā pieredzējuši un savās prasībās radikālāki spēki.46 Bijušais  
1. Daugavgrīvas pulka kapteinis P. Dardzāns rezumē, ka latviešu pilsonība 
un tās inteliģence bija revolūcijas pārsteigta un nesagatavota uzņemties tautas 
vadību bezkompromisa nacionālā virzienā.47 Cits jautājums – vai šāds vientuļi 
nacionāls virziens tolaik būtu spējis iedarboties uz strēlnieku apziņu?

Latvijas Sociāldemokrātija. Uzreiz pēc cara gāšanas LSD biedru 
rindas bija ļoti retas, jo kara gados viņi atradās emigrācijā, bija apcietināti 
vai evakuējās uz Iekškrievijas pilsētām. Šī situācija ar uzviju tika labota 
revolūcijas pirmajos mēnešos, kad Latvijas teritorijā atgriezās liela daļa šīs 
partijas biedru. Sociāldemokrātu prioritāte sākotnēji bija nostiprināties civilo 
iestāžu vadībā, bet vēlāk pakāpeniski par galveno izvirzījās armijas vienības. 
Jāpiebilst, ka LSD sastāvā sākotnēji darbojās gan lielinieki, gan mazinieki un 
tauta tos uztvēra kā vienu partiju.

Partijas popularitāte karavīru vidū galvenokārt bija atkarīga no biedru 
šūniņām, kas frontē bija galvenais aģitācijas centrs. Strēlnieku aktīvajos 
pulkos lielinieku šūniņas bija ļoti niecīgas, bet pulku LSD Organizācijas 
komiteja tika dibināta salīdzinoši vēlu – 26. martā.48 Kā norāda trimdas 
vēsturnieks E. Andersons, vairākos pulkos strēlnieki aģitatorus sākotnēji 
esot kārtīgi “apstrādājuši”.  Taču ar laiku izrādījās, ka lielinieki bija vienīgie, 
kuri uzskatīja par vajadzīgu doties uz strēlnieku pulkiem. Gandrīz pilnībā 
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iztrūkstot pilsonisko partiju aģitācijas alternatīvai, strēlnieki arvien vairāk 
sāka uzklausīt pirms tam iekaustītos lieliniekus. Propagandā rūdīto lielinieku 
runas drīz vien spēja aizraut lielu daļu strēlnieku, partijas paustajos solījumos 
viņi sāka saskatīt savu mērķu iespējamu realizāciju.

LSD lielākais ideologs nacionālajā jautājumā bija P. Stučka. Pēc izglītības 
būdams jurists, viņš ar ārēji dzelžainas loģikas palīdzību centās pierādīt, 
ka Latvijai vajadzīga tikai teritoriāli administratīva autonomija, noliedzot 
nacionāla valstiskuma principu, bet atbalstot “demokrātisko centrālismu”.50  
Kā trāpīgi atzīmē nacionālā jautājuma pētnieks L. Dribins, P. Stučka ar 
“Cīņas” starpniecību dzina “neticības ķīli” tautiešu starpā, atraujot viņus 
no ticības sava nacionālā valstiskuma iespējai.51 Savukārt strēlnieku pulkos 
vēlāk populārais lielinieku demagogs J. Daniševskis pauda uzskatu, ka pirms 
nacionālā jautājuma ir jāatrisina sociālais jautājums: “Šķiru cīņā proletariāts 
atsvabinās sevi, tautas, visu cilvēci. [..] Un līdz ar internacionālā proletariāta 
uzvaru būs galīgi izbeigta tautu apslaktēšanās.”52 Strēlnieki varēja nesaprast 
šo vārdu būtību, bet viņos pamazām sāka nobriest doma par to, ka nacionālā 
jautājuma lielākais pretinieks ir ieilgušais karš.

Vēsturnieks V. Bērziņš atzīst, ka strēlnieku revolucionarizēšanās, 
respektīvi, nosvēršanās lieliniecisma pusē, notika pakāpeniski un nebūt 
ne pa izteikti augšupejošu līniju.53 Strēlnieku masās joprojām bija spēcīgi 
izteiktas nacionālās jūtas, un tās nespēja izdzēst pat visinternacionālākā 
aģitācija. Tomēr nevar noliegt LSD popularitātes pieaugumu strēlnieku vidū. 
1917. gada martā strēlnieku – partijas biedru skaits bija tikai 70, bet tā paša 
gada jūlija sākumā tas bija pieaudzis līdz 1826, kas veidoja 56 % Latvijas 
sociāldemokrātu kopskaita.54 Salīdzinoši visā pārējā 12. armijā lielinieku 
kopskaits jūlija sākumā bija tikai ap 1700.55 

Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes 2. kongress 
un tā atskaņas sabiedrībā un strēlnieku pulkos

Strēlnieku pulku stāvoklis pirmajos mēnešos pēc Februāra revolūcijas bija 
nopietns iemesls tautas un īpaši tās nacionāli pilsoniskās daļas uztraukumam. 
Lai arī strēlnieki nebija pieņēmuši rezolūcijas, kas nostātos pret autonomiju 
vai tautas pašnoteikšanās tiesībām, tomēr bija norimusi tā nacionālā sajūsma, 
kas valdīja uzreiz pēc revolūcijas. Bija vājinājusies pulku disciplīna, par 
ko varēja pārliecināties arī liela daļa Rīgas un aizmugures iedzīvotāju.  



82 JĀNIS TOMAŠEVSKIS

Latviešu strēlnieki 1. maija gājienā uz dzelzceļa tilta Rīgā. Centrā 
redzams “latviešu karogs”. K. Rieksta foto. Latvijas Kara muzeja krājums

1. brigādes kaujas žurnāla ieraksti no 7. līdz 13. maijam liecina: “Brigādes 
pulkos nekādas ierindas mācības nenotiek. Par to gandrīz vai katru dienu 
notiek mītiņi, sapulces. Bieži vien naktīs pilsētā dzirdama šaušana – droša 
pazīme, ka disciplīna ir kritusies. Karavīri klejo pa ielām un rīko deju 
vakarus. Vienīgais pulks, kas nodarbojas ar kaut kādu konkrētu lietu, ir  
1. Daugavgrīvas pulks, kas pilda Rīgas pilsētas garnizona dienestu.”56

Strēlnieku pulkos bija noplakusi apņēmība līdz galam cīnīties par 
Kurzemes atbrīvošanu. Kāds Kurzemnieks laikrakstā “Brīvais Strēlnieks” 
atzina, ka pirmajās dienās pēc patvaldības krišanas liela tautas daļa cerēja, ka 
“revolūcija sitīs sāpīgas brūces vācu iekarotājiem,” bet tagad par to sāk mākt 
lielas šaubas.57  LSD lielinieku vilinošie miera lozungi atrada dzirdīgas ausis 
strēlnieku pulkos. Par Kurzemes atbrīvošanu nelabprāt kāds tagad gribēja 
dzirdēt.58 Te gan jāpiebilst, ka skepse pret iespējamo uzbrukumu un atbalsts 
miera lozungiem nebija tikai lielinieku aģitācijas rezultāts. No vienas puses, 
daļai strēlnieku joprojām simpātiski šķita Kurzemes atbrīvošanas plāni, 
taču, no otras – Ziemassvētku un Janvāra kauju precedents, augošā skepse 
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pret virsniekiem un neuzticība krievu daļām lika tiem nopietni apsvērt Kur-
zemes atbrīvošanas reālās iespējas.

