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LATVIEÐI MASKAVÂ

(19. GS. BEIGAS – 1917. GADS)

“Ja bûtu slâvs, tev mûþam piederçtu,” tâ dzejolî “Maskava” par ðo pilsçtu
rakstîja ievçrojamais vçsturnieks, literâts un jurists Arveds Ðvâbe,1  kurð tâpat
kâ daudzi 19. gs. otrâs puses–20. gs. sâkuma latvieðu darbinieki daïu sava mûþa
aizvadîja ðajâ Krievijas vçsturiskajâ galvaspilsçtâ.

Ar Maskavu saistâs daudzu mûsdienâs plaði pazîstamu latvieðu sabiedriski
politisko darbinieku, mâkslinieku un zinâtnieku vârdi.

Pirmais latvieðu patriots, rakstnieks, teologs, jurists un ârsts Jânis Reiters,
kuram jau 17. gs. bija drosme atzît sevi par latvieti un nostâties tautas pusç,
apmçram gadu darbojâs Maskavâ kâ luterâòu mâcîtâjs. 18. gs. ðeit dzîvoja pirmo
latvieðu skolu dibinâtâjs, pirmais Bîbeles tulkotâjs latvieðu valodâ prâvests
Ernsts Gliks.2  Viòu 1702. gadâ, pçc tam kad krievu karaspçks atòçma zviedriem
Alûksni, lîdz ar simtiem draudzes locekïu izveda uz Krieviju. Maskavâ E. Gliks
veica aktîvu literâro un pedagoìisko darbu, lîdz 1705. gada 5. maijâ viòa mûþs
pârtrûka.3

19. gs. otrajâ pusç daudzi pazîstami jaunlatvieðu kustîbas dalîbnieki –
Kriðjânis Valdemârs, Kriðjânis Barons, Fricis Brîvzemnieks, Andrejs Spâìis u.c.,
cenzdamies izvairîties no baltvâcu muiþniecîbas vajâðanâm, par apmeðanâs vietu
izvçlçjâs Maskavu.

Ðeit Jçkabs Velme sâka izdot þurnâlu “Austrums”.
Maskavas universitâtç u.c. pilsçtas augstskolâs mâcîjâs daudzi vçlâk

ievçrojami latvieðu politiíi – Fricis Veinbergs, Andrejs Krastkalns, Andrejs Spekke,
Janis Jansons (Brauns), Valdemârs Bastjânis u.c. Maskavas universitâti beidza
arî pirmie Latvijas Republikas valsts prezidenti Jânis Èakste un Gustavs Zemgals.

Lîdz ðim par 19. gs. otrajâ pusç un 20. gs. sâkumâ Maskavâ dzîvojuðajiem
latvieðiem arî rakstîts galvenokârt saistîbâ ar jaunlatvieðiem un latvieðu studentu
darboðanos Maskavâ. Taèu ðeit dzîvoja un strâdâja literâti Jânis Akuraters, Antons
un Pçteris Birkerti, Linards Laicens, Pâvils Rozîtis, Kârlis Skalbe u.c. Ðeit kara –
skolas beidza vçlâkais Latvijas iekðlietu ministrs K. Veidnieks, Latvijas armijas
ìenerâlis H. Rozenðteins u.c., ðeit mita un latvietîbu uzturçja arî daudzi citi
latvieðu tautas piederîgie, par kuriem ziòas ir daudz trûcîgâkas. Vçsturiskajâ
literatûrâ maz ziòu atrodam arî par latvieðu organizâcijâm Maskavâ.

Tiesa, nesen – 80. gadu beigâs – aktivizçjâs paði Maskavâ dzîvojoðie latvieði,
nodibinot Maskavas Latvieðu kultûras biedrîbu. Tâs izdotâ “Vçstneða” pirmajâ



numurâ publicçts Ainâra Dimanta raksts “Latvieði Maskavâ no pirmâs lîdz otrajai
Atmodai”.4  Tajâ dots îss pârskats par Maskavas latvieðu darbîbu 19.  gs. otrajâ
pusç–20. gs. sâkumâ. Diemþçl rakstâ, iespçjams tehnisko darbinieku vainas dçï,
ieviesuðâs kïûdas, kas izkropïo tâ saturu. Sprieþot pçc publikâcijâm, mûsdienu
Maskavas latvieði paði savas kopienas vçstures izpçtç pagaidâm nav pârâk aktîvi.
Tas acîmredzot izskaidrojams ar to, ka materiâli nav pieejami vienkopus, tie
izkaisîti daþâdos arhîvu fondos un periodiskajos izdevumos. Arî atrodamâs ziòas
ir visai fragmentâras. Taèu savâktas kopâ tâs tomçr var dot zinâmu priekðstatu
par latvieðu dzîvi Maskavâ, viòu centieniem, sabiedrisko darbîbu. Ðâdu uzdevumu
sev arî izvirzîjis raksta autors.

Lîdz ar Vidzemes (1710/1721), Latgales (1772) un Kurzemes (1795)
pievienoðanu Krievijai, zemnieku brîvlaiðanu (Kurzemç – 1817. gadâ, Vidzemç –
1819. gadâ, Latgalç – 1861. gadâ) un “kustîbas brîvîbas” – tiesîbu pâriet dzîvot
uz pilsçtâm un citâm guberòâm (1863) – pieðíirðanu Baltijas guberòu
zemniekiem radâs priekðnoteikumi latvieðu izceïoðanai uz Krieviju. Tâpat kâ
savâ laikâ no Eiropas uz Ameriku, arî no Latvijas uz citiem Krievijas apgabaliem
devâs zemâko slâòu uzòçmîgâkie, enerìiskâkie pârstâvji, kuri negribçja
samierinâties ar saviem dzîves apstâkïiem Baltijâ. Jau no 1850. lîdz 1859. gadam
radâs piecas latvieðu kolonijas Krievijâ, latvieði devâs arî uz Maskavu.5  Krievijas
pilsçtâs darbu un iztiku meklçja no vâcu amatniekiem savas zinâðanas guvuðie
latvieðu amatnieki, kuriem lîdz 1866. gadam Baltijâ valdoðie cunftu spaidi neïâva
brîvi konkurçt ar vâcieðiem.6

