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AKTĪVAIS NACIONĀLISMS DOKUMENTOS UN LIECĪBĀS: STRĀVOJUMA RAŠANĀS, ATTĪSTĪBA UN 

PASTĀVĒŠANAS SPILGTĀKĀS EPIZODES 
 
1922. gada 15. novembrī tika reģistrēta biedrība “Latvju nacionālais klubs”. Šis 

notikums Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē ievadīja jaunu idejisko strāvojumu, kas 
vēsturē zināms kā aktīvais nacionālisms. Tas pastāvēja līdz pat 1934. gada maija 
apvērsumam. Nepilnu 12 gadu laikā aktīvais nacionālisms atstāja jūtamu un nozīmīgu 
ietekmi uz Latvijas iekšpolitiskajiem procesiem un to attīstību. Krasās nostādnes un skaļās, 
agresīvās darbības formas aktīvo nacionālismu ir padarījušas par vienu no biežāk 
iztirzātajiem Latvijas politiskās dzīves fenomeniem, tomēr zināma pieejas vienpusība un 
plašāka faktiskā materiāla trūkums tā izpratnei ir piešķīris ierobežotu un fragmentāru 
raksturu. Sekojošais pārskats, liekot uzsvaru uz dažādo organizāciju dokumentiem un 
liecībām, ir mēģinājums raksturot līdz šim mazāk iztirzātos strāvojuma izcelsmes un 
attīstības galvenos aspektus un posmus, atzīmējot tā pastāvēšanas spilgtākās epizodes. 

 
 

Avoti 
Aktīvā nacionālisma organizāciju lielais skaits, aktīvie teorētisko deklarāciju centieni 

un rosīgā, skaļā līdzdalība Latvijas sabiedriski politiskās dzīves procesos bija galvenie 
nosacījumi, kas noteica un izskaidroja plašo aktīvā nacionālisma vēstures avotu klāstu. 
Tālāk ir atzīmēti un iztirzāti nozīmīgākie aktīvā nacionālisma organizāciju arhīva 
dokumentu fondi, raksturota to daudzveidība, tādējādi mēģinot atklāt apskatāmās tēmas 
plašumu un sarežģītību. 

Bagātākais un svarīgākais aktīvā nacionālisma organizāciju arhīvu fonds “Biedrība 
Latvju nacionālistu klubs” satur vairāku organizāciju dokumentus no 1923. gada līdz pat 
1930. gadu sākumam. Attiecībā uz Latvju nacionālā kluba (LNK) pastāvēšanu 
visnozīmīgākās lietas ir “LNK Centra valdes sēžu protokoli”, kas aptver laikposmu no 
1923. gada maija līdz 1924. gada decembrim, un “LNK pilntiesīgo (balsstiesīgo) biedru 
pilnu sapulču protokoli”, kas noslēdzas ar 1924. gada februāri. Abas minētās lietas ļauj 
izsekot organizācijas veidošanās procesam, iekšējās dzīves problēmām un pretrunām, kas 
iezīmējās dažādu lēmumu pieņemšanā. Interesanta ir vēl viena Nacionālā kluba 
pastāvēšanu raksturojoša lieta “LNK ienākušie raksti 1923. gadā”, kas dod ieskatu 
jautājumā par atsevišķu cilvēku vai organizāciju attieksmi un nostāju pret Klubu. Lielākā 
daļa no šajā lietā sakopotajiem Klubam adresētajiem rakstiem un vēstulēm satur atbalsta 
un simpātiju apliecinājumus, tomēr dažkārt ir lasāmi arī kritiski vai pat atklāti nosodoši 
spriedumi. Par 1925. gadā dibinātā Latvju nacionālistu kluba darbību liecina “Apkārtraksti 
par izmaiņām vadošā sastāvā” un “Centra valdes apkārtraksti par izmaiņām valdes 
sastāvā”. Pirmā no minētajām lietām bez apkārtrakstiem satur arī biedrības Iekšējās 
iekārtas instrukciju un Instrukciju nodaļām, kas galvenokārt bija domāta nodaļu un centra 
attiecību regulēšanai, otrā lieta – Kluba Dzērbenes nodaļas ienākušos un izgājušos rakstus, 
kas atspoguļo nodaļas līdzdalību Kluba dzīvē. 

Liela daļa minētā fonda lietu aptver pēc Kluba slēgšanas dibināto organizāciju 
materiālus un avīžu izgriezumus, savstarpējās sarakstes vai vispārēju politisku 
pārspriedumu uzmetumu materiālus. Interesanti ir divās lietās apkopotie “Laikrakstu 
izgriezumi”, kas aptver laikposmu no 1923. līdz 1927. gadam. Spriežot pēc izgriezumu 
satura, tie visdrīzāk ir vairāku 20. gadu aktīvā nacionālisma organizāciju vadošā 
darbinieka J.Priedes materiāli, kas ar to hronoloģiskās pēctecības izkārtojumu un 
atsevišķiem privāta rakstura dokumentiem ir spilgta aktīvā nacionālisma attīstības 
ilustrācija. Vairākas fonda lietas attiecas uz 1931. gadā dibināto Nacionālo aktīvistu klubu, 
no kurām nozīmīgākās ir “Kluba virsvadoņa pavēles” un “Kluba priekšnieka pavēles”, kas, 
ievērojot šo pavēļu izdošanas pēctecību, labi raksturo Kluba iekšējo darbību un pretrunas. 
Vēl viena un interesanta minētā fonda lieta ir “Tautas apvienības programma”, kurā uz 
divām koppapīra lapām bez datuma un jebkādiem komentāriem ir atrodama “Aktīvo Latvju 
nacionālsociālistu tautas apvienības programma”, kuru bija parakstījis J. Štelmahers un 
viņa domubiedri. Interesanta šī programma vispirms ir tāpēc, ka atklātībā par šādas 
organizācijas dibināšanas nodomiem neparādījās nekādas norādes, taču pati organizācijas 

 86



dibināšanas ierosme un, sevišķi, izvēlētais organizācijas nosaukums izteiksmīgi 
atspoguļoja uzskatu attīstību 30. gadu sākumā. 

Citi atsevišķu aktīvā nacionālisma organizāciju fondi apjomā ir daudz ierobežotāki 
un gandrīz vienmēr aptver tikai ar konkrētās organizācijas pastāvēšanu saistītus 
materiālus. Cenšoties ievērot organizāciju pēctecību, pirmais ir jāatzīmē fonds “Biedrība 
Latvju Patriotu līga”. Svarīgākā no fonda lietām ir “Valdes sēžu protokoli”, kas aptver 
valdes sēžu materiālus no 1924. gada decembra līdz 1925. gada beigām. Pārējās fonda 
lietas satur biedru reģistrācijas sarakstus un iestāšanās anketas. Savā ziņā viens no 
saistošākajiem šī fonda dokumentiem ir īpašs “nacionālisma politisko ienaidnieku” 
žurnāls, kurā līdz ar konkrētu cilvēku uzvārdiem un dažkārt pievienotām fotogrāfijām ir 
sakopotas ziņas par viņu dzīvesvietām un “nodarījumiem” pret nacionālismu. Raksturīgi, 
ka blakus radikālākajiem kreiso sociāldemokrātu partijas biedriem A. Rudevicam un 
B. Kalniņam šajā sarakstā ir atrodama informācija par vairākiem konkrētās ielu sadursmēs, 
provokācijās vai “spiegošanā” iesaistītiem kreiso organizāciju ierindas biedriem. 

Fondu “Biedrība Latvijas aktīvo nacionālistu savienība” (LANS) raksturo tajā 
apkopoto materiālu sadrumstalotība. Gandrīz trešā daļa no fonda lietām ir 1935. gadā 
izveidotās LANS likvidācijas komisijas materiāli un vēl tikpat daudz fonda lietu atspoguļo 
savienības paspārnē dibinātās jaunatnes organizācijas “Latvju aktīvo nacionālistu 
jaunatne” pastāvēšanu un darbību. Savienības aktivitātes galvenokārt atklāj Bauskas 
nodaļas materiāli, kuros ir Savienības apkārtraksti nodaļām un nodaļas iekšējā sarakste ar 
tās biedriem. Vienu no Savienības darbības aspektiem spilgti raksturo lieta “Biedrības 
izdotā laikraksta “Dzimtā Zeme” abonentu saraksti”, kuros ne tikai uzskaitītas savienības 
nodaļas un atsevišķas izplatīšanas vietas, bet arī parādās ziņas par atsevišķiem 
abonentiem, starp kuriem interesantākais bija lūgums izsūtīt laikrakstu Latvijas 
diplomātiskās misijas PSRS 1. sekretāram J. Vīgrabam. Daudz pilnīgāk biedrības 
pastāvēšanu atklāj vienlaikus ar LANS dibinātās “Biedrības Latvju nacionālā kustība” 
fonds, ietverot gan “Dibināšanas un biedru sapulču protokolu grāmatu”, gan “Valdes sēžu 
protokolu grāmatu”. Divas no minētā fonda lietām ir biedrības vienīgās Ikšķiles nodaļas 
materiāli, turklāt interesi izraisa fakts, ka “Nodaļas biedru sapulču protokolu grāmatas” 
pēdējais ieraksts datēts ar 1934. gada aprīli, kamēr pašas biedrības sapulču protokolu 
grāmata noslēdzas ar 1928. gada septembri. 

Ar salīdzinoši precīzu finansiālās darbības dokumentāciju izceļas fonds “Biedrība 
Imantas apvienība”, kurā ir gan biedrības “Kases grāmata”, gan “Kvītis par pabalstu 
saņemšanu” un ziedojumiem no atsevišķiem cilvēkiem vai tautas sapulcēs. 

Vienlīdz ierobežoti ir “Nacionālās Latvju valsts patriotu apvienības” un “Latvju 
patriotu biedrības” fondu materiāli, kas satur tikai pašus nepieciešamākos dokumentus – 
abu organizāciju statūtus, biedru sapulču un valdes sēžu protokolu grāmatas un kases 
grāmatas. 

No organizācijām, kuru dibināšana 30. gadu sākumā ievadīja jaunu pacēlumu aktīvā 
nacionālisma attīstībā, vispirms ir jāatzīmē “Latviešu tautas apvienības “Ugunskrusts”” 
(LTA “Ugunskrusts”) fonds, kurā lielāko ievērību pelna apvienības “Valdes sēžu protokoli”. 
Pēdējais valdes sēdes protokols ir datēts ar 1933. gada aprīli. Atsevišķā lietā ir apkopoti 
četru apvienības provinces nodaļu valdes locekļu saraksti. No fondā ietvertajiem apvienības 
likvidācijas komisijas materiāliem, šķiet, interesantākajiem vajadzēja būt “Bijušo biedrības 
darbinieku nopratināšanas protokoliem”, taču uzdoto jautājumu galvenā tēma izrādījās 
apvienības inventārs un kase. Ar savdabīgu akcentu izcēlās Tautas apvienības vēlākā 
organizatoriskā turpinājuma – “Biedrības “Jaunā Latvija”” – fonds, kura lielāko daļu 
aizņem likvidācijas komisijas materiāli un tiem līdzās – “Personu saraksts izdarītā 
dokumentu kontrolē” 1934. gadā. 