1917. gada 12.–17. maijā Rīgā, Interimteātra telpās, norisinājās Latviešu 
strēlnieku apvienotās padomes 2. kongress. Nacionālais jautājums sākotnēji 
nemaz nebija iekļauts kongresa dienaskārtībā, taču kongresa rezultāti 
to būtiski ietekmēja. Kongresā uzstājās gan 12. armijas virspavēlniecība, 
Iskosola un Iskomofa59 pārstāvji, gan Iskolastrela locekļi un pulku komitejas 
ar lieliniekiem priekšgalā. Pēc ģenerāļa R. Dmitrijeva (Димитриев) jūsmīgās 
ievadrunas un “Dievs, svētī Latviju!” nodziedāšanas60 noskaņojums 
kongresā strauji mainījās, sākoties runām par “tekošo momentu” un kara 

Latviešu strēlnieku 1. brigādes virsnieku, ārstu un kara ierēdņu 1917. gada 
19. maija (1. jūnija) ārkārtas sapulces rezolūcija. 1917. gada 19. maijs (1. jūnijs). 

Latvijas Kara muzeja krājums
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turpināšanu. Lielinieki visā kongresa gaitā izmantoja savu pārbaudīto 
taktiku, ideoloģiskos pretiniekus vienkārši nosvilpjot no skatuves, neļaujot 
pabeigt uzstāšanos. Savukārt lielinieku vai tiem labvēlīgu uzskatu paudēju 
uzstāšanās tika pavadītas ar aplausiem gan runu vidū, gan beigās. Lielāko 
iespaidu atstāja LSD biedra J. Daniševska uzstāšanās, kurš uzbrūkošā, bet 
asprātīgā tonī apvainoja koalīcijas valdību kā “kapitālistus atbalstošu”, 
kā vienīgo izeju piedāvājot “organizētu brāļošanos”.61 16. maijā notika 
balsojums par mazinieka V. Dreifelda (par Pagaidu valdības atbalstīšanu) vai 
J. Daniševska izstrādātajām rezolūcijām. Pārliecinoši uzvarēja (194 pret 29) 
pēdējā, kurā bija izteikta prasība par visas varas nodošanu strādnieku, kareivju 
un bezzemnieku deputātu padomēm.62 Autonomijas jautājums un Latvijas 
intereses kongresa pieņemtajā gala rezolūcijā pat nebija minētas. Kongresa 
pēdējā dienā tika ievēlēts Iskolastrela jauns sastāvs 50 locekļu sastāvā (seši 
no viņiem bija virsnieki). Tas kļuva stipri lieliniecisks, faktiski pārtopot par 
LSD lielinieku Organizācijas komitejas pieņemto lēmumu apstiprinātāju. 
Jauns virziens bija noteikts arī laikrakstam “Brīvais Strēlnieks”, dodot vietu 
lielinieku propagandai ar T. Draudiņu priekšgalā.63 

Pilsonisko spēku reakcija bija ļoti asa. Laikraksts “Līdums” akcentēja, ka 
šādu rezolūciju varētu sagaidīt no krievu pulkiem, kuri nav tik ieinteresēti 
Kurzemes atbrīvošanā, bet strēlnieku gadījumā rezolūcija “runā tieši pretī 
pašu viņu būtībai; tas apgāž pašu šo pulku eksistences attaisnojumu”64.  
Rezolūciju nosodīja arī visa veida latviešu sabiedriskās organizācijas. 
Izskanēja viedoklis, ka strēlnieki vairs nav tiesīgi saņemt tautas saziedotos 
līdzekļus, jo saskaņā ar rezolūciju tie neatzīst Latvijas autonomiju un 
nedalāmību.65 Lielākie protesti sekoja no latviešu strēlnieku pulku dažādām 
apakšvienībām, kā arī, protams, no virsniekiem. Kopumā ar laikrakstu, to 
skaitā “Brīvā Strēlnieka”, starpniecību protestus izteica vairāk nekā desmit 
lielāku vai mazāku strēlnieku pulku apakšvienību, kas pieprasīja 1. kongresā 
nospraustā kursa saglabāšanu. Piemēram, 2. brigādes pārsienamās nodaļas 
protestā pausts uzskats, ka rezolūcija nāks par sliktu Latvijas autonomijai un 
mūsu tautai.66 Kopumā jāteic, ka protesti bija visai vērienīgi, bet no lielākām 
apakšvienībām, tādām kā rotas vai bataljoni, protesti netika sagaidīti. 
Acīmredzot strēlnieku vairākums vēl bija apjucis vai nespēja skaidri definēt 
savu attieksmi pret rezolūciju. Laikrakstā “Līdums” kāds komentētājs 
uzsvēra, ka strēlnieki ietekmējās no tā, kurš stiprāk un uzstājīgāk runāja 
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un teica visvairāk glaimu. Šī procesa pieļaušana, viņaprāt, bija “latviešu 
pilsonisko aprindu grēks, viņu politiskā neattīstība”67. 

Lai nepieļautu situācijas tālāku saasināšanos, 1. brigādes komandieris 
pulkvedis K. Goppers 19. maijā sasauca brigādes virsnieku, ārstu un kara 
ierēdņu ārkārtas sapulci. Sapulcē tika pieņemta rezolūcija, kas nosodīja 
17. maija strēlnieku kongresa lēmumu kā armijas vienību vājinošu un 
neatbilstošu Krievijas revolucionārās demokrātijas principiem. Virsnieki 
aicināja strēlniekus iedziļināties ne tikai savās, bet visas latviešu tautas 
interesēs.68 1. brigādes virsnieki arī turpmāk aktīvi iestājās pret strēlnieku 
“revolucionarizēšanos”, viņu vidū vēlāk radās ideja par Latvju kareivju 
nacionālas savienības dibināšanu.