Svarîgs izceïoðanu atvieglojoðs faktors bija dzelzceïu bûve Krievijâ, kas arî
Baltiju saistîja ar valsts centru. F. Brîvzemnieks atzîmçjis, ka dzelzceïð “tuvinâjis
manâmi Maskavu Latvijai”,7  ka “mûsu dzelzceïu laikos nobrauc no Latvijas uz
Maskavu divâs dienâs un naktîs”.8  Ðâda brauciena izmaksas varçja atïauties arî
mazâk turîgie. Piemçram, vienu–divas nedçïas ilga ekskursija uz Maskavu
70. gadu vidû maksâja 40–50 rbï.9  Cenas praktiski nebija mainîjuðâs arî pçc
30 gadiem. Tâ, îsi pirms Pirmâ pasaules kara L. Laicens rakstîja: “Maskavâ biju
februârî 2 nedçïas. Tas izmaksâja pâri par 40 rbï. naudâ.”10

70. gadu sâkumâ Maskavâ studçjoðais Kriðjânis Kalniòð konstatçja, ka latvieðu
pilsçtniekiem Krievijâ “iet daudz labâki nekâ latvieðu pilsçtniekiem Baltijâ”, jo
“te, kur apstrâdâjamais lauks ïoti liels un plats, kur tirgoðana un industrija daudz
lielâkos mçros notiek, tie atrod visur vietas, kur pieíerties”.11

70. un 80. gados latvieðu skaits Maskavâ ievçrojami pieauga. 1886. gadâ, kâ
rakstîja prese, ðeit jau bija “simtiem latvieðu” un pilsçtas ielâs, teâtros un biedrîbâs
“nereti dzird latvieðu valodu runâjam”. Ðajâ laikâ Maskavas ìimnâzijâs un citâs
skolâs darbavietas bija atraduði “kâdi 8” universitâti beiguði latvieði, daþâdos
privâtuzòçmumos strâdâja apmçram tikpat Rîgas politehnikuma absolventu. Ap
40 latvieðu bija nodarbinâti pilsçtas telegrâfa iestâdçs, ap 30 – pilsçtas aptiekâs
(viena no lielâkajâm aptiekâm piederçja pazîstamâ jaunlatvieðu kustîbas
dalîbnieka Kaspara Biezbârþa dçlam, pie kura no 1884. gada lîdz pat savai nâvei
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1886. gadâ dzîvoja arî pats K. Biezbârdis).12  “Pirmâs kârtîgâs lopu slimnîcas”
Maskavâ bija ierîkojuði latvieðu veterinâri.13  Maskavas latvieðu vidû bija arî pâris
fabriku un namu îpaðnieku.14  Turklât Maskavâ iznâkoðais þurnâls “Austrums”
atzîmçja, ka “daudz maz izglîtots latvietis”, uz Krieviju un îpaði uz Maskavu
pârcçlies, “paliek tikpat labs latvietis, kâ Baltijâ dzîvojot”,15  tâtad – nepârkrievojas.

Salîdzinâjumâ ar 60. gadiem, kad pçc dzimtbûðanas atcelðanas Krievijâ sâkâs
ekonomiskais uzplaukums un Maskavâ samçrâ viegli varçja atrast darbu, jau
70.–80. gados iebraucçji – latvieði, kam nebija profesijas vai kas vâji pârvaldîja
krievu valodu –, sastapâs ar nopietnâm grûtîbâm darba meklçjumos, kâdreiz
bija pat spiesti atgriezties Latvijâ.16  Tie latvieði, kuri nevarçja iestâties augstskolâs,
tikai ar lielu neatlaidîbu spçja izcînît pârticîbu. Piemçram, 1872. gadâ dzimuðais
J. Brods, 1888. gadâ pçc apriòía skolas beigðanas ieradies Maskavâ un sameklçjis
darbu, pçc tam seðus gadus apmeklçja vakara kursus. Mâcîdamies “tirdzniecîbas
zinîbas” un sveðvalodas, viòð ieguva specialitâti “komerctehnisks korespondents
un tulks” un lîdz Krievijas pilsoòu karam sekmîgi strâdâja daþâdu Maskavas
tirdzniecîbas uzòçmumu un rûpnîcu kantoros.17  Sareþìîtâ situâcijâ nonâca
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Andrejs Pumpurs, kurð 1876. gadâ, ïoti vâji zinot krievu valodu, devâs uz
Maskavu. Ðeit tautieði viòam palîdzçja sameklçt dzîvokli, taèu darbu viòð tâ arî
neatrada. Tâpçc A. Pumpurs iestâjâs krievu brîvprâtîgo pulkâ Serbijas karaspçkâ
cîòai pret Turciju.18

Acîmredzot valodas grûtîbu rezultâtâ latvieðu skaits Maskavâ lîdz 90. gadiem
auga ne visai strauji. Pçc Marìera Skujenieka datiem, 1897. gadâ latvieðu
ieceïotâju skaits Krievijâ sasniedza ap 115 000, no viòiem 710 bija apmetuðies
Maskavas guberòâ.19  Pçdçjo vidû bija arî daþi latvieðu zemnieki, kas dzîvesvietas
atrada Piemaskavâ.20  Tikai nâkamâ gadsimta sâkumâ presç parâdîjâs ziòas, ka
Maskavâ latvieðu esot “vairâki tûkstoði”. Lielâkâ daïa no tiem bija amatnieki,
strâdnieki, apkalpotâji. Tâ kâ pârtika un dzîvoklis Maskavâ bija samçrâ dârgi,
viòu dzîve nemaz nebija tik “apskauþama un spoþa, kâ to domâ tie latvieði, kuri
te iebrauc”. Toties, kâ rakstîja laikraksta “Apskats” korespondents no Maskavas,
“sievieðu ðíirai te ir daudz labâk, nekâ citâs pilsçtâs, to algas ir diezgan lielas”
un latvietes “caur savu uzcîtîbu un rûpîbu ieguvuðas cienîtu stâvokli” kâ aukles,
apteksnes un citu lîdzîgu profesiju pârstâves.21

Latvieðu skaita pieaugums atspoguïojâs Maskavas luterâòu baznîcas darbîbâ.
Ar latvieðu ieplûðanu Maskavas vâcu luterâòu Pçtera–Pâvila baznîcas mâcîtâjs
P. Everts sâka noturçt dievkalpojumus arî latvieðu valodâ, kurus latvieði arî “turçja
par savu pienâkumu” apmeklçt.22  Vçl 80. gadu vidû dievvârdus klausîties ieradâs
galvenokârt Maskavâ dienestâ esoðie latvieðu karavîri,23  taèu stâvoklis
pakâpeniski mainîjâs. Rusifikâcijas procesam Baltijâ 80. gados izvçrðoties,
Maskavâ iebrauca arvien vairâk latvieðu, kuri neprata vâcu valodu. Baznîcai tie
bija “jâapkalpo” latvieðu valodâ, tâpçc Pçtera–Pâvila draudzes vâcu mâcîtâji
pieòçma sev par palîgiem–adjunktiem latvieðus, kuri arî sludinâja dievvârdus
latvieðiem viòu dzimtajâ valodâ.24  Ðâda prakse pastâvçja arî vçl pirms Pirmâ
pasaules kara.25