Tāpat kā Tautas apvienībai divi atsevišķi arhīva fondi ir arī otrai 30. gadu 
pazīstamākai organizācijai. Pirmais no tiem – “Apvienotās Latvijas nacionālsociālistu 
partijas fonds” – satur partijas “Centra valdes sēžu protokolu grāmatu” un “Biedru 
sarakstu”, turklāt no visām aktīvā nacionālisma organizācijām tieši partijai, šķiet, ir 
saglabājies vispilnīgākais un precīzākais biedru saraksts. Pēc partijas slēgšanas dibinātās 
organizācijas “Latvijas atjaunošanas kustība “Zilais Ērglis”” fondā ir “Dibināšanas un 
centrālās valdes prezidija sēžu protokoli”, kas noslēdzas ar 1934. gada 31. martu, un abu 
organizāciju 1935. gadā izveidotās likvidācijas komisijas protokoli. 
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Neskaidro izpratni par aktīvā nacionālisma organizatoriskajām izpausmēm atspoguļo 
“Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrības “Tēvijas Sargs”” fondā sakopotie 
materiāli. Daļa no fonda lietām patiesībā attiecas uz 1932. gadā dibināto “Tēvijas Sargu” 
biedrību, ietverot gan biedrības valdes sēžu protokolus, gan atsevišķus materiālus par 
biedrības rīkotām loterijām un karoga izgatavošanu. Attiecībā uz jau 1920. gados dibināto 
Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrību “Tēvijas Sargs”, kuru pēc slēgšanas 
LTA “Ugunskrusts” apzīmēja kā savu organizatorisko pagaidu mītni, fondā ir tikai šīs 
biedrības likvidācijas materiāli, no kuriem lielāko interesi izraisa biedrības “Bijušo valdes 
locekļu un nodaļu darbinieku nopratināšanas protokoli”. 

Hronoloģiski visvairāk ierobežots ir pēdējās aktīvā nacionālisma organizācijas 
“Nacionālie partizāni” fonds, kurā ietvertā biedrības pagaidu valdes sēžu protokolu 
grāmata sākas ar 1934. gada 26. janvāri un noslēdzas jau jūlijā ar aprautu sēdes protokolu, 
kurā ir uzskaitīti tikai trīs sēdes dienaskārtības punkti, liekot domāt, ka tūlīt pēc tam sēdes 
dalībnieki pārtraukti pusvārdā. 

Visi uzskaitītie aktīvā nacionālisma organizāciju arhīva fondi satur ļoti plašus un 
daudzveidīgus materiālus par organizāciju darbību, iekšējām domstarpībām un pretrunām, 
organizāciju struktūru un biedru sastāvu, ļaujot skart dažādus sabiedriski politiskās dzīves 
aspektus un atklāt vairākas mazāk zināmas 20.–30. gadu norises un epizodes. 

 
Aktīvā nacionālisma ģenēze: procesi un personības 

Vispārējā ievērība, noteiktu sabiedrības grupu plašā atsaucība un dažādo, jau 
pastāvošo politisko apvienību tūlītējie un savos formulējumos vienlīdz kategoriskie 
spriedumi, ar kuriem 1922. gada rudenī tika uzņemta Latvju Nacionālā Kluba dibināšana 
Latvijā1, kalpo par liecību tam, lai apgalvotu, ka jaunās “aktīvās patriotiskās 
organizācijas”2 parādīšanās konkrētajos apstākļos bija acīmredzami likumsakarīgs un 
objektīvs – dažādo sabiedrības aprindu uztverē gaidīts un vairāk vai mazāk iepriekš 
paredzams noteiktu procesu organisks noslēgums.3 Tomēr sava vieta organizācijas 
dibināšanā bija arī konkrētās situācijas nosacījumiem – aktuālā laikmeta norisēm un 
konkrētām tās dibinātāju personībām jeb tam, ko varēja uzskatīt par nejaušo. Attiecības un 
samērs starp likumsakarīgo un nejaušo, starp tendenci un gadījumu LNK dibināšanā ir 
jautājumi, kuros lielā mērā ir meklējama visa strāvojuma centienu un uzskatu izpratne un 
kuros koncentrējas tam izteiktie pārmetumi kā mākslīgi radītam strāvojumam. 

1922. gadā dibinātās pirmās aktīvā nacionālisma organizācijas ciešā saikne ar 
neseno kara bēgļu aprindām un to centieniem4 norādīja, ka strāvojuma veidošanās 
pirmsākumi bija saistāmi ar Pirmo pasaules karu un tā rosinātajiem procesiem. Pasaules 
karš, no vienas puses, ienesa noteiktu pavērsienu latviešu idejiskajā dzīvē, īpaši 
nacionālajā jautājumā, kas “pamazām sev iekaroja pirmo vietu starp citiem jautājumiem 
tikai pasaules kara un bēgļu laikā”.5 Tajā pašā laikā kopējie kara pārdzīvojumi, kas skāra 
bēgļus, nogludināja sociālās pretrunas, un tas, savukārt, stiprināja “tautas kopības apziņu 
un tādā kārtā atjaunoja politisko mērķu sasniegšanai nepieciešamās vienības saites”.6 
Taču, no otras puses, Pasaules kara izraisītā spēcīgā bēgļu kustība kļuva par pamatu 
sabiedrības kardinālai diferenciācijai: visai drīz gan psiholoģiskajos noskaņojumos, gan 
politiskajos uzskatos sāka iezīmēties principiālas atšķirības starp dzimtenes un emigrācijas 
latviešiem.7

Emigrācijas pamatu līdzās ievērojamai, taču ģeogrāfiski un psiholoģiski izkliedētajai 
pirmskara emigrācijai8 veidoja aptuveni 800 000 kara bēgļu.9 Vairākums no viņiem pameta 
Latvijas etnisko teritoriju un devās austrumu virzienā, liekot pamatus kompaktiem, arvien 
ciešākā kopdarbībā saistītiem latviešu bēgļu centriem. Krasi mainot ierasto vidi, bēgļi īpašu 
nozīmi piešķīra savai nacionālai identitātei, kuras saglabāšanas centieni konkrētajos 
apstākļos neizbēgami noveda ideālismā10 – ar tam raksturīgo kategoriskumu. Atšķirīgā 
vēsturiskā vide noteica dzimtenes un emigrācijas latviešu uzskatu un noskaņojumu 
atšķirības, tomēr kādu laiku tās palika neuzsvērtas. Tautas padomes veidošana 1918. gadā 
kļuva par emigrācijas un dzimtenes politisko uzskatu pirmās sadursmes laiku. Līdz ar 
Demokrātiskā bloka pārstāvētās politiskās koncepcijas uzvaru valsts iekšpolitikā parādījās 
virkne tādu iezīmju, kurām agrāk vai vēlāk bija jāizsauc kāda reakcija. Pat vēl vairāk, jo arī 
šīs reakcijas saturs un galvenie spēki jau bija apzīmēti Tautas padomes veidošanās 
procesā – pēc Demokrātiskā bloka “ģīmja un līdzības” –, atstumjot konsekventākās 
Nacionālās padomes aprindas un to pārstāvēto latviešu sabiedrības daļu.11 Līdz ar to šie 
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cilvēki a’ priori izrādījās nostādīti opozīcijā pret valdošo aprindu īstenotajiem politiskajiem 
principiem. Tāpēc nav nejaušība, ka, sākoties bēgļu un demobilizēto kareivju atgriešanās 
kustībai, radās savstarpēja neizpratne, neuzticība un nesaskaņas, taču tagad sadūrās nevis 
vairs atsevišķu personu vai aprindu uzskati, bet plašu, kara gados izaugušu īpatnēju 
sabiedrības grupu vēsturiskās pieredzes un politisko noskaņojumu atšķirības. 

LNK dibināšanas kontekstā lielāku interesi rada latviešu bēgļi Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos, kuri veidoja skaitliski ievērojamu un savrupu vienību visas bēgļu kustības 
ietvaros. Sibīrijas un Urālu latviešu bēgļu skaits 1919. gada beigās tika vērtēts ap 
200 000 cilvēku, no kuriem, pēc Ārlietu ministrijas aplēsēm, dzimtenē gaidīja atgriežamies 
aptuveni trīs ceturtdaļas.12 Šo atpakaļbraucēju skaitā īpaši ir jāizceļ divi, vēl pirms Latvijas 
valsts proklamēšanas dibināti nacionālā karaspēka formējumi – I Latvijas brīvošanas 
bataljons (vēlākais Troickas pulks) un Imantas pulks13 –, kuru pastāvēšanā visspilgtāk 
fokusējās visu bēgļu un sevišķi “sibīriešu” statusa un centienu galvenā īpatnība: viņi 
uzstājās Latvijas interešu vārdā,14 atrazdamies tūkstošiem kilometru attālumā no tās un 
pat vēl pirms tās proklamēšanas (šis “sibīriešu” uzstāšanās raksturs varbūt visprecīzāk ir 
izsakāms, atceroties, ka viņi dzīvoja pēc sava pulksteņa, kas apsteidza Latvijas laiku par 
vairākām stundām), gandrīz neko nezinot par norisēm tajā.15 Latvija bija viņu apziņā radīts 
ideāls, un tie no bēgļiem, kuri atgriezās, jutās maksājuši pārāk dārgu cenu, lai pieļautu 
jebkādus kompromisus pret šo ideālu. 

Līdz ar masveida reevakuācijas sākumu 1920. gadā bēgļiem nācās saskarties ar 
objektīvām un pēckara apstākļos saprotamām saimnieciskām grūtībām, kuras, jau 
atgriežoties, arī viņi paši apzinājās un pieļāva, ka, “nonākot dzimtenē, mēs varam atrasties 
stāvoklī, kad mūsu rokām tur nav ko darīt, un mēs no jauna varam būt spiesti aut kājas un 
posties projām no dzimtās zemes”;16 taču, pat izprotot saimnieciskās grūtības17 un ievērojot 
sarežģītos politiskos apstākļus – komunistu iebraukšanu18 un nepieciešamo politisko 
karantīnu19 –, pārsteidzoša un nesaprotama viņiem likās dzimtenes attieksme. Valdošās 
aprindas nekavējoties norādīja atnācējiem viņu vietu, nepielaižot “sibīriešu” priekšstāvjus 
ne Tautas padomē, ne Satversmes sapulcē20 un vāji motivētā steigā izformējot Imantas 
pulku.21 Jau tūlīt pēc atgriešanās bēgļiem nācās atzīt: “.. mēs, dzimtenē atgriezušies, ilgi 
nevarējām ne uzminēt, ne izprast te valdošo politisko garu.”22 Arī plašāka sabiedrība, “lai 
gan ne atklāti, bet paslepšu, no tumšiem stūriem, uz mums raidīja nepamatotus 
pārmetumus, ļaunus vārdus. Mēs, lūk, esot Latvijas dezertieri, kas pārnākot tad, kad lielais 
darbs jau padarīts, mēs esot kolčakieši, lielinieki un nezin kas vēl”.23 Šī neuzticība un 
pieaugošā atsvešinātība (piemēram, pēc Sibīrijas delegāta E. Šķipsnas24 ierosinājuma 
sanākušajā Bēgļu reevakuācijas biedrības dibināšanas sapulcē25 1920. gada 19. martā Rīgā 
ieradās tikai 50 cilvēku, un pārsteigtie dibinātāji bija spējīgi vienīgi ironizēt par to, ar kādu 
““enerģiju” sabiedrība stājās pie tik degoša dienas jautājuma atrisināšanas”)26 deva 
pamatu aizvainojumam, ļaujot izskanēt ar rūgtu ironiju pilnam aicinājumam atstāt “vietējo 
kombināciju līderiem viņu tēvijas glābšanas monopolu”.27