Lielais protestu vilnis, kas gāzās pāri strēlnieku pulkiem, sāka kļūt 
draudīgs arī rezolūcijas idejiskajiem “tēviem” – lieliniekiem. Pēc 1. brigādes 
virsnieku sapulces rezolūcijas izpildkomitejas locekļu domas par turpmāko 
taktiku atšķīrās. Vieni uzskatīja, ka jāatbalsta pieņemtā rezolūcija un jāturpina 
vērsties pret virsnieku “kontrrevolucionārām” tieksmēm, savukārt otra daļa 
brīdināja, ka nepamatoti asa vēršanās pret virsniekiem varētu novest līdz 
brāļu karam.69 Lai nu kā, Iskolastrels drīz pieņēma lēmumu par 3. kongresa 
sasaukšanu rezolūcijas idejiskās puses precizēšanai. Kā norādīja viens no 
vadošajiem strēlnieku vēstures pētniekiem V. Bērziņš, pretējā gadījumā būtu 
grūti izvairīties no briestošā konflikta, kas tajā laikā lieliniekiem vēl nebija 
vēlams.70 Kongress risinājās 1917. gada 27.–30. maijā Rīgā. Tajā bija jūtams 
ass pretnostatījums, kurā viena puse atbalstīja uzņemtā kursa saglabāšanu 
vai daļēju korekciju, savukārt otra puse aicināja rezolūciju atcelt, tās vietā 
pieņemot jaunu. Gala rezultātā tika pieņemta rezolūcija, kas visos punktos 
sakrita ar iepriekšējo, izņemot 12. punktu, kurš bija papildināts ar “taktisko 
pusi”. Tas paredzēja, ka strēlnieki turpmāk atturēsies no brāļošanās un 
atbalstīs Pagaidu valdības mērķus, kamēr “viņi saskan ar revolucionārās 
demokrātijas vairākuma mērķiem”71. Šo rezolūciju pieņēma jau ar krietni 
līdzīgāku balsu sadalījumu – 185 pret 75.

Pēc kongresa lielinieki saskārās ar ierobežojumiem, jo gan Iskolastrelam, 
gan laikrakstam “Brīvais Strēlnieks” bija aizliegts nodarboties ar vienas 
partijas aģitāciju. Taču būtību tas nemainīja. Padomju vēstures historiogrāfijā 
17. maijs plaši dēvēts par latviešu sarkano strēlnieku “dzimšanas dienu”.72 
Kā atzina paši lielinieki – arī viņi nebija cerējuši uz tik drīzu strēlnieku 
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nosvēršanos par labu boļševismam.73 Novēloti savu attieksmi pret rezolūciju 
pauda arī latviešu valsts domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis, kuri atzina, 
ka strēlnieku pulkos, viņuprāt, joprojām valda augsta morāle un “mīlestība 
uz savu tautu un dzimteni,” taču strēlnieku vārdā lēmumus pieņēmuši 
nepareizie cilvēki. Ja neizdotos strēlniekus atkal nostādīt uz “tautiskas 
platformas”, atliktu tikai viena izeja – pulku izformēšana.74 Tomēr apelēšana 
pie tautiskām jūtām un sauciens pēc nacionālās vienotības strēlnieku masās 
palika nesadzirdēts. Dzejnieka K. Skalbes vārdiem runājot, strēlnieku 
uzticība toreizējiem nacionāliem vadoņiem “sadega” jau Ziemassvētku kauju 
ugunīs.75 

Strēlnieku un virsnieku konflikta eskalācija. 17. maija rezolūcijas 
otrā redakcija apmierināja Iskolastrelu, un arī virsnieki bija spiesti ar to 
samierināties. Viņi bija panākuši LSD lielinieku ietekmēto strēlnieku delegātu 
daļēju piekāpšanos, bez kuras turpmāka strēlnieku pulku pastāvēšana būtu 
neiespējama, jo tad tie vairs neatbilstu tradicionālas armijas daļas standartiem, 
kurā galvenais princips ir disciplīna un subordinācijas ievērošana. Tomēr, 
kā norāda vēsturniece I. Krīgere, rezolūcija savu postošo darbu bija veikusi, 
jo, neraugoties uz panākto kompromisu, disciplīna turpināja kristies; 
strēlnieki reti ievēroja virsnieku pavēles, bet izpildīja tikai pulku komiteju un 
Iskolastrela rīkojumus.76

Izturēšanās pret virsniekiem vispirms izpaudās attieksmē pret saviem 
tiešajiem pienākumiem – apmācībām un došanos uz pozīcijām. Jūnija sākumā 
1. brigādes kaujas žurnāls fiksēja, ka disciplīna pulkos krīt arvien vairāk, bet 
“virsnieku mēģinājumi strēlniekiem izskaidrot viņu maldus tiek uzņemti 
naidīgi un ar svilpieniem”77. Viens no disciplīnas ziņā neorganizētākajiem 
pulkiem bija 2. Rīgas pulks, kas maija sākumā bija nosūtīts atpūtā uz Rīgu. 
Pulka komandiera pulkveža M. Peniķa atskaitē minēts, ka atpūtas laikā 
pulks esot laiskojies. Sākumā par attaisnojumu izmantoja vasaras apģērba 
trūkumu, bet, kad tas tika sagādāts, tad strēlnieki atteica, ka vienkārši 
negrib neko darīt.78 Jūnija vidū mītiņā pirms pulka iziešanas uz pozīcijām 
pulka komitejas pārstāvji apgalvoja, ka 43. korpusa vadība plāno strēlniekus 
ar varu sūtīt uzbrukumā, aizmugurē nostādot kazakus ar ložmetējiem.79 
Pēc virsnieku paziņojuma, ka virtuves daļas jau ir aizgājušas uz pozīcijām, 
“vēdera jautājums izrādījās stiprākais, un mītiņā pulks beidzot nolēmis 
iziet, bet tikai līdz virtuvēm, tālāk ne”80. 19. jūnijā, aizgājuši līdz virtuvēm, 
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strēlnieki paziņoja, ka nomainīs tikai latviešu daļas, nevis krievus.81 
Pulkvedim K. Gopperam nacionālais jautājums nebija primārais, kad bija 
runa par disciplīnu. Viņš pavēlēja pozīcijas ieņemt tikai pulka virsniekiem 
un tiem strēlniekiem, kuri to vēlas, bet ar pārējām rotām – pārtraukt sakarus. 
Tajā pašā laikā viņš par radušos situāciju ziņoja 43. korpusa komandierim un 
Iskosolam un lūdza darīt visu, lai dumpīgo pulku atbruņotu un izformētu, 
jo, viņaprāt, nevarēja pieļaut, ka tik svarīgu frontes iecirkni kā Jelgavas 
šoseja sargā dezorganizēts pūlis.82 Izformēšanu negribēja pieļaut Iskolastrels, 
tādēļ 21. jūnijā uz pozīcijām devās J. Daniševskis un V. Ozols, kuri arvien 
mācēja atrast pareizos vārdus un pierunāja strēlniekus doties uz fronti.83 
Frontē disciplīna tomēr atkal pasliktinājās. Kā atzīmē pulkvedis M. Peniķis, 
“šaušana no pozīcijām gāja uz visām pusēm, un tikai pozīciju laika beigās 
izdevās panākt uguni tikai pretinieka virzienā. Neskatoties uz aizliegumu, 
visu pozīciju laiku turpinājās zivju “slāpēšana” ar rokas granātām Misas 
upē.”84  Diemžēl tas bija tikai viens no daudziem gadījumiem, kas raksturoja 
strēlnieku un virsnieku attiecības 1917. gada vasarā.