Protams, latvieðu garîgâs intereses Maskavâ neaprobeþojâs tikai ar reliìisko
vajadzîbu apmierinâðanu. Viòi interesçjâs arî par mâkslu, literatûru, zinâtni, jau
19. gs. otrajâ pusç deva savu ieguldîjumu kultûras attîstîbâ pilsçtâ. Ðajâ laikâ
Maskavâ dzîvoja un strâdâja vairâki latvieðu mûziíi. 1873. gadâ Maskavas
konservatorijâ mâcîbas uzsâka pirmais latvietis  – vçlâkais komponists un
kordiriìents Ernests Vîgners, kurð ar pârtraukumiem Maskavâ pavadîja ceturtdaïu
gadsimta, aktîvi piedalîjâs vietçjâs Mûzikas mîïotâju biedrîbas darbâ.26  Ðeit pie
krievu mâkslinieces A. Koèetovas vokâlo mâkslu apguva Malvîne Vîgnere–
Grînberga,27  par kuru bijuðais maskavietis gleznotâjs Jûlijs Madernieks rakstîja:
“Neviena latvieðu dziedâtâja pirmskara laikâ nav iemantojusi tik vispusîgi
paliekoðu popularitâti kâ Malvîne Vîgnere–Grînberga kundze.”28  No 1884. gada
par latvieðu koru vadîtâju un koncertmeistaru darbojâs J. Rempçters, kurð
izmçìinâja roku arî dramaturìijâ. 29  No 1890. gada sava mûþa lielâko daïu
Maskavas konservatorijâ kâ klavieru un çrìeïu spçles profesors strâdâja Ludvigs
Bçtiòð.30  Maskavâ par mûzikas pedagogu darbojâs L. Bçtiòa brâlis Âdolfs.31
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1891. gadâ Maskavas konservatorijas kursu beidza F. Lîdaks, 32  1899. gadâ –
E. Buke, vçlâkais S. Zimina operas Maskavâ diriìents un kapelmeistars, arî
komponists. Viòa operu “Liktenis” ðajâ operteâtrî uzveda 1904. gadâ.
Konservatorijas çrìeïu un instrumentâlistu nodaïâ mâcîjâs Ìirts un Fricis
Bçrzkalni, çrìeïu nodaïâ – vçlâkâ mûzikas teorijas pasniedzçja Latvijas
konservatorijâ Marija Gubene,33  Maskavas konservatorijas studentu sarakstos
20. gs. sâkumâ minçti arî A. Dzçrve, P. Zariòð, P. Skubiòð u.c. latvieði. 19.–20. gs.
mijâ Maskavâ daþkârt dzîvoja un koncertçja Pçterburgas konservatoriju beiguðais
vokâlists J. Kârkliòð.34

Var minçt latvieðus, kas Maskavâ sev lauza ceïu citâs garîgâs darbîbas jomâs.
Piemçram, Maskavas universitâti beidza un vairâkus gadus tajâ strâdâja vçlâk
ievçrojamais matemâtiíis Edgars Lejnieks.35  Ðeit pie krievu “aviâcijas tçva”
Nikolaja Þukovska universitâtes studiju laikâ aerodinamikâ specializçjâs Jânis
Straubergs, universitâtç un Arheoloìijas institûtâ studçja vçsturnieks Kârlis
Straubergs.36  Maskavâ mâcîjuðies filozofs Teodors Celms37  un daudzi, daudzi
citi latvieði.38

Psiholoìiski viegli izskaidrojams, ka daudzu sveðatnç nonâkuðo latvieðu vidû
pastâvçja dabiska tieksme uzturçt sakarus ar tautieðiem. Savstarpçjs atbalsts
varçja noderçt, gan ikdienas problçmas risinot, gan arî cîòâ par visas latvieðu
tautas nacionâlo un sociâlo mçríu sasniegðanu.

Jau 1870. gadâ pçc K. Valdemâra ierosmes daþi Maskavâ dzîvojoðie latvieði
sâka regulâri pulcçties un iedibinâja tâ saucamo Maskavas “lasâmo vakaru” jeb
vienkârði “vakaru” tradîciju, kura turpinâjâs lîdz pat 90. gadu sâkumam.39

1883. gadâ notika pirmâ latvieðu studentu pulciòa sanâksme un aizsâkâs
Maskavas latvieðu studentu organizâciju vçsture.40

Interesanti, ka 80. gados Maskavâ studçjuðie Jânis Èakste un Âdams Butuls
savâs atmiòâs minçjuði divu veidu sanâksmes – speciâli organizçtos latvieðu
“vakarus” un neplânotas tikðanâs reizes pie K. Valdemâra. Â. Butuls atcerçjâs:
“Kad aizgâja pie Kr. Valdemâra, tad viòð visus darbus nolika pie malas un,
ievedis savâ kabinetâ, cçla kaut ko priekðâ no nopietniem jautâjumiem par
Baltijas dzîvi vai nu kaut ko par agrârjautâjumu, jûrniecîbu vai tautskolu. Tâ
bija socioloìiska skola.”41  J. Èakste atceras K. Valdemâra dzîvokli kâ vietu, “kur
inteliìentiem jaunekïiem bija izdevîba arî sabiedriskâ dzîvç noslîpçties”.42  Ðeit
Valdemâra kundze bija arî nodibinâjusi “literârisku pulciòu, galvenokârt
sastâvoðu no Maskavâ studçjoðiem jaunieðiem un daþâm jaunâm dâmâm”,
kurâ “sadalîtâs lomâs lasîja klasiíus”.43  Ðâdu daþâdu sanâksmju
lîdzâspastâvçðana liecina, ka “vakari” nevarçja apmierinât visus un visas vietçjo
latvieðu intereses.