Bijušo bēgļu un “baltās Krievijas” armiju sastāvā dienējušo kareivju aizvainojums 
bija krasāk izteikts un vieglāk izprotams, taču līdzīgi noskaņojumi bija vērojami arī Latvijas 
armijas demobilizēto kareivju aprindās. Tas apstāklis, ka “vēl neizklīdušos pasaules kara 
dūmu mākoņos mēs radījām savu valsti”,28 sabiedrībā modināja spēcīgu armijas 
idealizācijas tendenci, taču jau drīz patosu par Brīvības cīnītājiem nomainīja pēckara 
sadzīves rūpes: sākot atjaunot valsts saimniecisko dzīvi, vēl nesenie kareivji nereti izrādījās 
psiholoģiski vismazāk sagatavoti un profesionāli nepiemēroti jaunajiem apstākļiem, 
nokļūstot sociāli neaizsargātās sabiedrības daļas kategorijā. Īpašs pamats aizvainojumam 
bija bijušajiem Ziemeļlatvijas armijas29 kareivjiem, kurus atstūma K. Ulmaņa “simpātiju 
politika”: atšķirībā no “dienvidniekiem”, kuri 20. gados “ieņēma labas vietas štābos”, uz 
“ziemeļniekiem”, kas, pēc viņu pašu un arī citu domām, bija “veikuši to īsto melno darbu, 
skatījās kā uz pastarīšiem un sērdieņiem”.30

Un visbeidzot, līdzās bijušajiem bēgļiem un kareivjiem ir jāizceļ jaunatne – kā 
nosacīta, bet pietiekami īpatnēja kopība –, kas veidoja jauno pēckara politisko vērtību 
opozīcijas trešo spēku. Apzīmējums “jaunatne” dotajā gadījumā vispirms ir attiecināms uz 
īpatnēju apziņas, domāšanas un uzvedības modeli, līdzīgu pieeju sabiedrisko procesu 
izpratnē, kas ir raksturīga, bet nav obligāta noteiktai vecuma struktūrai (to apliecināja gan 
vidējās, gan vecākās paaudzes cilvēku aktīvā līdzdarbība pēckara latviešu jaunatnes 
kustībā). Protams, bēgļu un, sevišķi kareivju vairākumu veidoja tieši gados jauni cilvēki, 
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tomēr, nodalot viņus atsevišķi, iezīmējas vēl viena būtiska pretstatu grupa – klasiskās 
“tēvu un dēlu” attiecības. Kara ietekmē klasiskā konflikta saturs ieguva jaunu aspektu: 
“dēli” protestēja pret dzīvi ne tikai tēvu morālo, bet arī politisko vērtību pasaulē. 

Apkopojot teikto svarīgs ir secinājums, ka dažādo Pasaules kara ierosināto procesu 
ietekmē 20. gadu sākumā Latvijas sabiedrībā parādījās vairākas sabiedrības grupas, kurās 
dominēja spēcīgs nacionālā ideālisma noskaņojums un kuru uzskati un centieni krasi  

 

 

 
 
 
 
               1. att. Indriķis Pone. 
LVVA, 2350. f., 1. apr., 5. l., 161. lpp. 

 
disonēja ar dzimtenes “reālpolitiķu” kompromisu un pragmātiskā politikānisma garu. 
Sabiedrības vienaldzīgā egoisma kontekstā gan bijušajos bēgļos, gan demobilizētajos 
kareivjos un jaunatnē veidojās jauni noskaņojumi, kurus caurstrāvoja vilšanās un kritiska 
attieksme pret pastāvošo realitāti. Aizvainojums meklēja iespēju izlauzties: 1921. gadā 
attiecībā uz 7000 reģistrēto bezdarbnieku jau izskanēja spriedums, ka “šo bezdarbnieku 
vairums piederēs pie tiem, kuri, atgriezušies no svešuma, jūtas vīlušies un izteic 
pārmetumus”.31

Vienotas savos politiskajos noskaņojumos un konkrētajā situācijā pirmām kārtām 
vispirms, skeptiskajā attieksmē pret pastāvošo realitāti, un jau drīz vien apzinoties arī savu 
interešu un centienu kopību, jaunās, īpatnējās “pēckara” sabiedrības grupas – bijušie bēgļi 
un kareivji – 20. gadu sākumā arvien spēcīgāk izjuta noteiktas organizatoriskas vienības kā 
zināmas pašidentitātes un savu interešu pārstāvniecības nepieciešamību. Tā bija 
nepieciešamība, kuru šajā gadījumā varētu formulēt kā atgriešanos pie bijušās “kara 
kopības” jaunā kvalitātē : ja savā laikā tās saturu bija izteicis princips “savējie starp 
svešiem”, tad tagad dzimtenē par šīs kopības identitātes saturu kļuva princips “sveši starp 
savējiem”. 

Par pamatu jaunajai organizācijai savā ziņā varēja uzskatīt 1920. gada vasarā 
dibināto Latviešu nacionālās jaunatnes savienību (LNJS), kuras organizēšanā un darbībā 
visai aktīvi iesaistījās bijušie bēgļi un demobilizētie kareivji. Atšķirībā – bet ne pretstatā – 
no 1917. gadā dibinātās Latviešu jaunatnes savienības (LJS), LNJS par savu mērķi izvirzīja 
centienus “modināt un audzināt jaunatnē valstiski  nacionālo izpratni un apziņu, 
nostājoties ārpus visām politiskām partijām”, un tādējādi virzīt savu darbību “uz šķiru 
naida izbeigšanu Latvijas nākošās paaudzēs”.32 Jaunās savienības dibināšana izsauca 
plašu atbalstu un interesi sabiedrībā, un tās atklāšanas svētkos piedalījās gan valdības, 
gan Satversmes sapulces, gan sabiedroto misiju pārstāvji Latvijā.33 Pirmā – “sajūsmas un 
aizrautības”34 – gada laikā savienība izvērtās par nozīmīgu nacionālo jaunatni vienojošu 
centru, un tās biedru rindās līdzās citiem šajā laikā bija redzamas trīs spilgtas un jaunatnes 
sabiedriskajā darbībā ievērojamas personības – Jānis Štelmahers, Indriķis Pone un Gustavs 
Celmiņš –, katrs no viņiem, dibinot un vadot virkni organizāciju, 20.–30. gados ar savu 
darbību apzīmēja dažādus novirzienus latviešu nacionālisma ietvaros. Taču jau 1921. gada 
septembrī LNJS kā “nacionālas organizācijas” prestižs daudzu acīs saņēma spēcīgu 
triecienu. To izraisīja ziņa, ka savienības vadītājs J. Štelmahers esot “protežējis” ebrejus 
“Latvijas augstskolā”.35 LNJS iekšējā dzīvē šis skandāls iezīmēja pavērsienu, kas pirmām 
kārtām bija saistīts ar straujām valdes sastāva izmaiņām: no 9 valdes locekļiem 1921. gada 
septembrī 1922. gada februārī savā amatā bija palicis tikai viens. Par savienības 
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priekšsēdētāju strauji izvirzījās I. Pone36, kurš, kā liecināja jau pirmās valdes sēdes, īpaši 
akcentēja disciplīnas un biedru aktīvas darbības nepieciešamību. “Iekšējās dzīves 
pārveidošanas darbs uz jauniem pamatiem”37 sākās ar biedru pārreģistrēšanos, kuras 
mērķis bija noskaidrot biedru attieksmi pret savienību un atbrīvoties no kādreiz 
sajūsminātajiem gadījuma līdzskrējējiem. Šai sakarā LNJS II kongress 1922. gada maijā, 
starp citu, konstatēja, ka “nodaļu dzīvē ir nomanāms vispārējs pagurums”, un deklarēja: 
“Tad jau labāki ir būt skaita ziņā mazākiem, bet ar stipru pienākuma apziņu.”38 Par šīs 
“pašattīrīšanās” akcijas nozīmi liecināja tas, ka no aptuveni 1500 savienības Centra 
biedriem pārreģistrējās tikai 432 biedri.39 Jau 1922. gadā savienības popularitāte atkal sāka 
pieaugt, un 24 jaundibinātās nodaļas40 bija neapšaubāms jaunās valdes radikālā kursa 
panākumu apliecinājums. Neatrisināta palika viena, taču būtiska problēma: sabiedrības 
finansiālā atbalsta strauja samazināšanās, kas padarīja kritisku savienības nākotni un 
aktuālo stāvokli. Materiālās grūtības, iespējams, bija viens no būtiskākajiem faktoriem, kas 
spieda LNJS vadītājus pievērsties aktīviem apvienošanās centieniem ar LJS. Abu 
organizāciju Apvienošanās komisijas 1922. gada 19. marta kopsēdē izrādījās, ka 
apvienošanās galvenais šķērslis ir iespējamās jaunās apvienības nosaukums.41 Tomēr 
visdrīzāk aiz principiālās nepiekāpības nosaukuma izvēlē slēpās citas un, kā varēja nojaust, 
arī daudz dziļākas un nozīmīgākas domstarpības. Daļēji uz to norādīja apvienošanās 
jautājuma izskatīšana LNJS II ārkārtas kongresā, kurā ieradās viens no LJS iekšējās 
opozīcijas pārstāvjiem J. A. Ozoliņš un uzstājās ar paziņojumu, ka “L.J.S. delegātu atturīgi – 
atraidošā izturēšanās ir jāpieskaita tikai L.J.S. delegātu personīgiem uzskatiem”.42 
Tādējādi, neskatoties uz LNJS centieniem un “pret viņas gribu”,43 apvienošanās tomēr 
nenotika. 

Šajā situācijā, kaut gan LNJS principi un mērķi pietiekami lielā mērā atbilda radikālo 
sabiedrības aprindu centieniem un tās aktuālais stāvoklis 20. gadu sākumā šķita 
pietiekami veiksmīgs, savienības attīstības perspektīvas nebija sevišķi spožas un 
labvēlīgas, vēl jo vairāk tāpēc, ka līdzās finansiālām problēmām savienībai piemita arī 
vairākas organizatoriskas iezīmes, kurās bija ielikti potenciālās izaugsmes trūkumi. 
Galvenais acīmredzot bija savienības nosaukumā ietvertā norāde uz jaunatni, kas zināmās 
nacionāli konservatīvajās aprindās varēja izsaukt asociāciju ar nenosvērtību un 
avantūrismu organizācijas darbībā un raksturā, bet vēl vairāk daudzus varēja atstumt 
īpašie vecuma ierobežojumi biedru kategoriju principā, kas lēmēja balsstiesības paredzēja 
aktīvajiem (vēlāk – pilntiesīgajiem) biedriem, kuri varēja būt tikai līdz 30 gadu vecumam, 
kamēr pēc šī vecuma biedrs varēja būt tikai biedrs veicinātājs ar padomdevēja 
balsstiesībām.44 Nemaz nerunājot par savdabīgo “vecuma” cenzu, šis princips, turpinot tā 
konsekvenci, it kā lika saprast, ka “vecie” ir derīgi tikai padomu došanai. Šī faktora 
ietekmē, neraugoties uz rosīgo darbību un pievilcīgajiem mērķiem, NJS ietvaros plašāka 
nacionālo spēku konsolidācija izrādījās apgrūtināta, izvirzot nepieciešamību pēc pilnīgi 
jaunas un uz citiem pamatiem balstītas organizācijas. Bet kādas? 