Kolektīvās varas apziņas pieaugums, kas bija vērojams visu 1917. gadu, 
zināmā mērā bija saprotams, jo tagad strēlnieki varēja justies ar virsniekiem 
mainītās lomās; komandieru pavēles, kas patvaldības laikā bija jāpilda bez 
ierunām, tagad varēja atstāt bez ievērības, savukārt strēlnieki savu skait-
lisko pārākumu varēja izmantot, ignorējot un pazemojot pirms tam nīstos 
virsniekus. Strēlniekus šajā ziņā nekavēja Iskolastrels, uz kura formāli gūlās 
atbildība par disciplīnas pārkāpumu izmeklēšanu pulkos. Izmeklēšanas 
komitejas tika sastādītas, bet tās nekādus rezultātus nedeva, līdz ar to strēl-
niekos radās pārliecība, ka, lai kāda smaguma noziegumu viņi pastrādātu, tie 
varēs izvairīties no soda.85  

Jūlija sākumā fiasko cieta armijas vadības plānotais uzbrukums Dienvid-
rietumu frontē, ko ar palīgtriecienu vajadzēja atbalstīt Ziemeļu frontes 
armijām.86 Turklāt 3.–4. jūlijā Petrogradā Krievijas lielinieki nesekmīgi 
mēģināja sagrābt valsts varu. Reaģējot uz to, Pagaidu valdības vadītājs  
A. Kerenskis (Керенский) pavēlēja apcietināt visus, kas aģitē pret valdību, 
uzbrukumu frontē, kā arī nepakļaujas komandieru pavēlēm.87 K. Goppers  
1. brigādes pulkiem aizliedza karavīru sapulces neatkarīgi no karavīru 
vienības lieluma un apspriežamā jautājuma.88 

Latviešu virsnieku un kareivju attiecības saasināja arī tā saukto 
nāves bataljonu veidošana, kam vajadzēja uzlabot armijas disciplīnu un 
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Latviešu Nacionāldemokrātu partijas laikraksts “Brīvā Latvija”. 
Iznāca no 1917. gada 17. jūlija Cēsīs

pretinieka uzbrukuma gadījumā kalpot par armiju vienojošu faktoru. Šo 
ideju gan neizdevās realizēt, jo “nacionāli apzinīgu” strēlnieku atsaucība 
bija ļoti minimāla. Vienīgais izņēmums bija 1. Daugavgrīvas pulks, kurā tā 
komandieris F. Briedis izveidoja sev uzticīgu “Dzelzs rotu”. Tomēr rotas 
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izveidē lielāka loma bija nevis nāves bataljonu idejai, bet gan pulka komandiera 
personiskajām īpašībām, kas ļoti simpatizēja daudziem virsniekiem un arī 
strēlniekiem.

Latvju kareivju nacionālās savienība. Virsnieku vairākums strēlnieku 
atteikšanos pildīt viņu pavēles uztvēra ar aizvainojumu. 1. Daugavgrīvas 
pulka virsnieks P. Dardzāns atzina, ka vasaras mēnešos nekāda militārā 
rosība ne frontē, ne aizmugurē nav notikusi, “pasaulē vairs nebija tāda 
spēka, kas varētu strēlniekus atkal iekļaut kaut kādās apmācībās”89. Bez 
elementāriem disciplīnas jautājumiem virsniekus nomāca sociāldemokrātu 
propagandas ietekme uz strēlniekiem, kā arī pilsonisko partiju nespēks 
politiskajā cīņā ar sociāldemokrātiem un gļēvums nacionāli saistošu 
programmu izstrādāšanā. Kā norāda kāds trimdas autors, tad pretdarbība 
lielinieku organizētajām aktivitātēm sākotnēji bija tikai individuāla, bez 
ideoloģiskas un organizatoriskas saistības, “pēc ikviena paša spējām, 
prašanas vai gribas darboties”90. Tomēr notikumi pēc 2. kongresa pierādīja, 
ka bez vienotas organizācijas ar skaidri definētiem nacionāliem mērķiem 
strēlnieku “revolucionarizēšanās” būs nenovēršama.

19.–20. jūlijā Rīga notika strēlnieku pulku virsnieku sēde. Virsnieki bija 
vienisprātis, ka Iskolastrels arī pēc izlīguma rezolūcijas turpina lielinieku 
propagandu, aģitē pret karu, nevēršas pret brāļošanos, strēlniekus kūda pret 
virsniekiem. Tādēļ par pareizāko viņi atzina Iskolastrelu likvidēt, bet vietā 
dibināt “revolucionāru centrālu latviešu nacionālu kareivju organizāciju, 
kuras galvenajai darbībai un mērķim jābūt Latvijas demokrātiskas iekārtas 
nodibināšana, latviešu nacionālo un kulturālo mērķu realizēšana un 
ciešāku sakaru uzturēšana ar pārējiem latvju kareivjiem krievu pulkos”91.  
Topošās organizācijas pārstāvis E. Rempe secināja – kamēr strēlnieks būs 
“lielinieciskā garā”, tikmēr nacionālai organizācijai nebūs panākumu un 
piekrišanas strēlnieku vidū.92 Savukārt A. Plensners vēlāk laikrakstā “Laika 
Vēstis” apelēja pie strēlniekiem ar aicinājumu vismaz nacionālos jautājumus 
izlemt pašiem, ja politiskos un sociālos tie nespēj iztikt bez sociāldemokrātu 
padoma: “Meklējiet dzīvu sakaru ar visu tautu, jo Latvijas pastāvēšanā 
ieinteresēta visa tauta, neskatoties uz domu un centienu dažādību politiskos 
un sociālos jautājumos.”93 Pēc A. Krodera uzskatiem, organizācijai bija 
iespējams tikai nacionālās idejas propagandas darbs un mierīga organizācijas 
paplašināšana.94 
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Latvju kareivju nacionālā savienība (LKNS) dibināta 1917. gada  
5. augustā, kad tika pieņemti organizācijas statūti. Tās vadībā atradās vairāki 
jauni virsnieki, tostarp 4. pulka komandiera adjutants poručiks A. Plensners 
un praporčiks S. Staprāns. Kopumā LKNS izpildkomitejā ievēlēja 12 personu 
– astoņus virsniekus un četrus strēlniekus.95 J. Akuraters, viens no vēlākajiem 
LKNS biedriem, laikrakstā “Līdums” apsveica organizācijas dibināšanu kā 
pirmo soli uz “mūsu nacionālā kara spēka atdzimšanu”.96 Pēc S. Staprāna 
uzskatiem, augustā LKNS sevišķi aktīvu darbību nevarēja izvērst, jo viss 
vēl atradies organizēšanās stadijā.97 Konkrētākus apveidus savienības 
darbība ieguva tikai pēc Rīgas krišanas, t. i., septembra vidū, kad Cēsīs tika 
dibināts laikraksts “Laika Vēstis”, kas nekautrējās iesaistīties asā polemikā ar 
lieliniecisko “Brīvo Strēlnieku” un “Cīņu”.