1885. gada 19. februârî Maskavas universitâtes lektors un þurnâla “Austrums”
izdevçjs J. Velme kâdâ Maskavas restorânâ organizçja Rîgas Latvieðu biedrîbas
gadadienas svinîbas, par ko izziòoja vietçjo latvieðu vidû. Uz ðo saietu ieradâs
ap 20 cilvçku, “pa lielâkai daïai ïaudis, kas stâvçja ârpus latvieðu vakariem”.
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Viòu vidû bija tikai pâris studentu. Sapulcçjuðies nolçma ðâdas sanâksmes
praktizçt arî turpmâk. Parasti tâs notika viesnîcâ “Kontinentâls”, un tâs sâka
saukt par “kontinentâlvakariem”.44

Ðo sapulèu sakarâ jâatzîmç divi momenti. Pirmkârt, J. Velme ar ðiem
“kontinentâlvakariem” saista latvieðu kolonijas iedibinâðanu Maskavâ. Ðo
vçrtçjumu atkârtojis arî Þ. Unams.45  Pçc autora domâm, formulçjums nav precîzs
un par latvieðu kopienas jeb “kolonijas” sâkumiem Maskavâ var runât jau no
70. gadiem, kad vismaz daïa no pilsçtâ mîtoðajiem latvieðiem, apzinoties savu
kopîbu, piederîbu pie latvieðu tautas, sâka piedalîties jaunlatvieðu organizçtajos
“vakaros”. “Kolonijas” attîstîba turpinâjâs arî tad, kad latvieðu studenti nodalîjâs
no augstskolas izglîtîbu nebaudîjuðajiem. Tas, ka daþâdu “vakaru” dalîbnieki
biedrojâs ar tautieðiem, liecinâja par nacionâlâs kopîbas sajûtas pastâvçðanu un
ïauj runât par latvieðu kopienu Maskavâ.

Otrkârt, jâpasvîtro, ka J. Velmes iecerçtâ visu Maskavas latvieðu tuvinâðanâs
ne tikai neizdevâs, bet faktiski radâs jauna plaisa viòu vidû, jo J. Velmes organizçto
“vakaru” dalîbnieku vairâkums, kâ jau sacîts, “stâvçja ârpus latvieðu vakariem”.
J. Velme rakstîjis, ka tieði no “kontinentâlvakariem” Maskavas latvieðu vidû “sâkâs
vçlâkâ ðíiroðanâs un biedroðanâs”, jo “cçlâs pretstrâva, kas uzskatîja tos latvieðus,
kuri piedalîjâs pie “Kontinentâla” vakariem, par aristokrâtiem. Ðîs strâvas piekritçji
mçìinâja atkal biedroties savâ starpâ un nodibinâja Maskavas Latvieðu savstarpçjo
palîdzîbas biedrîbu.”46

Taèu 19. gs. beigu periodikâ atrodam arî citu viedokli, kurð Maskavas Latvieðu
savstarpçjâs palîdzîbas biedrîbas (MLSPB) nodibinâðanu saista tieði ar
K. Valdemâra iedibinâtajâm tradîcijâm.47  Arî A. Kurmis uzskatîja, ka biedrîba
“izveidojâs no lasâmiem vakariem”,48  tâtad – kâ zinâms jaunlatvieðu “lasâmo
vakaru” nolieguma – “kontinentâlvakaru” noliegums. Tagad ir grûti spriest, kura
uzskata paudçjiem bija vairâk taisnîbas.

MLSPB statûtus Krievijas iekðlietu ministrs I. Durnovo apstiprinâja
1895. gada 15. martâ. Biedrîba par savu uzdevumu deklarçja sniegt finansiâlu
palîdzîbu, aizdevumus saviem saslimuðajiem, trûkumâ nonâkuðajiem biedriem,
pieðíirt pabalstus miruðo, karadienestâ iesaukto biedru ìimençm. Biedrîbai
bija tiesîbas ierîkot bibliotçku, rîkot priekðlasîjumus, teâtra izrâdes, koncertus
u.c. pasâkumus. Tiesa gan, tâ nedrîkstçja sarîkot “sev par labu” vairâk nekâ
èetrus “jautrîbas vakarus” gadâ.49  Ðie statûti palika nemainîgi lîdz 1906. gadam,
kad biedrîba mainîja nosaukumu un kïuva par “Maskavas latvieðu biedrîbu”
(MLB), reizç paplaðinot arî statûtos paredzçtâs tiesîbas.50  Par sâkotnçjo MLSPB
locekïu skaitu autoram ziòas nav izdevies atrast. Jâdomâ, ka to bija vairâki
desmiti, jo zinâms, ka 1898. gadâ pie tâs tika “piegriezti” vairâk nekâ 60 jauni
locekïi. Biedrîbas darbu kavçja lîdzekïu trûkums, kas neïâva noîrçt telpas, pat
valdes sçdes noritçja tâs locekïu dzîvokïos.51  Kad tika organizçti kâdi
sarîkojumi, nâcâs lûgt speciâlas atïaujas varas iestâdçm. Tâ, 1902. gada maijâ,
kad biedrîba gribçja labdarîbas nolûkos rîkot muzikâli dramatisku vakaru
Reformâtu baznîcas paspârnç darbojoðâs reâlskolas telpâs, Maskavas
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ìenerâlgubernators uzdeva pilsçtas oberpolicijmeistaram noskaidrot, vai ðâdas
biedrîbas locekïus maz var ielaist mâcîbu iestâdç. Maskavas apsardzes nodaïa
pieprasîja visu MLSPB biedru sarakstu ar ziòâm par viòu izcelsmi un stâvokli
sabiedrîbâ. Biedrîbas valdes priekðsçdçtâjs M. Melnbârdis gan nosûtîja nevis
visu ap 160 biedrîbas biedru, bet tikai valdes locekïu un sabiedrîbâ redzamâko
biedru sarakstu, arî tas rada priekðstatu par biedrîbas sastâvu. Galvenokârt
biedrîbâ bija zemnieku un sîkpilsoòu kârtâm piederîgie. Redzamâko biedru
sarakstâ bija ierçdòi – Krievijas valsts civildienesta rangu nesçji J. Krîgers
(Krodznieks) un A. Eihe, ârsts A. Zandersons, inþenieris G. Dumpe, zvçrinâtais
advokâts P. Kauls u.c. Rezultâtâ sarîkojums tika atïauts. Tajâ bez citiem
priekðnesumiem koris K. Jurjâna vadîbâ dziedâja arî latvieðu tautas dziesmas
A. Jurjâna un J. Cimzes aranþçjumâ. Tâda veida sarîkojumi daþâdâs zâlçs notika
arî turpmâk. Piemçram, 1903. gada 7. aprîlî notika “ìimeòu vakars”, kurâ
izrâdîja R. Blaumaòa komçdiju “No saldenâs pudeles”. “Aktieru vadonis” un
biedrîbas jauktâ kora vadîtâjs bija skolotâjs J. Rempçters. Sarîkojumi deva
MLSPB zinâmu materiâlu ienâkumu.52