Ievērojot jaunas organizācijas dibināšanā ieinteresēto aprindu noskaņojumus un 
centienus un jau pastāvošo sabiedriski politisko apvienību pieredzi un trūkumus, nekādas 
šaubas neatstāja jaunās organizācijas kontūrām vienīgi pieņemamais biedrības statuss un 
atteikšanās no tiešas līdzdalības parlamentārās pārstāvniecības politiskajā sistēmā. Tas 
vispirms ļautu uzstāties no pāri partijas interesēm stāvoša, vispārības interešu vadīta spēka 
pozīcijām un tajā pašā laikā, nozīmētu brīvas rokas un, atšķirībā no A. Berga Bezpartejiskā 
nacionālā centra, arī morālas tiesības pastāvošā “partiju veikala” kultivētā politikānisma 
gara kritikā. Ne mazāk būtiski šajā pat kontekstā bija tas, lai jaunā organizācija būtu 
orientēta uz iespējami plašākām nacionāli noskaņotām sabiedrības aprindām un atšķirībā 
no LNJS izvairītos no jebkādu pārlieku šauru biedru sastāva ierobežojumu noteikšanas, 
cenšoties atrast un izvirzīt šīs aprindas vienojošus lozungus un mērķus. Visbeidzot, vēl 
viena, taču principiāli nepieciešama un plašāku aprindu izpratnē drīzāk pat primāra un 
noteicoša iezīme, kam vajadzēja raksturot jaunās organizācijas centienus, bija 
nepieciešamība, lai tā kļūtu par “aktīvu patriotisku organizāciju”, kas vērstos pret “visām 
nelatviskām parādībām Latvijas dzīvē, cīnoties pret tām aktīvi un ne vien vārdiem”.45 Ar 
aktivitāti, šajā gadījumā pretstatā līdzšinējam latviešu nacionālismam, kas “izteicās 
galvenā kārtā parādēs, apsveikuma telegrammās un goda mielastos”,46 bija jāsaprot reāla 
uzstāšanās pret valsts un nacionālajām interesēm svešajām parādībām un spēkiem, kuru 
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pastāvēšanai jaunā, liberālisma normu pārņemtā valsts nespēja atrast nopietnus 
pretargumentus un izrādīt pretestību. Vēl jo skaidrāk un noteiktāk reālas darbības izjusto  

 
 

2. att. Aktīvā nacionālisma organizāciju darbības atspoguļojums Latvijas laikrakstos. 
LVVA, 2382. f., 1. apr., 64. l. 
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nepieciešamību apliecināja tas, ka Latvijā jau bija šādas aktivitātes praktiskie piemēri: 
savulaik sabiedrības ievērību piesaistījušās sadursmes Liepājā,47 bet īpaši, protams, 
1922. gada 1. maija notikumi Esplanādē, kad jau tradicionālo sociālistu mītiņu un svētku 
runas pārtrauca lielāka skaita, galvenokārt studējošās jaunatnes izraisītās nekārtības. 
Patiesībā, šķiet, tieši Esplanādes notikumiem lēmumā par Nacionālā kluba dibināšanu 
piederēja vislielākā un varbūt pat izšķirošā nozīme, un ja, no vienas puses, to stihiskais 
raksturs daudziem bija pēdējā norāde uz noteiktas organizatoriskas apvienības trūkumu, 
liekot rīkoties, tad, no otras, cik ļāva spriest “Sociāldemokrāta” publicētie mītiņa traucētāju 
saraksti,48 šo sadursmi, kaut nosacīti, tomēr ne bez pamata, varēja uzskatīt par savdabīgu 
jaunās organizācijas priekšpieteikumu. 

Tiktāl par 1922. gada 15. novembrī Rīgas apgabaltiesā reģistrētā Latvju nacionālā 
kluba dibināšanu, liekot pamatus veselam idejiskam un politiskam strāvojumam, varēja 
runāt kā par objektīvu un likumsakarīgu nepieciešamību, kuras biedru sastāva galvenās 
tendences, idejiskās pamatnostādnes un organizatoriskie principi tā vai citādi izrietēja un 
bija skatāmi plašāku vēsturisko procesu un vispārējās pēckara situācijas nosacījumu 
kontekstā. Tomēr, lai cik būtiska un arī noteicoša jaunās organizācijas principiālajā saturā 
bija tendence, tās pieteikumā līdzās vispārējam tikpat nepārprotami bija atsevišķais un šajā 
nozīmē, pirmām kārtām, konkrēto cilvēku tīri subjektīvie priekšstati, uzskati un centieni, 
kurus neatkarīgi no to nozīmes un ietekmes nevarēja atstāt neievērotus, liekot pievērsties 
vēl vienam un savā ziņā arī sarežģītākajam organizatoriskās izcelsmes aspektam. 

Mēģinot formulēt galveno un atmetot visu otršķirīgo un pakārtoto, jautājums par 
subjektīvā faktora nozīmi būtībā ir jautājums par fašisma idejas lomu Nacionālā Kluba 
pirmsākumos un tās ietekmi uz jaunās organizācijas formu un saturu. Iemeslu šādam 
jautājumam varēja saskatīt gan dažādo politisko aprindu vairāk ievērotajā latviešu 
nacionālistu demonstratīvajā apsveikuma rakstā jaunajam Itālijas Ministru prezidentam 
B. Musolini 1922. gada novembra sākumā,49 gan Nacionālā kluba neslēptajos simpātiju 
apliecinājumos pirmajam Itālijas priekšstāvim Latvijā, taču lai cik izteiksmīgi, tie bija 
apliecinājumi tikai post factum un kā tādus tos varēja skaidrot visai dažādi. Būtiskākā un 
laikam arī vienīgā patiešām nopietnā norāde, kas deva pamatu šādam jautājumam, bija 
pirmās dibināšanas sapulces iespaidā jau 31. augustā publicētā E. Blanka skatījuma 
spriedumos formulētā jaunās organizācijas vispārējo centienu deklarācija, kurā ar 
organizācijas dibināšanu tika saistīts “latvju fašisma” attīstības sākums.50 Ievērojot, ka 
paziņojuma autors bija viens no LNK dibinātājiem, fašisma pieminēšanu, pat ja tā bija tikai 
E. Blanka asociācija, nevarēja uzskatīt par nejaušību, lai gan pati par sevi tā, protams, vēl 
nebūt neļāva spriest, cik daudz aiz šī vārda stāvēja nopietna izpratne un praktiska vēlme 
tai sekot. Vienīgā iespēja kaut daļēji un, trūkstot citām norādēm, arī tikai ļoti vispārīgos 
spriedumos izsvērt fašisma idejas lomu Kluba dibināšanā bija mēģināt to atklāt caur šīs 
idejas iespējamās parādīšanās un izcelsmes prizmu, pieņemot, ka idejas izcelsme un tās 
konkrētais saturs atradās varbūt nosacītā, tomēr nepārprotamā un pietiekami ciešā 
kopsakarībā. 

Runājot par fašisma idejas klātbūtni Nacionālā kluba pirmsākumos un tās varbūtējo 
izcelsmi, nopietnāk acīmredzot bija skatāmi divi galvenie pieņēmumi. Pirmo no tiem varētu 
apzīmēt par Nacionālā kluba organizatoriskās izcelsmes aspektu, ar to šajā gadījumā 
domājot abas jaunatnes savienības kā organizācijas, kurām bija vislielākā nozīme Kluba 
dibināšanā un šajā kontekstā pieļaujot, ka fašisma idejas parādīšanās tā vai citādi bija 
saistīta ar to līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Tiesa, LJS saikne ar jaundibināto organizāciju 
bija vairāk formāla un izpaudās vienīgi zināmā – vairāk nekā vienkārši nejaušā, tomēr arī 
ne pārliecinošā – biedru sastāva sakritībā,51 tāpēc teiktais galvenokārt ir attiecināms uz 
LNJS, uz kuras īpašo lomu Kluba dibināšanā norādīja gan kopējā (starp citu, kopējā arī ar 
1920. gadā dibināto Bēgļu reevakuācijas biedrību) mītnes vieta – Martas ielā 5 –, gan tas, 
ka savienība kļuva par pirmo Nacionālā Kluba kreditoru,52 gan, visbeidzot, vairs ne tikai 
zināma, bet jau izteikta un uzkrītoša LNJS un LNK vadošā sastāva sakritība.53 Minētie 
apsvērumi bija pietiekami būtiski, lai varētu apgalvot, ka LNJS lielā mērā bija uzskatāma 
par Nacionālā Kluba organizatorisku priekšteci, taču tajā pašā laikā teorētisko uzskatu, 
nostādņu un, kas šajā gadījumā ir galvenais, arī fašisma izpratnes ziņā savienība nespēja 
uzrādīt gandrīz neko (atzīmēsim vien, ka LNJS 1921. gadā uz īsu brīdi izdotais žurnāls 
“Dzintarzeme” apstājās pēc trešā numura, nesot savienībai gandrīz 100 000 rubļu 
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zaudējumu54). Protams, ievērojot 20. gadu sākumā Latvijā vispār vērojamo īpašo attieksmi 
pret Itāliju55 un fašisma ciešo asociāciju ar Itāliju, ievērību piesaista savienības pirmā 
priekšnieka J. Štelmahera vēl 1919. gadā Ārlietu ministrijai adresētajā darba pieteikumā 
izteiktais lūgums uzticēt viņam “kādu atbildīgāku uzdevumu, sevišķi, ja tas būtu 
iespējams, Latvijas sūtniecībā Itālijā”56 un vēl jo vairāk savienības īpašie uzmanības 
apliecinājumi Itālijai un pirmajam Itālijas sūtnim Latvijā (lai gan, cik var spriest, pirmais 
Itālijas sūtnis, visdrīzāk, neizrādīja īpašas simpātijas fašismam57), cita starpā, par godu 
Itālijas balsij Tautu savienībā 1920. gada 19. decembrī sarīkojot Rīgā tautas 
manifestāciju,58 taču neviens no šiem faktiem nekādi neatspoguļojās Kluba dibināšanā un, 
visdrīzāk nekas vairāk par tīri ārpolitiskām simpātijām aiz tiem arī neslēpās. Tādējādi, lai 
arī pilnībā nenoraidot organizatoriskā aspekta nozīmi, patiesībā ir grūti atrast argumentus, 
kas apliecinātu un patiešām ļautu fašisma pieminēšanu Nacionālā Kluba dibināšanā 
uzskatīt par LNJS centienos radušos ierosmi, tāpēc dotajā gadījumā drīzāk, šķiet, bija 
jārunā par idejas “importu” vai būtībā par tiem cilvēkiem, kuri dibināja jauno organizāciju. 