Strēlnieku 4. kongress. Par nacionālā jautājuma pacēluma vietām var 
uzskatīt strēlnieku pulku lielās padomes. Arī šī kongresa dienaskārtībā 
bija  iekļauta nacionālā tematika – autonomijas jautājums, pašnoteikšanās  
u. c., jo strēlniekiem tas joprojām šķita būtisks faktors, kaut gan lielinieki 
nacionālo jautājumu centās reducēt vienkārši kā Latvijas etnogrāfisko 
apgabalu nedalāmību. I. Krīgere uzsver, ka, lai gan vairākumā strēlnieku 
bija vērojams formāls atbalsts lielinieku sludinātajam internacionālismam, 
bet vispirms tomēr dominēja nacionālas jūtas, vēlēšanās pēc apvienotas 
un brīvas Latvijas, kur galvenie noteicēji būtu latvieši un varētu runāt un 
mācīties latviešu valodā.98

Kongress ar pārtraukumiem notika no 21. jūlija līdz 2. augustam Rīgā. Tajā 
piedalījās 212 balsstiesīgi delegāti, bet kā viesi uzstājās gan dažādu tautību, 
gan armiju daļu un Kurzemes bēgļu pārstāvji.99 Tautu pašnoteikšanās principu 
uzsvēra gandrīz visi kongresa oratori. Tas liecināja par to, ka plašos tautas 
slāņos šī ideja ir iesakņojusies, netieši nosodot Pagaidu valdības politiku, kas 
vārdos par to iestājās, bet darbos novirzīja to Satversmes sapulces izšķiršanai. 
Kongresā nolēma atbalstīt Rīgas Strādnieku deputātu padomes rezolūciju 
Latvijas autonomijas jautājumā, kas kārtējo reizi izvirzīja Latvijas politiskās 
autonomijas projekta izstrādāšanu un īstenošanu. Nopietns temats bija arī 
frontes drošība, jo pat lielinieki bija sapratuši, ka runas par gaidāmo vācu 
uzbrukumu nav bez pamata. Noslēguma rezolūcijā tika atzīts, ka pastāvošajos 
politiskajos un stratēģiskajos apstākļos brāļošanās nav pieļaujama, bet kaujas 
rīkojumi un pavēles jāpilda bez ierunām.100  
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31. augustā Rīgā tika sasaukta Latvijas autonomijas konference. Tajā 
piedalījās dažādas sabiedriskās organizācijas, zemes padomes, neizpalika 
arī LSD lielinieki, kuri uz to sūtīja savus novērotājus citu struktūru rindās. 
Neraugoties uz domstarpībām, konferences noslēgumā vienbalsīgi 
(lieliniekus ieskaitot) bija pieņemta rezolūcija, kurā delegāti iestājās par to, ka 
Latvijai kā politiski autonomai vienībai Krievijas demokrātiskajā republikā 
jābūt savai likumdošanas, izpildu, tiesas un vietējās pašvaldības varai, kā arī 
demokrātisku vēlēšanu ceļā ievēlētai Saeimai.101 Vēsturnieks U. Ģērmanis 
norāda, ka šajā laikā nacionāli aktīvākajās aprindās jau bija nobriedusi prasība 
par pilnīgi neatkarīgu Latviju.102  

Rīgas domes vēlēšanas. Liberālās pilsonības pūliņi noskaņot strēlniekus 
nacionālajā virzienā nebija vainagojušies panākumiem. Bija pārliecība, ka 
to palīdzēs veikt Rīgas domes un Vidzemes Zemes padomes vēlēšanas, 
kuru norise bija plānota attiecīgi 13. un 21. augustā. Taču vēlēšanu rezultāti 
pierādīja, ka lielinieku ietekme bija sasniegusi ne tikai karavīrus, bet arī 
ievērojamu daļu pārējās Latvijas sabiedrības. No 120 pilsētas domnieku 
vietām visvairāk – 41 % jeb 49 vietas – ieguva LSD saraksts.103 Vairāk nekā 
sesto daļu visu atdoto balsu (148,2 tūkst.) deva karavīru šineļos tērptie 
vēlētāji.104 Strēlnieku noskaņojumu vēlēšanu laikā gan grūti noteikt, tomēr 
šķiet, ka viņi bija padoti pulku komiteju lēmumiem un lielākā daļa balsoja 
par lieliniekiem. Tiesa, lielinieki savu veiksmi vēlēšanās nespēja vēl kārtīgi 
apjaust, kad Rīga bija jāatstāj. 19. augustā Vācijas armija sāka vairāk nekā 
mēnesi gatavotu uzbrukumu Ziemeļu frontes centrālajam sektoram.

Rīgas krišana un tās ietekme uz 
strēlnieku un virsnieku attiecībām

Vācijas armijas uzbrukuma mērķis bija Rīgas ieņemšana, ko plānoja īstenot, 
forsējot Daugavu pie Ikšķiles Ropažu un Inčukalna virzienā, un kas veiksmes 
gadījumā nogrieztu 12. armijai atkāpšanās ceļu.105 Latviešu strēlnieku  
2. brigāde vācu uzbrukuma priekšvakarā atradās rezervē Lielkangaru–
Ropažu rajonā. Pavēli par Mazās Juglas upes krastā sagatavoto aizsargpozīciju 
ieņemšanu brigāde saņēma tikai 19. augusta pēcpusdienā. Aizsardzības 
centrā novietoja 5. Zemgales strēlnieku pulku J. Vācieša vadībā.106 Brigādē 
ietilpstošajiem 6000 strēlniekiem un virsniekiem nācās stāties pretī pretinieku 
galvenajiem triecienspēkiem. Vācu uzbrukums 2. brigādes pozīcijām sākās 
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20. augusta naktī ar artilērijas apšaudi, bet pusdienlaikā sekoja kājnieku 
trieciens. Ciešot neaprakstāmus zaudējumus, latviešu strēlnieki spēja 26 
stundas noturēt Vācijas armijas virzīšanos uz priekšu, sagraujot tās plānus 
par 12. armijas aplenkšanu. Kopējos zaudējumus precīzi noteikt ir grūti, 
tomēr lielākajā daļā pētījumu minēts, ka 2. brigādes kopējie zaudējumi bija 
gandrīz 3000 kritušu, ievainotu un bez vēsts pazudušu, tostarp 76 virsnieki.107  
Vissmagāk cieta 5. Zemgales pulks, kurā, pēc komandiera ziņām, bojā gāja  
67 % strēlnieku un 80 % virsnieku sastāva.108 Par izrādīto varonību strēlnieki 
tika bagātīgi apbalvoti, piemēram, 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulkā ar 
Sv. Jura krustu apbalvoja 642 strēlniekus. Krievijas armijā kaut kas tāds vēl 
nebija piedzīvots.109 Apbalvojumi gan visai minimāli spēja atvieglot sāpes 
par lielajiem zaudējumiem un Rīgas zaudēšanu.