Tomçr 20. gs. sâkumâ biedrîba darbojâs bez liela spara. J. Krodznieks, kurð
pirms biedrîbas dibinâðanas 1893. gadâ par latvieðu sabiedrisko dzîvi Maskavâ
rakstîja F. Brîvzemniekam: “Trûkst mums galvas un vadoòa, kas mûs turçtu
kopâ”, faktiski ðo vçrtçjumu atkârtoja arî 1905. gadâ: “Nav neviena, kas ap sevi
visus, kâ tas bija agrâkos laikos [domâts K. Valdemâra laiks – V. Ð.], pulcçtu.”
Maskavas latvieðu jaunâkâ paaudze ar to bija neapmierinâta. Viens no gadsimta
sâkumâ Maskavâ studçjoðajiem latvieðiem J. Ðmits savâs atmiòâs tâ raksturoja
Maskavas latvieðu biedrîbu: “Ðîs biedrîbas raksturîgâkâ pazîme bija snaudulîba
un  mietpilsoniska omulîba. No garîgâs dzîves tur tikpat kâ nekâ nebija. Ðad un
tad sarîkoja pa ballîtei, kaut ko darîja dâmu komiteja, bet vakaros sanâca daþi
tirgotâji, daþi skolotâji baudît atpûtu pie bufetes. Tas bija vecu, noguruðu vîru
klubs.”53

Arî politiskâ ziòâ MLSPB centâs neizraisît varas iestâþu neapmierinâtîbu.
1895. gadâ pçc sava vecâkâ brâïa – vâcu firmas “Bâdenes anilîna un sodas fabrika”
filiâles vecâkâ grâmatveþa Emîla Dauges aicinâjuma Maskavâ ieradâs vçlâk
latvieðu sabiedrîbâ plaði pazîstamais ârsts un viens no sociâldemokrâtu partijas
dibinâtâjiem Pauls Dauge. Viòð ðeit iestâjâs I. Kovarska zobârstniecîbas skolâ,
vçlâk nokârtoja zobârsta pârbaudîjumus Maskavas universitâtç, pilsçtas centrâ
atvçra privâtu zobârstniecîbas kabinetu, kas drîz kïuva visai populârs. P. Dauge
darbojâs arî Maskavas latvieðu studentu marksistiskajâ pulciòâ, uzturçja sakarus
ar latvieðu sociâldemokrâtiem, kuri dzîvoja vai apmeklçja Maskavu. Viòð centâs
propagandçt marksismu, arî uzstâjoties ar referâtiem Maskavas Latvieðu
savstarpçjâs palîdzîbas biedrîbâ, un savâs atmiòâs atzina, ka biedrîbas vadîba
tâpçc uz viòu skatîjusies “ðíîbi”.54

1903. gadâ Maskavâ studçjoðais E. Pulpe uzòçmâs jaunas latvieðu biedrîbas
dibinâðanas iniciatîvu. Vçstulç bijuðajam studiju biedram, bet nu jau Maskavas
universitâti beiguðajam A. Strautmanim viòð rakstîja: “Tâ kâ pastâvoðâ latvieðu
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biedrîba pçc manâm domâm nevarçja izpildît uzdevumu pulcinât un saturçt kopâ
ðejienes latvieðus savu ðauro statûtu dçï, es proponçju tautieðiem nodibinât jaunu
biedrîbu, kâda propozîcija arî pieòemta.”55  Rezultâtâ tika nodibinâta Maskavas
Latvieðu palîdzîbas biedrîba (MLPB). Tâs oficiâlais nolûks bija “sveðumâ gâdât
par latvieðu garîgo un laicîgo labklâjîbu”,56  bet faktiski tâ pulcinâja “ap sevi latvieðu
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amatniekus, inteliìentus, iestâþu kalpotâjus un vispâr tos latvieðus, kas ar
veco Maskavas latvieðu biedrîbu nebija apmierinâti”. Ir ziòas, ka ðî biedrîba
“ilgi nepastâvçja”.57  Jau 1907. gadâ presç, uzskaitot Maskavâ darbojoðâs
latvieðu biedrîbas, tâ vairs nebija minçta,58  taèu acîmredzot ar zinâmiem
pârtraukumiem, darbîbas apsîkuma periodiem tâ tomçr turpinâja pastâvçt.
Par to liecina ziòas periodikâ.59  Pakâpeniski biedrîbas vadîbâ sâka izvirzîties
sociâldemokrâti.60  Vçlâk MLPB sadarbojâs, mitinâjâs vienâs telpâs ar
1912. gadâ nodibinâto Maskavas Studçjoðo latvieðu palîdzîbas biedrîbu
(MSLPB).61

Ievçrojamu satricinâjumu Maskavas latvieðu dzîvç ienesa 1905. gada
revolûcija. Kâ atmiòâs liecinâjis P. Dauge, 1905. gadâ Maskavâ bija sapulcçjies
“diezgan daudz revolucionâri noskaòotas latvieðu jaunatnes”, kura revolucionârai
propagandai vietçjo latvieðu strâdnieku, kalpotâju, amatnieku un inteliìentu
vidû izmantoja arî kâdas latvieðu biedrîbas saietus.62  1905. gada rudenî kâdâ
biedrîbas sapulcç par jaunâkajiem politiskajiem notikumiem bija jâreferç
P. Daugem. Viòð pirms sapulces vienojâs ar daþiem sociâldemokrâtiskâs partijas



biedriem un lîdzjutçjiem, kas panâca, ka par pasâkuma vadîtâju ievçlçja
sociâldemokrâtu K. Landeru un sapulces dalîbnieki nodziedâja “Strâdnieku
marseljçzu” un “Sociâlistu marðu”. Arî divas stundas ilgais P. Dauges referâts
saturçjis V. Ïeòina propagandçto cîòas principu izklâstu. Biedrîbas vadîba gan
saðuta, bet pârpildîtâ auditorija aplaudçja revolucionâriem.63