Ideju “imports” īpatnējos pēckara apstākļos Latvijā bija pietiekami izplatīta parādība: 
bijušie bēgļi un kareivji, atgriežoties mājās, nesa sev līdzi ne tikai jaunu pieredzi, bet arī 
“svešas” idejas un uzskatus, kas drīz vien pieteica sevi Latvijas sabiedriskajā dzīvē.59 Šajā 
situācijā izsekot ideju izcelsmei bija ļoti sarežģīti, atstājot lielu vietu minējumiem un 
varbūtībām, taču nenoteiktība vēl nenozīmēja, ka te nebija vietas zināmām, vairāk vai 
mazāk strikti apzīmētām likumsakarībām. Starp LNK dibināšanas sapulcē sanākušajiem 
“34 abu jaunatnes savienību biedriem, kareivjiem, ierēdņiem un strādniekiem”60 bija 
vairāki pazīstami sabiedriskie darbinieki, tostarp jau pieminētais E. Blanks, tomēr ievērojot 
noteiktus apsvērumus, lielāku uzmanību pelnīja tie Nacionālā kluba dibinātāji – un ne tikai 
dibinātāji šī vārda burtiskā izpratnē, bet tie cilvēki, kuri plašākā nozīmē bija saistīti ar 
jaunās organizācijas rašanos un kurus pēc analoģijas ar vācu nacionālsociālistiem varētu 
apzīmēt kā “pirmo stundu aktīvos nacionālistus” –, kuru vārdi tā vai citādi savulaik bija 
atrodami Tālo Austrumu bēgļu un kareivju sarakstos. Līdzās citam viņus izcēla ne tikai 
kara laikmetam raksturīgie biogrāfijas pavērsieni, bet arī aktīvāka dzīves pozīcija un lielāks 
uzskatu vispārinājums: ne velti daudzi no viņiem apzinājās “esam redzējuši plašāku 
pasauli” nekā Latvijā palikušie.61 Ciešie sakari ar sabiedroto – sevišķi franču un čehu – 
militārajām misijām un karaspēka formējumiem ļāva iepazīties ar jauniem idejiskiem un 
politiskiem strāvojumiem un uzskatiem.62 Un visbeidzot, fakts, ka šo bēgļu un kareivju ceļš 
uz dzimteni veda caur Vidusjūru,63 ir kaut arī ne viennozīmīgs, tomēr pietiekami 
izteiksmīgs, lai tieši ar viņu atgriešanos saistītu fašisma vārdu. Tāpēc viņu visai ievērojamā 
pārstāvniecība Kluba dibinātāju aprindās ne tikai no sociālpsiholoģiskā – ne tikai no viņiem 
tuvo noskaņojumu –, bet arī no idejiskā – politisko uzskatu aspekta nebūt neizskatījās 
nejauša vai negaidīta. 

Viena no kolorītākajām personībām starp “pirmo stundu aktīvajiem nacionālistiem” 
bija pirmais nopietnākais aktīvā nacionālisma ideologs V. Smarens–Savinskis. Par 
piedalīšanos 1905. gada notikumos izsūtīts uz Sibīriju, 1918.–1919. gadā viņš karodznieka 
dienesta pakāpē pilda sevišķu uzdevumu virsnieka pienākumus pie Latvijas 
priekšstāvniecības Tālajos Austrumos,64 bet jau 20. gadu sākumā kā oficiāls valsts ziņu 
aģentūras LTA pārstāvis darbojas Latvijas sūtniecībā Maskavā. Tieši neskaidrā V. Smarens–
Savinska darbība Maskavā un iespējamā loma Latvijas sūtņa F. Vesmaņa atsaukšanā65 bija 
tā, kas līdz ar Nacionālā kluba dibināšanu kļuva par iemeslu Latvijas kreisās preses 
pirmajiem uzbrukumiem aktīvā nacionālisma vadoņu pagātnei.66 Protams, ne visu 
Nacionālā kluba dibinātāju karjeras pavērsieni bija tik izteiksmīgi un strauji, to skaitā arī 
LNK pirmā priekšnieka I. Pones biogrāfija, kurš 1916. gadā beidzis Kazaņas reālskolu, 
nākamos četrus gadus bija mācījies Voroņežas lauksaimniecības institūtā.67 Taču vislielāko 
interesi un ievērību starp “pirmo stundu aktīvajiem nacionālistiem” neapšaubāmi izsauca 
cilvēks, kuram aktīvā nacionālisma pirmsākumos bija īpaša, kaut arī neviennozīmīga loma. 
Latvijā 20. gadu sākumā šis cilvēks bija pazīstams kā profesors J. A. Ozoliņš. Nācis, pēc 
paša vārdiem,68 no mazturīgas ģimenes, viņš izglītību guva Aleksandra ģimnāzijā, bet no 
1913. līdz 1917. gadam studēja Kalifornijas universitātē. Amerikā viņš izvērsa rosīgu 
literāro darbību, publicēja savus dzejoļu krājumus un 1915.–1917. gadā vadot literāru 
mēnešrakstu “Prometejs”, kurā faktiski ir arī vienīgais rakstu autors (no šī laika nāk  
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3. att. Latvju nacionālā kluba apsveikums Valsts prezidentam Jānim Čakstem. 
1922. gada 18. novembris. 

LVVA, 2382. f., 1. apr., 63. l., 35., 36. lp. 
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tradīcija politiskos ievadrakstus parakstīt kā J. Ozoliņam, bet literāros darbus kā 
J. Burtniekam). Kā liecina mēnešraksta saturs, acīm redzamas ir tā vadītāja simpātijas 
anarhismam un, kas ir būtiskākais, tieši anarhisma nostādnēs ietvertajam naidam pret 
“pūļa demokrātiju”69; šajā ziņā var pilnīgi piekrist 1916. gadā Maskavas latviešu preses 
apskatnieka izteiktajam spriedumam, ka “vai katrā burtnīcā Burtnieks–Ozoliņš dēvē sevi 
par neatzītu ģēniju, kuram pretim stata trulo, aklo, melīgo pūli”.70 Tādējādi, cik vien var 
runāt par noteiktu pārliecību un tās konsekvenci, J. A. Ozoliņa 20. gadu sākumā Latvijā 
paustajiem politiskajiem uzskatiem un šajā gadījumā tieši noraidošajai attieksmei pret 
demokrātiju71 bija daudz nopietnākas un dziļākas saknes. 
 
 

 
 

4. att. Latvju nacionālā kluba apsveikums Itālijas prezidentam Benito Musolini. 
 1922. gada novembris. 

LVVA, 2382. f., 1. apr., 123. l., 27. lp. 
 
 
1917. gadā J. A. Ozoliņš beidz studijas un dodas uz Japānu, kur, gadu nostrādājis 

Amerikāņu vidusskolā, viņš nākamos divus gadus pasniedz estētiku un angļu literatūru 
Kvansejas Universitātē Kobē.72 Arī Japānā viņš izvērš rosīgu literāru un sabiedrisku 
darbību, 1921. gadā izdodot brošūru par Latviju “Dzintarzeme”, kuru nosūta vienam no 
pieciem visietekmīgākajiem Japānas politiskajiem vadītājiem – marķīzam Sajondzsi.73 
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Ievērojot J. A. Ozoliņa statusu un sakarus, nav brīnums, ka viņš kādu laiku ir arī Latvijas 
valdības diplomātiskais un konsulārais aģents Japānā, kārtojot latviešu lietas; interesanta 
šajā sakarā ir viņa piezīme, ka lielajā nenoteiktībā ar Latvijas pilsoņu dokumentu atzīšanu 
vislabvēlīgākie, vīzējot Latvijas pilsoņu pases, šķietas Itālijas vēstniecības darbinieki.74 Ļoti 
iespējams, ka tieši Japānā J. A. Ozoliņš arī iepazīstas un satuvinās ar jaunajām pēckara 
radikālajām un ne tikai itāļu idejiskajām un politiskajām strāvām, par ko, vismaz netieši, 
ļauj spriest “LNK Biļetena” 3. numurā publicētais raksts “Nacionālisms Japānā”, kas ar 
aktīvajam nacionālismam netipisku interesi par politiskajiem procesiem Āzijā visai 
detalizēti runāja par nacionālisma kustību Japānā un akadēmisko aprindu lielo ietekmi 
tajā.75 Katrā ziņā 20. gadu sākumā J. A. Ozoliņš ir viens no Tālo Austrumu latviešu 
sabiedrības redzamākajiem darbiniekiem, un tādā garā par viņa izbraukšanu uz dzimteni 
kopā ar ģenerāli R. Bangerski savā pirmajā numurā rakstīja arī Nacionālā centra oficiozs 
“Latvis”.76

Par J. A. Ozoliņa atgriešanos Latvijā – ar to šajā gadījumā domājot varbūtējo un visai 
iespējamo pieturvietu Itālijā –, vienlīdz kā par viņa konkrēto lomu Nacionālā Kluba 
dibināšanā tiešu un skaidru liecību trūkst, taču visās pirmajās atsauksmēs par Kluba 
dibināšanu tieši viņš tika minēts kā tā dibinātājs un vadītājs,77 turklāt visai izteiksmīga 
liecība J. A. Ozoliņa nopelniem organizācijas pirmsākumos bija viņa – jau kā oficiāla Kluba 
pārstāvja – vizīte Itālijā 1923. gada aprīlī. Šīs vizītes praktisko nozīmi un rezultātus jaunās 
organizācijas pastāvēšanā diez vai vajadzētu pārvērtēt,78 tomēr svarīgs šajā gadījumā bija 
jau pats fakts. Visu šo apstākļu kontekstā ir jāatzīst, ka, ja vispār var runāt par fašisma 
idejas ietekmi un lomu Latvju nacionālā kluba dibināšanā, tad tās parādīšanās visdrīzāk 
bija saistāma tieši ar J. A. Ozoliņa vārdu un tieši viņu varēja uzskatīt par fašisma “idejas 
krusttēvu” LNK pirmsākumos. 

 
 
 