Latviešu strēlnieku 1. brigāde vācu uzbrukuma sākumā bija novietota 
pozīcijās pie Olaines, bet 20. augustā kopā ar citām armijas daļām cauri 
Rīgai atkāpās uz Cēsu pozīcijām, kas atradās līnijā Pēterupes grīva–
Līgatne–Ogres upe.110 Pavēle par atkāpšanos no Rīgas strēlniekiem bija 
nepatīkams pārsteigums, visos valdījusi vēlēšanās pilsētu aizstāvēt un 
cīnīties līdz pēdējam.111 Turklāt dusmas viņos izraisīja 12. armijas haotiskā un 
“marodieriskā” atkāpšanās. 

Strēlnieku, īpaši latviešu 2. brigādes pulku varonība un pašaizliedzība 
uzdeva vairākus jautājumus. Pirmkārt, nebija piepildījušās skeptiskās 
prognozes par to, ka lielinieku ietekme būs tā sagrāvusi strēlnieku morāli un 
cīņas sparu, ka pretinieka uzbrukuma gadījumā viņi nespēs pienācīgi pretoties. 
Otrkārt, strēlnieku un tautas iemīļotā Rīga bija kritusi, kas nesaskanēja ar 
lielinieku propagandu par vācu “proletariāta” miermīlību. Treškārt, kaujās 
plecu pie pleca bija cīnījušies vasaras laikā savstarpēji attālinājušies strēlnieki 
un virsnieki. Iespējams, bija pamats runāt par strēlnieku atgriešanos uz 
kopējas politiskas platformas ar nacionāli noskaņotajiem virsniekiem.

Kaujas pie Mazās Juglas pierādīja, ka strēlniekus un virsniekus nebūt 
nešķir “bezdibenis”, noteiktos apstākļos ir iespējams atrast kopsaucēju. Pat 
strēlnieku laikraksts, kas 26. augustā bija pārdēvēts par “Latvju Strēlnieku”, 
bija spiests atzīt, ka hierarhiskās attiecības “daudzos gadījumos ir labojušās”112.  
Iskolastrela loceklis V. Ozols norāda, ka pēc pēdējām kaujām “visi esam 
dabūjuši mācību, un uz priekšu vajag visiem uzstāties organizēti, neskaldot 
un nešķirojot virsniekus no strēlniekiem”.  Arī viens no jaunajiem virsniekiem  
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S. Staprāns atzina, ka strēlnieki uz lieliniekiem juta aizvainojumu, turklāt 
pirmajos esot bijis manāms stiprs morāls pārdzīvojums, kauns par savu 
agrāko izturēšanos. Viņš uzskatīja, ka šajā brīdī, iespējams, bija diezgan reāli 
strēlniekus “glābt un atgriezt no lieliniecisma,” bet virsnieki bija “pazaudējuši 
ceļu uz strēlnieku sirdi,” tie nevarēja atrast un arī nopietni nemeklēja kādu 
modus vivendi, lai saprastos ar strēlniekiem.114 Turklāt lielinieki Krievijā bija 
ieguvuši legālu statusu, kas ļāva atsākt virsnieku nomelnošanu un strēlnieku 
pulkos realizēt P. Stučkas tēzi, ka tikai vēlētiem virsniekiem būs prestižs un 
autoritāte strēlniekos.115 

Lielinieki bija ieinteresēti vecās armijas sabrukumā vai pakļaušanā savai 
kontrolei. Strēlnieku pulkos tas izpaudās kā komisāra institūta ieviešana 
septembra sākumā. Par brigādes komisāru iecelšanu atbildēja Iskolastrels, 
bet pulku komisārus ievēlēja pulku komitejas. Turpmāk ikviena pavēle 
stājās spēkā tikai tad, kad to parakstīja attiecīgais komisārs.116  LSD Centrālā 
Komiteja par latviešu pulku komisāru iecēla S. Nahimsonu, kurš septembrī 
no Petrogradas ieradās Cēsīs, bet oficiāli jaunajā amatā tika “pilnvarots” 
neilgi pirms Oktobra apvērsuma – 20. oktobrī.117

Nacionālā jautājuma ietekme uz strēlnieku militāri politisko izvēli 
Oktobra apvērsuma priekšvakarā. Pēc Rīgas krišanas aktīvāki kļuva pilso-
niski nacionālie spēki, kuru laikrakstos atkal parādījās pozitīvi vērtējumi par 
strēlniekiem. Piemēram, “Līdums” aprakstīja 5. Zemgales pulka varoņdarbus, 
uzsverot, ka tas cīnījās, “lielo brīvības ideju un cēla patriotisma iedvesmots”118.  
Strēlnieki lielā mērā atguva cieņu tautas acīs. LKNS laikraksta “Laika Vēstis”, 
kas sāka iznākt 14. septembrī, publicists A. Kroders uzsvēra, ka ir pienācis 
pēdējais laiks strēlniekiem atgriezties “tautas rindās”: “Paliekat politiskos 
un sociālos jautājumos kopā ar sociāldemokrātiju, ja tāda ir jūsu pārliecība, 
bet nacionālā jautājumā lemjat paši, pieņemiet paši savas rezolūcijas, darāt 
paši savu darbu.”119 Tā bija diezgan nopietna pārmaiņa līdz tam nedalāmajā 
sociālpolitiskajā un nacionālajā sfērā. A. Kroderam, tāpat kā dažiem citiem 
nacionālā jautājuma “cīnītājiem”, vēl bija pārliecība, ka lielinieku šķiriskā 
platforma ir savienojama ar pilsonisko nacionālismu.