Latvieðu sociâldemokrâti Maskavâ piedalîjâs arî bruòotâ cîòâ pret carismu.
1905. gada decembrî P. Dauge uzstâjâs ar revolucionârâm runâm mîtiòos, vairoties
no karaspçka patruïâm, staigâja pa pilsçtu ar brauniòu kabatâ.64  Barikâþu cîòâs
dalîbu òçma K. Landers.65  P. Betlers 1906. gadâ piedalîjâs naudas ekspropriâcijâs,
guvums tika nodots P. Daugem iemaksai partijas kasç.66  Ir ziòas, ka P. Dauges
sieva rûpçjâs par partijas naudas transportçðanu.67  Krievu karavîru vidû darbojâs
Krievijas sociâldemokrâtiskâs strâdnieku partijas Maskavas pilsçtas kara
organizâcijas aìitators J. Straujâns. Vçlâk viòð tika apcietinâts un ieslodzîts Butirku
cietumâ.68  Carisma laikâ ðajâ lielâkajâ Krievijas katorgas cietumâ, kurâ turçja
no 2000 lîdz 2500 ieslodzîto, sodu izcieta, nereti arî mira daudzi latvieðu
revolucionâri. Ir saglabâjuðâs bijuðo cietumnieku atmiòas, kurâs minçti arî
ieslodzîto latvieðu uzvârdi.69

1905. gada sabiedrisko noriðu ietekmç pieauga arî latvieðu kopienas mçreno
locekïu aktivitâte. Tâ 1905. gada 8. oktobrî Maskavas ìenerâlgubernatoram tika
iesniegta Maskavâ mîtoðo 39 latvieðu, to skaitâ arî Latvieðu savstarpçjâs
palîdzîbas biedrîbas biedru J. Krîgera (Krodznieka), V. Dauges u.c. lûgums pçc
atïaujas nodibinât Maskavas Latvieðu mûzikas un dziedâðanas biedrîbu.
Iesnieguma parakstîtâju vidû bija arî E. Vîgners. Par biedrîbas mçríi bija deklarçta
mûzikas un kora dziedâðanas attîstîba tâs locekïu vidû, viòu garîgâ un tikumiskâ
lîmeòa paaugstinâðana, radot viòiem iespçju no darba brîvo laiku pavadît “ar
çrtîbu, patikðanu un derîgumu”. Biedrîba plânoja rîkot publiskus koncertus, teâtra
izrâdes, literârus un muzikâlus vakarus. Tâ tika apstiprinâta 16. novembrî, bet
darboties, domâjams, sakarâ ar barikâþu cîòâm decembrî uzsâka tikai nâkamâ
gada sâkumâ. Par valdes priekðsçdçtâju kïuva V. Dauge.70

Aktîvi biedrîbas darbâ iesaistîjâs E. Vîgners, kurð pâris gadus vçlâk,
1908. gadâ, nodibinâja mûzikas kursus pieauguðajiem, bet 1912. gadâ –
muzikâlo paraugbçrnudârzu.71  Bçrnudârza statûti paredzçja sniegt muzikâlo
izglîtîbu piecu lîdz desmit gadu veciem bçrniem, mâcît fonçtiku, mûzikas teoriju,
hronometriku, ritmisko vingroðanu, prasmi spçlçt daþâdus instrumentus.72

E. Vîgners lasîja arî publiskas lekcijas, demonstrçja bçrnudârza audzçkòu
panâkumus, propagandçjot savu metodiku absolûtâs dzirdes izkopðanai – fonoloìiju,
kura gan nedeva droðus panâkumus un tâpçc nekïuva plaðâk pazîstama.73

1906. gadâ bija apstiprinâta Rîgas politehniíu Maskavas biedrîba, kuras biedru
vidû bija gan krievu, gan vâcu, gan arî latvieðu izcelsmes Rîgas Politehniskâ
institûta absolventi. Biedrîba pastâvçja lîdz pat 1917. gadam,74  tomçr sîkâkas
ziòas par tâs darbîbu autoram nav izdevies atrast.

1906. gada novembrî par Maskavas Latvieðu biedrîbu pârdçvçtâ bijusî
Maskavas Latvieðu savstarpçjâs palîdzîbas biedrîba noîrçja çrtas telpas Pokrova
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bulvârî un aktivizçja darbîbu, sarîkojot R. Blaumaòa “Indrânu” izrâdi,
Ziemassvçtku eglîtes sarîkojumu bçrniem, ìimenes vakarus, priekðlasîjumus
pieauguðajiem. Ðajâ gadâ bija nodibinâts jauktais un vîru koris. Tos vadîja
J. Fridrihsons. Biedrîbai bija vairâk nekâ 120 biedru.75

1907. gadâ nodibinâjâs arî Maskavas Latvieðu tautas izglîtîbas biedrîba.76  Tâ
pastâvçja vairâkus gadus, rîkojot teâtra izrâdes ar aktieru B. Skujenieces un
A. Bergmaòa piedalîðanos, jautâjumu un atbilþu vakarus. Biedrîbai bija savs
koris,77  kurð G. Klaustiòa vadîbâ sarîkoja daudz muzikâlu vakaru, izpildot arî
lielas formas skaòdarbus.78

Ir ziòas, ka biedrîba bijusi “marksistiskâs gaismas nesçja pilsçtas centrâ”.79

Marksisma piekritçju skaita pieaugums Maskavas latvieðu vidû saistâms ar jaunu
iebraucçju vilni no Latvijas pçc 1905. gada revolûcijas. M. Skujenieks atzîmçjis,
ka “seviðíi pçc 1905. gada .. no Latvijas izceïo arî daudzi rûpniecîbas
strâdnieki”.80

1910.–1914. gadâ Maskavâ dzîvoja ap 10 000 latvieðu. Ðajâ laikâ sabiedriskâs
vietâs Maskavâ arvien bieþâk varçja dzirdçt latvieðu valodu, pie pasta nama
pilsçtâ varçja nopirkt latvieðu laikrakstus.81