Atsauces un piezīmes 
                                                           
1 Ziņa par 1922. gada 29. augusta LNK dibināšanas sapulci, kurā tika pieņemts lēmums dibināt 
organizāciju un ievēlēta tās statūtu izstrādāšanas komisija, bija lasāma gandrīz visu galvaspilsētas 
laikrakstu slejās, bet, ja “Jaunākās Ziņas” sākotnēji aprobežojās ar notikušās sapulces gaitas izklāstu 
(sk.: Jaunākās Ziņas. – 1922. – 30. aug.) un tikai 14. novembra numurā pirmoreiz publicēja A. Krodera 
pārdomas par “fašismu Latvijā” (sk.: Kroders A. Fašisms Latvijā // Jaunākās Ziņas. – 1922. – 14. nov.), 
tad citi laikraksti jau tūlīt deva arī savus vērtējumus, runājot par “latviešu aktīvajiem nacionālistiem” 
(sk.: Сегодня. – 1922. – 2 сент.) vai, kā “Sociāldemokrāts”, vēl tiešāk – “Latvijas fašisti organizējas” 
(sk.: Sociāldemokrāts. – 1922. – Nr. 196). 
2 Jaunākās Ziņas. – 1922. – 30.aug. 
3 Savas rašanās vēsturiskā nepieciešamība bija viena no svarīgākajām LNK pirmo deklarāciju 
nostādnēm, uzsverot, ka ideja par šādas organizācijas dibināšanas nepieciešamību jau pastāvēja sen, tā 
“bija no pārdzīvojamā laikmeta dzemdēta ideja” un tieši “tāpēc L.N.K. dibināšana un viņa pirmie soļi 
atrada tik dzīvu atbalstu visplašākajās tautas masās”. Sk.: Latvju Nacionālais Klubs, viņa mērķi un 
darbība. – R., 1923. – 10. lpp. Vēlreiz pie šīs domas aktīvais nacionālisms atgriezās 1925. gada sākumā, 
kad, pretstatot laika nepieciešamības un bez vajadzības radītos politiskos novirzienus, izskanēja 
pārliecība: “Mēs ticam, ka mūs sauc laiks.” Sk.: Laiks un uzdevumi // Imantas Gars. – 1925. – 7.marts. 
4 Uz pirmās aktīvā nacionālisma organizācijas – Latvju nacionālā kluba – dibināšanas saikni ar bijušo 
bēgļu aprindām norādīja Kluba pirmo redzamāko personu biogrāfijas (no dažādām vietām Latvijā bija 
atgriezušies bijušais Voroņežas lauksaimniecības institūta audzēknis I. Pone, bijušais Maskavas latviešu 
bēgļu darbinieks E. Blanks, bijušais sevišķu uzdevumu virsnieks Tālajos Austrumos V. Smarens–
Savinskis un nesenais Latvijas goda konsuls Japānā J. A. Ozoliņš), taču runa šajā gadījumā ir ne tikai 
par vienu – kaut arī noteiktu, tomēr dažādi traktējamu – biedru sastāva iezīmi, bet par daudz tiešāk 
izteiktu un savā ziņā pat organizatorisku saikni, ko apzīmēja ne vien Kluba pirmā mītnes vieta Martas 
ielā 5, kur bez Latviešu nacionālās jaunatnes savienības atradās arī 1920. gadā dibinātā Bēgļu 
reevakuācijas biedrība, bet arī tūlīt pēc LNK dibināšanas pirmās sapulces saņemtā un īpaši atzīmētā 
apsveikuma telegramma no latviešu optācijas komisijas Maskavā. Kaut arī bez konkrēta pamata, šo 
sakarību kontekstā uz minējumiem rosināja presē parādījusies ziņa par Bēgļu reevakuācijas biedrības 
1922. gada jūlija beigās (tieši mēnesi pirms Kluba dibinātāju pirmās sapulces) rīkoto bijušo bēgļu 
organizāciju darbinieku sapulci. Sk.: Tautas varoņu piemiņa // Jaunākās Ziņas. – 1922. – 1. aug. 
5 Blanks E. Republikas priekšvakarā. – R.,1922. – 9. lpp. 
6 Zalts A. Valsts intereses un partiju politika. – R.,1923. – 9. lpp. 
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7 Izvērstas publikācijas par dzimtenes un emigrācijas uzskatu un noskaņojumu atšķirībām latviešu presē 
parādījās jau kara gados, un viens no pirmajiem plašākajiem pārspriedumiem bija 1916. gadā publicētais 
raksts par proletariāta stāvokli un uzskatiem. Sk.: A. B. Latviešu proletariāts un dzimtene // Taurētājs. – 
1916. – Nr. 2. – 32.–41. lpp. 
8 Pirmā pasaules kara sākumā, t.i., 1914. gadā, pēc M. Skujenieka aplēsēm, ārpus Latvijas teritorijas 
Krievijā dzīvoja 225 000 latviešu. Sk.: Skujenieks M. Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā. – 
R.,1930. – 123. lpp. Sīkāk latviešu izceļotāju skaits pirms Pirmā pasaules kara atsevišķos Krievijas 
reģionos ir analizēts A. Sprešļa darbā. Sk.: Spreslis A. Latviešu sarkangvardi cīņā par Padomju varu 
1917.–1918. gadā. – R., 1987. – 32.–34. lpp. 
9 Šādu skaitli, vērtējot Latvijas bēgļu un kara gūstekņu skaitu, savā ziņojumā 1919. gada decembrī 
minēja Iekšlietu ministrijas sevišķo uzdevumu ierēdnis bēgļu lietās, atzīmējot, ka vislielākais latviešu 
bēgļu skaits ir Padomju Krievijā (400 000) un Sibīrijā un Urālos (200 000). Sk.: LVVA, 2570. f., 10. apr., 
15. l., 37., 38. lp. To, ka šim skaitlim bija noteikts pamats un to varēja pieņemt kā vairāk vai mazāk 
precīzu, apliecināja tas, ka divus gadus agrāk, 1916. gada augustā, runājot par bēgļu apgādāšanas 
organizāciju darbu, Bēgļu apgādāšanas Centrālkomitejas priekšnieks V. Olavs kopējo Latvijas bēgļu 
skaitu vērtēja ap 760 000. Sk.: Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas Ziņojums. – 1916. – 4. aug. 
10 Nacionālās kopības ideja un ideālisms bija vienīgais, pie kura varēja apelēt un apelēja arī bēgļu 
apgādāšanas organizācijas, deklarējot: “Mūsu nacionālā apziņa un mūsu pašdarbība ir tās tērauda 
bruņas, pret kurām satriecas visas likstas un nedienas. Mūsu nacionālā apziņa tiek tagad kaldināta ar 
uguni un zobinu.” Sk.: Skubiņš V. Izturību līdz galam! // Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas 
Ziņojums. – 1916. – 21. aprīlis. 
11 No ievērojamākajiem latviešu politiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem nenoliedzami spilgtākā 
Demokrātiskā bloka politikas atstumtā personība bija Nacionālās padomes līderis A. Bergs. Šajā sakarā, 
raksturojot pēckara procesus un situāciju kopumā, būtiski ir atzīmēt divus apstākļus. Pirmkārt, 
“atgriezušos atstumšana” bija attiecināma ne tikai uz A. Bergu vai atsevišķām nacionālās pilsonības 
aprindām, bet lielā mērā ietekmēja Latvijas politiskos procesus vispār. Cita starpā, tieši ar vairāku 
1920. gadā Latvijā atgriezušos pazīstamu sociāldemokrātu (V. Salnais, R. Dukurs) “atstumšanu” no 
LSDSP vadības dažu politiķu vēlākajos spriedumos (sk.: Cielēns F. Laikmetu maiņā. – Stokholma, 
1963. – 2. sēj. – 172. lpp.) tika saistīta LSDSP organizatoriskā krīze, kas noslēdzās ar partijas šķelšanos 
1921. gada jūnijā, dibinot Latvijas strādnieku sociāldemokrātu mazinieku partiju. Otrkārt, pretstats un 
zināms konflikts starp kara laikā dzimtenē palikušajām un ārpus dzimtenes bijušajām aprindām – gan 
kareivjiem, gan politiķiem – bija raksturīgs arī citām valstīm, ko apliecināja gan Polijas politiskā 
attīstība, gan 1920. gadu vidū izcēlušās asās diskusijas pat politiski salīdzinoši stabilajā Čehoslovākijā. 
Sk.: Ozols J. Tomašs Masariks. – R.,1935. – 198., 199. lpp. 
12 LVVA, 2570. f., 10. apr., 15. l. 
13 Sibīrijas un Tālo Austrumu latviešu sabiedrisko dzīvi līdz Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās 
padomes dibināšanai 1919. gada martā Irkutskā vadīja divi atsevišķi centri – Rietumsibīrijas un Urālu 
Latviešu Nacionalā padome ar sēdekli Omskā un Tālo Austrumu Latviešu Centrālais birojs ar sēdekli 
Vladivostokā –, un pie katra no tiem, kaut arī dažādu priekšnoteikumu un apstākļu ietekmē, gandrīz 
vienlaikus 1918. gada beigās sākās latviešu nacionālā karaspēka vienību formēšana. I Latvijas 
brīvošanas bataljona (komandieris štāba kapteinis P. Dardzāns) formēšanu bija uzsākusi speciāla 
komisija Samarā un oktobrī šī darba turpināšanu uzņēmās Rietumsibīrijas un ULNP, kas, ievērojot jau 
zināmu Krievijas aprindu nelabvēlību pret nacionālā karaspēka formēšanu, panāca formālu militāri 
politisku līgumu, ka formējamais bataljons tika iekļauts kā autonoma daļa čehu armijā. Imantas pulka 
(komandieris pulkvedis Kurelis) formēšana sākās Vladivostokā pēc sarunām ar Francijas 
diplomātiskajiem priekšstāvjiem par franču līdzekļiem un Franču militārās misijas vadībā (ģenerālis 
Žanens). Lai arī sastopoties ar dažādām grūtībām, šie pulki izauga par pietiekami nopietnu militāru 
spēku, un uz 1920. gadu, kad tie ieradās Latvijā, katrā no tiem bija vairāk kā 700 vīru. 
14 Atskatoties uz latviešu pulku formēšanu Tālajos Austrumos, Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās 
padomes Centrālā biroja informācijas nodaļas biļetens 1919. gada martā rakstīja: “Savos 
memorandumos ģeneralam Žanenam no 18. nov. un 2. marta C.B. ir formulējis tos principus, no kuriem 
viņš vadās latv. kara vienību organizēšanā, nesdams atbildību par viņu izlietošanu Latvijas Valdības 
priekšā” –, kā otro punktu šajos armijas organizēšanas principos minot: “Viņas militārie mērķi : Latvijas 
teritorijas aizstāvēšana ..” Sk.: Kara lietas // Brīvā Latvija. – 1919. – 25. marts. 
15 Pats nepiederot pie “sibīriešiem”, ļoti trāpīgi viņu centienu un atgriešanās raksturu izteica K. Skalbe 
“Mazajās piezīmēs”, 1919. gada 1. decembrī sagaidot Sibīrijas Nacionālās padomes delegātu 
pārbraukšanu dzimtenē: “Viņi ir aizgājuši bez Latvijas un atbraukuši ar Latviju. Kā vislielāko dārgumu 
viņi ir uzglabājuši un atveduši domu par Latvijas vienību pāri visām partijām. Šīs domas ir kā sēkliņa, 
kurā ir iekšā visa jaunā Latvija.” Sk.: Skalbe K. Mazās piezīmes. – 54. lpp. 
16 Skabarga. Uz dzimteni! // Brīvais Latvis. – 1919. – 4. nov. 
17 Praksē objektīvajām valsts saimnieciskajām grūtībām pievienojās arī jau pašos valsts pirmsākumos 
sevi pieteikušās strādnieku sociālās prasības, kuras konkrētajos apstākļos likās ne tikai nesamērīgas, 
bet, kā tas bija ar ostas strādnieku streiku 1920. gada augustā, tika vērtētas arī kā nepamatotas. Sk.: 
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Jaunākās Ziņas. – 1920. – 14. aug. Šis apstāklis kaut daļēji attaisno un ļauj saprast valdošo aprindu 
piesardzīgi aizdomīgo attieksmi pret iebraucējiem, saskatot viņos varbūtējus “rītdienas” streikotājus. 
18 Latvis. – 1921. – 1. okt. 
19 Kas jāzin bēgļiem, atgriežoties Latvijā. – R., [b. g.] – 7., 8. lpp. Kā 1920. gada martā ziņoja “Baltijas 
Vēstnesis”, no valdības paredzētajiem etapa punktiem jeb karantīnām Rīgā un Rēzeknē “Rīgas karantīna 
galvenā kārtā domāta kā politiska karantīna”. Sk.: Starpresoru apspriede bēgļu un gūstekņu lietās // 
Baltijas Vēstnesis. – 1920. – 25. marts. 
20 Šajā kontekstā nav brīnums, ka jau pirms Satversmes sapulces sanākšanas Latvijas laikrakstos 
parādījās Sibīrijas Latviešu Nacionālās padomes pārstāvēto latviešu aprindu nepārprotami skeptiskā 
nostāja pret jaunās valsts īstenoto politiku, cita starpā atzīmējot: “Mēs jūtamies aizvainoti arī no tam, ka 
Tautas Padome nav paredzējusi priekšstāvju sūtīšanu Tautas Padomē un Latvijas Satversmes Sapulcē arī 
no Sibīrijas latviešiem.” Sk.: Sibīrijas latvieši par Satversmes Sapulci // Baltijas Vēstnesis. – 1920. – 
15. marts. 
21 Tikai 1920. gada jūnijā no Tālajiem Austrumiem divās daļās pārbraukušais Imantas pulks ar armijas 
virspavēlnieka pavēli jau 1. augustā tika likvidēts (sk.: Štrauhs K. Imantas pulka piemiņai // Kaija. – 
1921. – 6. skrējiens), par ko, pats sev uzdodot jautājumu: Kamdēļ? –, kāds no bijušajiem “imantiešiem” 
rakstīja: “Uz šo jautājumu vēl neviens nav atbildējis, bet domāju, ka iemeslus labi zin mūsu 
minoritātes.” Sk.: Dzilna J. Dzimtenē // Kaija. – 1921. – 6. skrējiens. 
22 Bahmanis K. Lietuvēns noveļas no tautas krūtīm // Jaunākās Ziņas. – 1920. – 22. sept. 
23 Dzilna J. Dzimtenē // Kaija. – 1921. – 6. skrējiens. 
24 E. Šķipsna savulaik bija 1919. gada martā izveidotās Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās padomes 
informācijas nodaļas pārzinis (sk.: LVVA, 1313. f., 1. apr., 21. l., 29., 30. lp.), vēlāk kā viens no padomes 
sūtītiem pārstāvjiem ieradies Latvijā un šeit pēc Ārlietu ministrijas uzaicinājuma sācis strādāt kā 
Koloniju un Bēgļu nodaļas vadītājs. (sk.: turpat, 2570. f., 10. apr., 15. l., 49. lp.). 
25 Brīvais Latvis. – 1920. – 1. jūn. 
26 Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība // Baltijas Vēstnesis. – 1920. – 23. marts. Attiecībā uz Bēgļu 
reevakuācijas biedrības dibināšanas sapulces datumu jāpiezīmē, ka bēgļiem domātajā informatīvajā 
izdevumā “Kas jāzin bēgļiem, atgriežoties Latvijā” kā tāds ir minēts 1920.gada 27.aprīlis (sk.:12. lpp.), 
kamēr “Baltijas Vēstnesis”, sākot jau ar 17. marta numuru, runāja par biedrības dibināšanas sapulci 
19. martā, taču šī atšķirība, visdrīzāk, ir skaidrojama ar vienādos formulējumos apzīmēto biedrības 
faktisko dibināšanas sapulci un pirmo oficiāli reģistrētās biedrības sapulci. 
27 Dzilna J. Dzimtenē // Kaija. – 1921. – 6. skrējiens. 
28 L.Z.S.Akadēmiskā sekcija. Politiskie virzieni Latvijā. – R., 1928. – 97. lpp. 
29 “Ziemeļnieki” un “dienvidnieki” bija Latvijas karaspēka formēšanās gaitā izveidojušies un to 
raksturojoši apzīmējumi, kas atbilda diviem dažādiem karaspēka formēšanas centriem. Pirmo Latvijas 
armijas vienību formēšana sākās 1918. gada beigās Rīgā, un pēc lielinieku uzbrukuma 1919. gada 
sākumā šī karaspēka vienības atkāpās uz Kurzemi, kļūstot par Latviešu atsevišķo brigādi, kuras 
komandēšanu pēc 1919. gada 6. marta sadursmē kritušā O. Kalpaka uzņēmās J. Balodis. Vienlaikus līdz 
ar igauņu karaspēka sekmīgajām cīņām 1919. gada sākumā Igaunijā ieradās J. Zemitāns un Pagaidu 