Pilsoniskās partijas vairs neticēja Pagaidu valdības spējām tiesiski sakārtot 
mazo tautu nacionālismu. Latviešu delegācija 19. septembrī apmeklēja 
A. Kerenski, kārtējo reizi pārliecinoties, ka valdība joprojām stūrgalvīgi 
atsakās uzklausīt latviešu prasības. Vairāki avoti vēsta, ka arī strēlniekus 
ļoti saniknojusi krievu demokrātisko spēku “tirgošanās” ar mazo tautu 
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pašnoteikšanos. Viņi to uztvēra kā personīgu apvainojumu: “Ja brīvība ir 
“tirgošanās”, tad tā nav īsta brīvība – nost ar to! Tā uz “krievu demokrātijas” 
taktiku atbildēja latvju strēlnieku jūtas, kuras nekad nav bijušas citādas kā 
nacionālas.”120 Tādējādi nacionālo mērķu sasniegšanai atlika divas iespējas – 
sociāldemokrātiskais vai nacionāli liberālais ceļš.

Lai arī lielinieki pēc Rīgas krišanas bija nedaudz apjukuši un “taustījās”, 
lai atgūtu strēlnieku uzticību, viņi laikus saprata, ka nacionālais “āķis” 
ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai strēlnieku vairākumu noturētu savā pusē. Kā 
lasāms Iskolastrela sēžu protokolos, nacionālais jautājums pēc ierašanās 
Cēsīs bija visai biežs temats diskusijās. Tas parādījās arī pieņemtajās 
rezolūcijās, ar kurām tika iepazīstināti strēlnieki. 18. septembrī pieņemtās 
rezolūcijas 4. punktā Iskolastrels prasīja Pagaidu valdībai nelikt šķēršļus 
tautu pašnoteikšanās tiesību ieviešanai dzīvē, kā arī līdz ar somu un ukraiņu 
prasībām izpildīt Latvijas prasības.121 

Pēc nonākšanas Vidzemē visos strēlnieku pulkos nodibinājās LKNS 
nodaļas. Pie strēlniekiem nonāca arī partijas laikraksts “Laika Vēstis”. 

Latvju kareivju nacionālās savienības biedri N. Strunke, V. Tone un K. Johansons 
Jēkaba kazarmās Rīgā. 1917. gada augusts. B. Strunkes privātkolekcija
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Tomēr par nožēlu nacionāli noskaņotajām aprindām strēlnieku vairākuma 
viedokli organizācija mainīt nespēja. Pēc U. Ģērmaņa uzskatiem, LKNS tika 
izveidota par vēlu, lai spētu izrādīt nopietnu konkurenci LSD aktivitātēm.122  
Turklāt organizācijas biedru izturēšanās vienkāršam strēlniekam dažkārt 
bija neizprotama. Tas attiecās uz tiem LKNS biedriem virsniekiem un 
strēlniekiem, kuri laiku labprātāk pavadīja aizmugurē, nevis nostiprināja 
frontes drošību. Turklāt daudzi LKNS atbalstoši virsnieki vairāk bija saistīti 
ar krievu tradīcijām un virsniecību nekā latviešu strēlniekiem. Līdz ar to 
organizācija kalpoja nevis kā strēlniekus un virsniekus vienojošs, bet, gluži 
otrādi – šķeļošs spēks.123

Strēlnieku pulku oficiālais laikraksts “Latvju Strēlnieks” pēc Rīgas krišanas 
nereti nonāca viedokļu krustugunīs gan ar LKNS, gan LZS laikrakstiem. 
Pirms tam lielinieku izteiksmes veids bija izsmejošs un kariķējošs, bet 
tagad tas bija kļuvis ass un neiecietīgs. LSD disputos ar minētajām 
organizācijām, iespējams, atklājās partijas patiesais viedoklis nacionālajā 
jautājumā. Piemēram, Iskolastrela un vienlaikus Vidzemes Zemes padomes 
priekšsēdētājs O. Kārkliņš 9. oktobrī bez aplinkiem norādīja: “Mēs, boļševiki 
un internacionālisti, negribam nekādu nacionālu autonomiju, bet aizstāvam 
tikai savas šķiras intereses, vienalga, kas dzīvo Latvijā – latvieši, krievi, ebreji 
vai samojedi.”124 Saskaņā ar minētās partijas pārliecību, patstāvīgas Latvijas 
ideja bija “tukša fikcija [un] māņu iedoma, kuras izvešana dzīvē ir pretīga 
latviešu darba tautas centieniem”125. Katram šādam un līdzīgam lielinieku 
izteikumam nacionālie spēki meklēja pretargumentus. Laikraksts “Līdums” 
noraidīja internacionālisma idejas, uzsverot, ka sākotnēji jānostiprina katras 
atsevišķas nācijas idejiskie pamati un tikai pēc tam var runāt par “tautu 
brālību”; pāri šķiriskajām interesēm jāpaceļas visas nācijas ideāliem, uz 
kuriem tad var balstīt “reālo politiku”.126 Turklāt laikraksts centās pierādīt, 
ka lielinieku sludinātā sociālistiskā revolūcija Krievijas apstākļiem nav 
piemērota, jo strādnieku šķiras politiskā vara neatbilstu tās sociālajam 
svaram. Tika uzsvērts, ka Krievijai ir nepieciešama nevis sociālā revolūcija, 
bet gan sociālā evolūcija.127 Tomēr, lai kā pilsoniskie spēki centās apelēt pie 
strēlnieku un tautas nacionālajām jūtām, to lielākais mīnuss bija lielinieku 
(komunistisko) ideju praktiskas īstenošanas pieredzes trūkums.128 Nebija 
precedenta, kas no dzīves īstenības pozīcijām apliecinātu lielinieku politiskās 
programmas aplamības vai priekšrocības.
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Oktobra otrajā pusē lielinieki arvien aktīvāk gatavojās varas sagrābšanai. 
Viņi saprata, ka plānotā apvērsuma veiksme vai neveiksme būs atkarīga no 
tā, ko teiks fronte un tās tuvākā aizmugure – 12. armija.129 20. oktobrī notika 
Iskolastrela paplašinātā sēdē, kurā saskaņā ar Krievijas lielinieku norādēm 
iezīmēja strēlnieku pulku rīcības galvenās vadlīnijas lielinieku apvērsuma 
gadījumā. Katrā strēlnieku pulkā izveidoja nelegālu Kara revolucionāro 
komiteju (KRK) trīs cilvēku sastāvā, kam vajadzēja nodrošināt strēlnieku 
pulku gatavību pakļauties 12. armijas rajona KRK rīkojumiem.130 Strēlnieki 
tika gatavoti būt par gaidāmā apvērsuma līdzdalībniekiem. Lielas cerības uz 
strēlnieku atbalstu lika arī Krievijas lielinieki ar Ļeņinu priekšgalā.