Maskavâ dzîvojoðo latvieðu lielâkâs daïas dzîves apstâkïi tolaik bija tâdi, ka
tie nespçja veicinât migrâciju uz ðo pilsçtu. Presç parâdîjâs ziòas, ka Maskavâ
valda dzîvokïu krîze, to pieprasîjums pârsniedz piedâvâjumu, ka 5–6 gadu laikâ
dzîvokïu îres maksa pieaugusi par 40–60%,82  ka “Maskavâ algas zemas, dzîve
dârga” un pat Rîgas Politehniskâ institûta absolventi nevarot dabût darbu. Ja vçl
pirms desmit gadiem labi pelnîjuði kantoristi un grâmatveþi, tad tagad, kad
Maskava esot pârpildîta ar tirdzniecîbas skolâm, “vietas grûti dabût”, daþkârt
kantoristi pat ar augstâko izglîtîbu pelnot tikai 50–60 rbï. mçnesî.83  Arî vienkârðie
strâdnieki darbu varçja dabût ar grûtîbâm, piemçram, ar kâda tautieða
rekomendâciju salîgstot pie cita tautieða.84

Ðâdos apstâkïos pilsoniskâ MLB nevarçja iekarot lielu popularitâti. 1910.–
1914. gadâ tajâ sastâvçja tikai ap 100 biedru.85  Mazinâjâs arî Latvieðu mûzikas
un dziedâðanas biedrîbas aktivitâtes. Tâdçï 1913. gadâ abas nosauktâs biedrîbas
saplûda. Ðajâ paðâ gadâ MLB telpâs ar tâs locekïu dalîbu bija nodibinâjusies un
sekmîgi darbojâs daþu desmitu cilvçku lielâ Krâjaizdevumu sabiedrîba.86

Tâdçjâdi jau pirms Pirmâ pasaules kara sâkuma latvieðu sabiedrîbâ Maskavâ
bija iezîmçjuðâs plaisas. Izveidotâs organizâcijas reprezentçja nelielu vietçjâs
latvieðu sabiedrîbas daïu, kuras pârstâvjiem piemita tâ vai cita sociâlpolitiskâ
orientâcija. Pârçjie latvieði, kâ konstatçja prese, “tikai retos gadîjumos òem dalîbu
pie vietçjâs sabiedriskâs dzîves”.87

Pirmâ pasaules kara sâkums un Vâcijas karaspçka iebrukums Kurzemç
piespieda lielu daïu Latvijas iedzîvotâju doties bçgïu gaitâs. Daudzi no viòiem
patvçrumu atrada Maskavâ. Presç sastopamie daþâdie vçrtçjumi par kopçjo bçgïu
un jau pirms kara Maskavâ ieraduðos latvieðu skaitu sniedzas no 38–40 lîdz
60 tûkstoðiem.88  Sâka darboties vairâkas bçgïu apgâdes organizâcijas, viòu vidû
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darbu izvçrsa îpaðs Latvieðu kultûras birojs. Ðo organizâciju darbîbu autors iecerçjis
atspoguïot citâs publikâcijâs. Tâpçc ðajâ rakstâ par specifiskajâm bçgïu kustîbas
problçmâm runâts netiks, taèu daudzus latvieðu bçgïus nâksies pieminçt,
aplûkojot citus sabiedriskâs dzîves jautâjumus.

Ar Pirmo pasaules karu, bçgïu kustîbu saistîtâs norises ierâva aktîvâkâ
sabiedriskâ un politiskâ darbîbâ gan daudzus jau lîdz tam Maskavâ dzîvojoðos,
gan bçgïu gaitâs ðeit nonâkuðos latvieðus, kristalizçja viòu uzskatus nacionâlo
attiecîbu, sociâlo jautâjumu laukâ, saasinâja latvieðu vidû pastâvoðâs
domstarpîbas. Latvieðu skaita vairâkkârtçjs pieaugums Maskavâ radîja jaunas
iespçjas latvieðu sabiedriskâs darbîbas attîstîbai.

Bçgïu, evakuçto Latvijas rûpnîcu strâdnieku ieraðanâs radîja Maskavâ lielu
potenciâlo latvieðu lasîtâju auditoriju, un ar 1915. gada septembri þurnâlista
J. Bankava vadîbâ ðeit varçja sâkt iznâkt laikraksts “Dzimtenes Atbalss”.
1916. gada maijâ dramaturgs K. Freinbergs sâka izdot literâru, sabiedriski
politisku un zinâtnisku þurnâlu “Taurçtâjs”, kurð paziòoja, ka tâ simpâtijas pieder
“plaðai demokrâtijai”, “darba tautai”.89  Þurnâlâ lîdzdarbojâs V. Bastjânis,
P. Birkerts, P. Dauge, K. Dçíens u.c. Savus darbus þurnâlam no Ðveices sûtîja arî
Rainis un Aspazija.90  Tiesa, uz “darba tautas” pârstâvju lomu pretendçjoðie
latvieðu lielinieki ar þurnâla virzîbu nebija apmierinâti. Kad pçc Februâra
revolûcijas viòiem pavçrâs iespçja brîvi izteikt savu viedokli, J. K. Daniðevskis
þurnâla izdevçjus nosauca par “ne taurçtâjiem, bet svilpotâjiem”, pârmeta, ka
viòiem esot nevis sociâldemokrâtiski, bet “nacionâl–sociâlistiski” uzskati, ka
þurnâls noteikti prasot tikai vienu lietu – Latvijas autonomiju.91  Tomçr þurnâla
demokrâtisko ievirzi viòð nespçja noliegt.

Kopð 1915. gada pieauga Maskavas latvieðu biedrîbas biedru skaits. Pilsoniskie
elementi grupçjâs ap MLB, tâs izveidoto bçgïu apgâdâðanas komiteju (BAK),
galvenokârt koncentrçjot pûliòus latvieðu bçgïu aprûpes nokârtoðanai.

Ðajâ laikâ Maskavas augstskolâs sâka studçt daudz latvieðu studentu – bçgïu,
daïa no viòiem iesaistîjâs daþâdu studentu organizâciju, îpaði MLSPB darbâ.
1916. gada janvârî tajâ bija jau pâri par 400 locekïu.92

Latvieðu bçgïu, îpaði no Latvijas evakuçto strâdnieku ieraðanâs Maskavâ ïâva
strauji pieòemties spçkâ, kïût “par vienu no darbîgâkajâm biedrîbâm Krievijas
latvieðu kolonijâs” lîdz tam daþus desmitus cilvçkus lielajai MLPB. 1916. gada
vidû tajâ bija lîdz 150 biedru un kandidâtu.93  MLPB rindâs aktîvi darbojâs uz
Maskavu pârbraukuðie Latvijas Sociâldemokrâtijas biedri.