valdības uzdevumā noslēdza vienošanos par latviešu karaspēka formēšanu Igaunijā un Ziemeļvidzemes 
teritorijā, – tas kļuva par pamatu marta beigās izveidotajai Ziemeļlatvijas brigādei. Tuvāk sk.: Bērziņš V., 
Bambals A. Latvijas armija. – R., 1991. – 8.–16. lpp. 
30 Staprans S. Caur Krievijas tumsu pie Latvijas saules. – R.,1928. – 150. lpp. Sk. arī: Ziemeļlatvijas un 
Cēsu kauju piemiņai. – 3., 12. lpp.; Skaidrība. – 1924. – Nr. 5. 
31 Leitis V. Bezdarba problēms // Latvis. – 1921. – 5. nov. 
32 Latviešu nacionālās jaunatnes savienības statūti. – R., 1920. – 3. lpp. 
33 Jaunākās Ziņas. – 1920. – 25. jūn. 
34 Latviešu nacionālās jaunatnes savienība. – R., 1923. – 2. lpp. 
35 Latvis. – 1921. – 27. sept. 
36 Pirmo reiz I. Pones vārds LNJS Valdes sēžu protokolos tika minēts 1921. gada 7. septembrī, kad uz 
atbrīvojušos darbveža vietu Krusa izvirzīja I. Pones kandidatūru (protokols nr. 11), bet jau 21. septembrī 
viņš tika kooptēts Savienības valdē, tūlīt uzticot viņam pildīt biedru zinātāja pienākumus (protokols 
nr. 13); iespējams, svarīgākais un noteicošais šīs straujās I. Pones izvirzīšanās izskaidrojums bija 
meklējams apstāklī, ka tieši šajā laikā (un, starp citu, pirmoreiz Savienības dienas kārtībā tieši 
7. septembra Valdes sēdē) atklātībā parādījās ziņa par Savienības priekšsēdētāja J. Štelmahera studentu 
ieteikšanas vēstuli augstskolā, kas izsauca arī līdzšinējo Valdes locekļu noteiktu reakciju. Sk.: LVVA, 
3720. f., 2. apr., 2. l. 
37 Turpat, 3.apr., 5. l., 5. lp. 
38 Turpat, 3. l., 18. lp. 
39 Turpat, 5. l., 7. lp. 
40 Turpat. 
41 Turpat, 1. apr., 1. l., 206.–212. lp.; 2. apr., 2. l., 72. lp. 
42 Turpat, 3. apr., 5. l., 5. lp. 
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43 Latviešu nacionālās jaunatnes savienības darbība // Latvju jaunatne. – R., 1923. – 1. d. – 147. lpp. 
44 Latviešu nacionālās jaunatnes savienības statūti.  – 6. lpp. 
45 Jaunākās Ziņas. – 1922. – 30. aug. 
46 Ozoliņš J. A. L.N.K. // Latvijas Vēstnesis. – 1922. – 4. sept. 
47 Pašā 20. gadu sākumā Liepāja bija kļuvusi par pretējo politisko uzskatu aprindu asāko sadursmju 
vietu, kur vairākkārt tika izjauktas gan kreiso sociāldemokrātu partijas sapulces, gan uzbrukts pilsētas 
galvam A. Buševicam. Aktīvā kareivju līdzdalība šajos notikumos tika cieši saistīta ar Kurzemes divīzijas 
komandiera un Liepājas garnizona priekšnieka K. Ķūķa nostāju, jau 20. gados ienesot Latvijas 
politiskajā leksikonā “ķūķisma” vārdu. 
48 Starp “Socialdemokrāta” minētajiem nekārtību cēlājiem līdzās citiem bija minēti bijušais pulkveža 
K. Ķūķa adjutants kapteinis Mentels, studenti N. Plato, Pāvuliņš, kareivis N. Lapsiņš, LNJS padomes 
loceklis N. Sarķis un vēl vairāki traucētāji, kuru uzvārdus jau drīz vien varēja atrast LNK vai vēlāku 
aktīvā nacionālisma organizāciju biedru sarakstos. Sk.: Sociāldemokrāts. – 1922. – Nr. 97.–100. Savā 
ziņā interesantākais šajos “Sociāldemokrāta” rakstos, publicējot traucētāju vārdus, bija konstatējums, ka 
“šai “cienijamā” sabiedrībā kopā ar latviešu dižpilsoņu dēliņiem un meitiņām piedalījās arī laba daļa” 
ebreju “pilsoniskas studentības””. Sk.: Latvijas kauns // Socialdemokrāts. – 1922. – 3. maijs.  
49 Jaunākās Ziņas. – 1922. – 14. nov. 
50 Blanks E. Nacionālie klubi // Latvijas Vēstnesis. – 1922. – 31. aug. 
51 Līdzās citiem pazīstamākais no LNK dibinātājiem un biedriem, kurš nāca no LJS, bija viens no Kluba 
dibināšanas aktīvākajiem virzītājiem J. A. Ozoliņš. 
52 1922. gada 22. novembra LNJS Centra valdes sēdes dienas kārtībā kā otrais punkts bija Latvju 
nacionālā kluba lūgums aizdot 6000 rubļu 18. novembra uzsaukuma apmaksai, un šo lūgumu valde 
nolēma apmierināt, izsniedzot aizdevumu uz apmēram 2 mēnešiem. Sk.: LVVA, 3720. f., 1. apr., 19. l., 
28. lp. 
53 Starp Kluba dibinātājiem, nerunājot par ierindas biedriem, bija trīs, pēc J. Štelmahera viens otru 
pēctecīgi nomainoši LNJS priekšsēdētāji – J. Jurēvics, I. Pone un E. Blanks –, bet 8 no 12 savienības 
vadītājiem 1922. gada beigās jau 1923. gada maijā bija pilntiesīgi LNK biedri. 
54 LVVA, 3720. f., 3. apr., 4. l., 1. lp. 
55 Uzsverot īpašo vietu un lomu, kas Latvijas starptautiskajos centienos tika ierādīta Itālijai, 1919. gada 
beigās Itālijā kā Latvijas sūtnis ieradās viens no ievērojamākajiem jaunās valsts politiskajiem 
darbiniekiem M. Valters. Atbildot uz to, kā savu simpātiju apliecinājumu Latvijai Itālija 1920. gada 
sākumā nosūtīja savu diplomātisko misiju M. Vivalbas vadībā. 1920. gada beigās Tautu Savienības 
pilnsapulcē Itālija, vienīgā no sabiedrotām lielvalstīm, balsoja par Latvijas atzīšanu de jure un 
nenoliedzams Itālijas nostājas nopelns bija 1921. gada janvāra sabiedroto Augstākās padomes lēmums 
par Latvijas atzīšanu. Abi šie Itālijas nostājas pierādījumi Latvijā izsauca ne tikai patriotisku sajūsmu, 
bet arī noteiktas simpātijas pret Itāliju un tās priekšstāvi, ko demonstrēja 1920. gada decembrī un 
1921. gada janvārī pēc LNJS iniciatīvas sarīkotās manifestācijas. 
56 Turpat, 2570. f., 14. apr., 1521. l., 2. lp. 
57 1923. gada 1. maija notikumu izmeklēšanas komisija, nopratinot J. A. Ozoliņu, cita starpā atzīmēja 
laikrakstos parādījušās ziņas par viņa lomu Itālijas sūtņu nomaiņā, uz ko Ozoliņš atzina, ka zinājis par 
jaunā sūtņa fašistisko pārliecību un šajā sakarā izteicies, ka viņš varētu nomainīt iepriekšējo sūtni. Sk.: 
LVVA, 1537. f., 27. apr., 28. l., 85., 86. lp. 
58 Latviešu nacionālās jaunatnes savienības dzīve // Dzintarzeme. – 1921. – 60. lpp. 
59 Tūlīt pēc kara Latvijā sevi pieteica vairākas organizācijas, kuru dibināšanas ierosmē tā vai citādi 
varēja saskatīt saikni ar bijušajiem kareivjiem un bēgļiem, piemēram, pirmo gaidu pulciņu Rīgā 
1921. gada pavasarī dibināja no Šanhajas pārbraukušais Latvijas konsuls R. Valdmanis (sk.: Latvju 
Jaunatne. – 1. d. – 33. lpp.), bet “Latvijas vanagu” organizācija izauga no divu demobilizēto virsnieku 
J. Jansona un K. Ābeles izveidotās Valsts Valmieras vidusskolas karavingrotāju grupas (sk.: Latvijas 
vanagi // Kultūras Vēstnesis. – 1922. – Nr. 9/10), turklāt dibinātāji neslēpa, ka dažas pamatidejas viņi ir 
ņēmuši no čehu “sokoliem”. (Sk.: LVVA, 4246. f., 1. apr., 6. l., 2. lp.) 
60 Jaunākās Ziņas. – 1922. – 30. aug. 
61 Dzilna J. Dzimtenē // Kaija. – 1921. – 6. skrējiens. 
62 Pirmā pasaules kara beigās Sibīrijā un Tālajos Austrumos atradās pēc Februāra revolūcijas no 
karagūstekņiem izveidotais čehoslovāku korpuss (aptuveni 50 000 cilvēku), kurš pēc Brestas miera 
noslēgšanas ešelonos devās uz Vladivostoku, lai atgrieztos dzimtenē. Pēc 1918. gada aprīlī notikušās 
japāņu karaspēka izsēšanās Vladivostokā tika nolemts korpusu izvest nevis caur Vladivostoku, bet 
Arhangeļsku, kas izraisīja čehu karaspēka neapmierinātību, un 1918. gada maijā, atrodoties gar 
dzelzceļu plašā teritorijā, čehu leģions sacēlās pret padomju varu. Šajos apstākļos, vienoti kopējā vēlmē 
atgriezties dzimtenē, Sibīrijas latviešu karaspēka sakari ar čehiem bija visai rosīgi un daudzveidīgi. 
Interesanti, ka, piemēram, kā liecināja Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās padomes Centrālā biroja 
sēžu protokoli, 1919. gada maijā kareivis Smarens–Savinskis sakarā ar čehu svētkiem bija saņēmis 
uzdevumu nolasīt lekciju par čehu nacionālo kustību (sk.: Pārskats par Sibīrijas un Urālu latv. Nac. Pad. 
C.B. darbību // Brīvā Latvija. – 1919. – Nr. 2). Tāpat, lai gan jau pieminētā “Latvijas vanagu” biedrība 
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organizatoriski bija noformējusies bez tiešas ārējas ietekmes, priekšstatu par čehu “sokoliem” Tālo 
Austrumu latviešu aprindas bija atvedušas sev līdzi no svešuma (sk.: Asars H. Čehu “vanagi” // Jaunākās 
Ziņas. – 1920. – 8. jūn.). Bez tam Tālajos Austrumos plašu darbību izvērsa arī starptautiskas 
organizācijas, piemēram, Jauniešu kristīgā savienība (Joung Men’s Christian Association), kura jau 
1919. gadā tika izveidota pie Imantas pulka. Sk.: Strauha K. Latvijas Jaunekļu Kristīgā Savienība // 
Dzintarzeme. – 1921. – 89. lpp. 
63 Imantas pulka ceļu uz mājām, atzīmējot ceļa vērojumus un pārdomas, varēja izsekot pēc brauciena 
laikā viņu izdotā un vēlāk dzimtenē vienā krājumā apkopotā žurnāla “Kaija”. Sk.: Kaija: Imantas pulka 
strēlnieku žurnāls. – R., 1922. – 182. lpp. 
64 Smaren-Savinskis V. Mana īsā atbilde “Sociāldemokrātam” // LNK Biļetens. – 1924. – 18. apr. 
65 Pirmais Latvijas sūtnis Padomju Krievijā J. Vesmanis, vēlākais “Latvijas Vēstneša” redaktors, 
V. Smarena-Savinska darbību Maskavā apzīmēja kā kaitīgu, uzskatot viņu par vainojamu savā 
atsaukšanā no sūtņa amata Maskavā. 
66 Sev izteikto pārmetumu sakarā 1924. gadā V. Smarena-Savinskis jau pirmajos “LNK Biļetena” 
numuros pārstāstīja savas biogrāfijas datus. Sk.: Smaren-Savinskis V. Mana īsā atbilde 
“Sociāldemokrātam”. 
67 Tālavija: 1900–1925. – R., 1928. – 432. šķirklis. 
68 Ziņas no 1920. gada 10. maijā rakstītā J. A. Ozoliņa lūguma Latvijas Pagaidu valdības priekšstāvim 
izsniegt Latvijas pavalstnieka pasi. Sk.: LVVA, 2574. f., 2. apr., 11. l., 30. lp. 
69 Līdzās vairākiem rakstiem par P. Kropotkinu un viņa darbību (piemēram, sk.: J. O. Peters Kropotkins // 
Prometejs. – 1915. – Nr. 3) un veltījumam F. Nīčem (Burtnieks J. Ģēnijs. Novēlēts Nīčem // Prometejs. – 
1915. – Nr. 5.) plašākais un nopietnākais mēnešrakstā publicētais darbs bija redaktora J. Ozoliņa 
apcerējums “Demokrātija un viņas ideāli”, kas visai izvērsti kritizēja demokrātiju, norādot gan uz šī 
jēdziena izcelsmi (“demokrātija nozīmē pūļa varu”), gan uzstājoties pret demokrātijas galveno pamatu 
un attaisnojumu – vairākuma principu (profesora Dikinsona vārdi: “Skaits valda pār mums”), gan 
kritizējot demokrātijas postošo ietekmi uz sabiedrības garīgo attīstību (tieksme cilvēkus vienādot, radīt 
“caurmēra cilvēku” un padarīt par vienu no galvenajām mākslām “Mākslu paklausīt”, savā konsekvencē 
novedot pie tā, ka “vairākuma vara tiek pirkta ar individuelās brīvības cenu”), noslēdzot ar koncentrētu 
visā rakstā izteikto spriedumu konsekvenci: “Taisnība, ka pasaule pastāv caur paklausību, bet tālāk viņa 
ir gājusi tikai caur nepaklausību, sacelšanos pret konservatīvo un inerto vairākuma gribu, caur pūļa 
patiesības noārdīšanu, caur brīvu revolucionāru ārdīšanas darbu.” Sk.: Ozoliņš J. Demokrātija un viņas 
ideāli // Prometejs. – 1915. – Nr. 1.–5. 
70 Taurētājs. – 1916. – Nr. 9. 
71 Tas, ka anarhisma idejām un nostādnēm bija zināma ietekme uz Itālijas fašisma uzskatiem un 
ievērojot J. A. Ozoliņa nozīmīgo lomu LNK dibināšanā, šiem viņa kādreizējiem uzskatiem liek pievērst 
īpašu uzmanību, lai gan šajā gadījumā saikne starp anarhismu un aktīvo nacionālismu ļauj runāt nevis 
kā par kaut kādām vietējām vai plašākam idejiskām konsekvencēm, bet tikai atzīmējot un atklājot 
“ārējas ietekmes” aktīvā nacionālisma pirmsākumos. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka J. A. Ozoliņa jau 
1915. gadā paustie uzskati viņa paša vadītajā mēnešrakstā “Prometejs” bija varbūt spilgtākais piemērs 
LNK dibinātāju uzskatu dažādībai un neviennozīmībai, un ja, no vienas puses, acīmredzama bija viņa 
spriedumu krasā vēršanās pret demokrātiju, tad, no otras puses, tajā pašā laikā interesanta bija kāda 
mēnešrakstā publicētā materiāla autora paustā nepatika pret redakcijas svītrojumiem viņa raksta tajās 
vietās, kur autors esot “sadevis” ebrejiem, uz ko, uzskatot, ka rakstā ir tikai “izsacīta patiesība par viņu 
lielo lomu strādnieku kustībā”, autors norādīja, ka “Jūsu vieta ir kādā” ebreju “redakcijā”. Sk.: Žīdi un 
“Prometejs” // Prometejs. – 1915. – Nr. 5. 
72 LVVA, 2574. f., 2. apr., 11. l., 30. lp. 
73 Valdības maiņa Japānā // Zemgalietis. – 1922. – 14. jūl. Kā Latvijas Ārlietu ministrijai adresētajā 
pārskatā par stāvokli Japānā 1920. gada 30. jūnijā ziņoja pats J. A. Ozoliņš, ar “valdību” Japānā ir 
jāsaprot nevis ministru kabinets vai parlaments, bet “dažādu aizmuguras spēku kopums”, ko veido 
militāristi un t.s. genro, turpat tālāk rakstot: “Tagadējie “genro” (vecuma un iespaida kārtībā) ir: Princis 
Jamagata, Princis Inouje, Marķizs Matsukata, Marķizs (b. grāfs) Okuma un Marķizs Sajondži”. Sk.: 
LVVA, 2574. f., 2. apr., 8. l., 2., 3. lp. 
74 Turpat, 64. l., 31. lp. 
75 LNK Biļetens. – 1924. – 25. apr. 
76 Latvis. – 1921. – 1. sept. 
77 Par J. A. Ozoliņa lomu Kluba dibināšanā liecināja otrās LNK dibināšanas sapulces 11.septembrī 
lēmums viņam (kopā ar A. Krūmiņu) uzdot “publikas un preses pareizu informēšanu kluba lietās”. Sk.: 
Jaunākās Ziņas. – 1922. – 12. sept. 
78 Kluba dzīvē vienīgais šīs vizītes praktiskais rezultāts bija J. A. Ozoliņa uzstāšanās LNK biedru pilnā 
sapulcē, kurā viņš “ziņoja par nodibinātiem sakariem ar Itālijas fašistiem”. Sk.: Latvis. – 1923. – 29. apr. 
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Der aktive Nationalismus nach den Dokumenten 
und Zeugnissen: Entstehung, Entwicklung 