Minētajā sēdē izskanēja noteikta apņemšanās strēlnieku pulkus kā 
nacionālu karaspēka vienību saglabāt arī turpmāk. Kā atzīmēja kāds 
publicists, latviešu strēlnieks “kopā ar citiem bija nāvei acīs skatījies, visas 
grūtības cietis un cīnījies un tamdēļ tas arī gribēja palikt ar citiem kopā un 
iet tiem līdzi visur kur, arī uz Krieviju”131.  Turklāt neilgi pirms apvērsuma –  
21. oktobrī – armijas vadība atļāva dibināt latviešu strēlnieku korpusu. To 
varētu vērtēt kā armijas vadības novēlotu mēģinājumu ietekmēt latviešu 
strēlnieku noskaņojumu. Taču lielinieki nekautrējās korpusa dibināšanas 
nopelnus pierakstīt sev, kārtējo reizi strēlniekus ietekmējot vēlamajā 
virzienā. 

25. oktobrī sākās lielinieku apvērsums Petrogradā. Pēc tā nekavējoties 
legalizējās 12. armijas rajona KRK, dodot pavēles strēlnieku pulkiem veikt 
dažādus uzdevumus. Agri vai vēlu, bet visi strēlnieku pulki šos rīkojumus 
izpildīja. Viņi bija akceptējuši pāreju padomju varas pusē.

Secinājumi

Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas strēlnieki pirmoreiz iepazinās ar 
dažādu politisko partiju aģitāciju un programmām, kurās būtiska loma bija 
arī nacionālajam jautājumam. Latvijas Sociāldemokrātijas lielinieki saprata, 
ka militārajam spēkam kara un revolūcijas apstākļos būs izšķiroša loma, 
tādēļ viņi nežēloja ne finansiālos, ne cilvēku resursus, lai strēlnieku pulkus 
un citas armijas daļas pakļautu politiskai aģitācijai un kontrolei. Partija 
koriģēja attieksmi pret nacionālo jautājumu, lai panāktu strēlnieku atbalstu 
citos jautājumos. Savukārt pilsoniskās partijas un sabiedriskās organizācijas 
bija pārliecinātas, ka strēlnieki ies pa tās iezīmēto nacionālā jautājuma 
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atrisināšanas ceļu – pakāpeniskām reformām, paļaujoties uz Pagaidu valdības 
labvēlīgu nostāju.

Nacionālā faktora loma un nozīme pēcrevolūcijas pirmajos mēnešos 
bija ļoti būtiska, jo no tā lielā mērā bija atkarīga strēlnieku attieksme pret 
valdību un dažādiem politiskajiem spēkiem. Strēlnieku 17. maija rezolūcijas 
pieņemšana bija lielinieku panākums, kam bija maz sakara ar nacionālo 
jautājumu. Pilsoniskie spēki uzstājās kā kritiķi, nevis centās izprast šīs 
rezolūcijas pieņemšanas cēloņus, līdz ar to strēlnieki vēl vairāk atsvešinājās 
no nacionāli liberālajiem spēkiem. Nedaudz samiernieciskāka pozīcija 
bija augustā dibinātajai Latvju kareivju nacionālajai savienībai, kuras 
vadībā pamatā bija virsnieki un radošās inteliģences pārstāvji. Piedāvājot 
sadarbību tikai nacionālā jautājuma risināšanā, bet neizvirzot nekādu 
sociālo programmu, LKNS neguva atbalstu strēlnieku pamatmasā. Lielinieki 
savukārt ļoti prasmīgi izmantoja šo pilsonisko organizāciju apjukumu, gūstot 
arvien lielāku piekrišanu strēlnieku pulkos. Kara un revolūcijas apstākļi 
veicināja dažādu radikālu ideju rašanos un pastāvēšanu. Pilsonības mērenās 
nacionālās un sociālās prasības šajos apstākļos nevarēja gūt sabiedrības 
plašu slāņu piekrišanu. Tādēļ var teikt, ka, ja lielinieku nebūtu, tad viņi būtu 
jāizdomā.

Lai arī daudzi lielinieku lozungi nebija reāli piepildāmi, tomēr gan 
strēlniekiem, gan lielai daļai sabiedrības galvenā vēlēšanās bija izbeigt karu 
par katru cenu. Tādēļ šie lozungi guva lielu atsaucību, jo vispārēja posta un 
draudoša bada laikā cilvēki psiholoģiski ir tendēti uz vēlamā pieņemšanu 
par esošo. Līdz ar to var teikt, ka nacionālajam faktoram strēlnieku pulkos 
vēl nebija tik būtiskas lomas, lai aizēnotu primārās vajadzības – miera 
noslēgšanu, zemes iegūšanu un dažādu sociālo jautājumu atrisināšanu. 
Tā kā lielinieku programma paredzēja gan nacionālā, gan citu jautājumu 
nekavējošu risinājumu, tad strēlnieku pulki kā militārais spēks izšķīrās par 
šīs partijas atbalstīšanu arī pēc lielinieku diktatūras nodibināšanās Krievijā.
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lettische schützen in der zeit zwischen 
der februarrevolution und dem oktober-

staatsstreich: nationaler faktor

Im vorliegenden Beitrag werden die Rolle und der Einfluss des nationalen 
Faktors auf die Ansichten, die Tätigkeit und die militärisch-politische Auswahl 
der meisten lettischen Schützen in der Zeit zwischen der Februarrevolution 
und dem Oktober-Staatsstreich analysiert. Aufgrund der Dokumente des 
Lettischen Staatsarchivs und des Historischen Staatsarchivs Lettlands sowie 
der in der Presse der damaligen Zeit veröffentlichten Materialien werden 
chronologisch und thematisch die durch die Februarrevolution verursachten 
Veränderungen in den Regimentern der lettischen Schützen und in den 
Beziehungen zwischen Soldaten und Offizieren beschrieben. Ausgewertet 
werden die Einstellung der provisorischen Regierung und der politischen 
Kräfte zur nationalen Frage, die Diskussionen in der Presse und die politische 
Agitation der damaligen Zeit. Es wurde festgestellt, das der nationale 
Faktor zwar wichtig, jedoch nicht von so einem großen Gewicht war, um 
die primären, durch den Krieg verursachten Bedürfnisse in den Schatten 
zu stellen, und zwar, den Abschluss des Friedensvertrages, die Lösung der 
Agrarfrage und verschiedener anderer sozialer Probleme.

Schlüsselwörter: Februarrevolution, russische Armee, provisorische Regierung, 
lettische Schützen, lettische Sozialdemokratie, Bolschewiken, Iskolastrel, 
lettische Staatsbürgerschaft, Autonomie Lettlands, nationale Frage, Kämpfe 
am Kleinen Jugla-Fluss, Besetzung Rigas, politische Agitation, Beziehungen 
zwischen Schützen und Offizieren, Nationaler Bund lettischer Soldaten, 
Oktober-Staatsstreich.
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