und die schlagendsten Beispiele dieser Strömung 
 

Am 15. November 1922 wurde in Lettland die Gesellschaft “Latvju nacionālais klubs” 
(Der nationale Klub der Letten) registriert. Im gesellschaftlich-politischen Leben Lettlands trat 
eine neue ideologische Strömung auf, die in der Geschichte unter dem Namen des aktiven 
Nationalismus bekannt ist. Diese Strömung existierte bis zum Staatsstreich 1934. Der aktive 
Nationalismus hat während seines Bestehens – in der Länge von fast 12 Jahren – die 
innenpolitischen Vorgänge im Lande und ihre Entwicklung stark beeinflusst. In der Literatur 
ist dem aktiven Nationalismus große Aufmerksamkeit geschenkt worden; es fehlen jedoch 
tiefere, auf Quellen basierte Erforschungen dieser Erscheinung.  

Im vorliegenden Beitrag werden die Dokumente der größten Organisationen des 
aktiven Nationalismus, die sich im Historischen Staatsarchiv Lettlands befinden, ausgewertet 
und die Vielfalt dieser Urkunden charakterisiert.  

Neben dem 1922 gegründeten “Nationalen Klub der Letten” gab es in Lettland auch 
andere Organisationen des aktiven Nationalismus. Die Ursachen ihrer Entstehung sind in der 
Situation zu suchen, die im lettischen Staate nach dem Krieg herrschte, und zwar, in der 
Atmosphäre eines starken nationalen Idealismus, in der Unzufriedenheit mit der Tätigkeit 
führender Staatspolitiker, in der Desillusionierung durch den Alltag. 
 Die 1922 gegründete Organisation des aktiven Nationalismus war eng mit den 
gewesenen Flüchtlingen der nicht weit zurückliegenden Kriegszeit und mit den Bestrebungen 
dieser Personen verbunden. Dies belegt, dass die Ursprünge dieser Organisation auf den 
Ersten Weltkrieg und auf die durch diesen hervorgerufenen Prozesse zurückzuführen sind. 
 Durch den Ersten Weltkrieg wurden die nationalen Fragen in vielen 
Gesellschaftsschichten aktualisiert. 
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