Jau 1913. gada pavasarî A. Ðaòavska universitâtç izveidojâs nelegâla daþâdu
tautîbu, arî latvieðu, studentu – sociâldemokrâtu grupa. Vasarâ tâ izira, bet 1913.–
1914. gada ziemâ darbîbu atjaunoja. Izveidojâs divi pulciòi, viens no tiem –
latvieðu. Tajâ darbojâs P. Celmiòð, M. Lâcis, J. Rûtmanis u.c. Sâkoties pasaules
karam, pulciòð sagatavoja un izplatîja proklamâciju “Karð karam”. Grupas darbîbu
traucçja vairâkkârtçji aresti, tomçr 1915. gada 1. maijâ tâ izdeva uzsaukumu,
izkâra pilsçtâ vairâkus sarkanus karogus. Lapiòas sagatavoðanas gaitâ tika
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nolemts grupai pieðíirt Tveras vârdu, jo vairâkums tâs biedru Maskavâ dzîvoja
Tveras ielas rajonâ. Kaut daïa grupas locekïu ar mazinieciskiem uzskatiem
(H. Kaupiòð u.c.) atgâja no tâs, 1915. gada vasarâ grupâ bija lîdz 60 cilvçku,
pamatos – latvieðu. Grupas rîcîbâ bija primitîva tipogrâfija. Tajâ drukâja lapiòas,
kuras nelegâli pârsûtîja arî uz citâm Krievijas pilsçtâm – Harkovu, Samaru,
Ivanovovozòesensku. Uzturot sakarus ar krievu domubiedriem, “Tveras” grupas
locekïi nonâca saskarsmç ar cariskâs apsardzes daïas aìentiem – provokatoriem,
augustâ notika aresti un grupa faktiski tika sagrauta.94  Daþus grupas biedrus
notiesâja katorgâ, citus administratîvi izsûtîja no Maskavas.95

Grupas vadîtâja M. Lâèa darbîbu apsardzes daïa vçrtçja kâ “izcilu”,96  par grupas
likvidâciju astoòiem apsardzes daïas darbiniekiem izteica pateicîbu un pieðíîra
naudas prçmijas.97

50.–60. gados Maskavas vçsturnieki, iespçjams, vadoties no padomju laika
konjunktûras apsvçrumiem, vai nu noniecinâja, vai arî izskaistinâja “Tveras”
grupas veikumu. Tâ, 1951. gadâ tâs darbs tika raksturots kâ pilns
“oportûnistiskâm kïûdâm” un “sektantisks”.98 Maskavas vçstures izklâstâ, kas
iznâca 50. gadu vidû, runâjot par “Tveras” un tâs pçcteci “Ziemeïu” grupu, ne
puðplçsta vârda nav teikts par to, ka tâs bija latvieðu sociâldemokrâtu radîtas.99

60. gadu vidû un beigâs, no “ðíiriskâ” viedokïa izskaistinot “Tveras” grupas
sastâvu un ietekmi, tika rakstîts, ka grupâ “galvenokârt ietilpa no Latvijas
evakuçto rûpniecîbas uzòçmumu strâdnieki”, ka “paplaðinâjâs Tveras grupas
ietekme kareivju vidû”.100  Balstoties uz grupas dalîbnieku atmiòâm, Latvijas
vçsturnieki ir devuði objektîvâku “Tveras” grupas vçrtçjumu. V. Rajevskis ir
norâdîjis, ka grupa sastâvçja galvenokârt no studentiem, tai nebija pastâvîgu
sakaru ar Maskavas rûpnîcu proletariâtu.101  1915. gada vasarâ strâdnieki –
sociâldemokrâtijas biedri no Latvijas vçl tikai ieradâs Maskavâ, iekârtojâs, meklçja
darbu un nevarçja îsâ laikâ nodibinât vienotu nelegâlu organizâciju. Tas notika
gada otrajâ pusç, kad brîvîbâ palikuðie “Tveras” grupas biedri kopâ ar tikko no
Latvijas atbraukuðajiem sociâldemokrâtiem nodibinâja “Ziemeïu” grupu.

Kara laikâ strauji pasliktinâjâs strâdnieku dzîves apstâkïi. No 1913. gada
beigâm lîdz 1917. gada sâkumam pârtikas produktu cenas Maskavâ pieauga
vairâk nekâ trîs ar pusi reiþu, bet strâdnieku algas tikai 1,9 reizes, palielinâjâs
îres maksa.102  Arî latvieðu strâdnieki izjuta ðîs dzîves grûtîbas, viòu vidû auga
neapmierinâtîba ar carisko reþîmu, karu. Ðis noskaòojums bija laba augsne latvieðu
lielinieku propagandai un aìitâcijai.

1915. gada beigâs “Ziemeïu” grupâ darbojâs jau astoòi pulciòi, kuros pârsvarâ
bija latvieði. 1917. gada februârî “Ziemeïu” grupas sastâvâ bija 14 pulciòi, kopçjais
biedru skaits sasniedza ap 200 cilvçku. Grupas aktîvisti bija V. Kloks, I. Leppe,
J. Straumîts, Þ. Vitte u.c. Grupâ darbojâs arî èetri provokatori, policija vairâkkârt
veica arestus, arestçtos administratîvâ kârtâ izsûtîja no Maskavas, taèu tâ
turpinâja pastâvçt, izveidoja stingru organizâcijas struktûru, izplatîja
revolucionâras lapiòas, noturçja pilsçtas apkârtnç vairâkas t.s. masu sapulces,
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kurâs sanâca ap 200 dalîbnieku, uzturçja sakarus ar citâs Krievijas pilsçtâs –
Rîgâ, Petrogradâ, Saratovâ, Samarâ, Harkovâ, Tulâ dzîvojoðajiem
sociâldemokrâtiem. Grupas biedri piedalîjâs streikos, darbojâs arodbiedrîbâs, citâs
legâlajâs biedrîbâs.103  Latvieðu sociâldemokrâti izlietoja pat viòu nîstâs pilsoniskâs
MLB çku, kurâ darbojâs arî Bçgïu apgâdâðanas komiteja (BAK), pulcçjâs bçgïi,
kâ vietu, kur neuzkrîtoði varçja satikt lîdzgaitniekus. Bija gadîjums, kad viòi
izmantoja latvieðu bçgïu vârdu, lûdzot palîdzîbu latvieðu studentiem pret draudoðo
sociâldemokrâtu sanâksmes dalîbnieku arestu.104 Par uz aizdomu pamata par
piederîbu “Ziemeïu” grupai arestçto latvieðu atsvabinâðanu gâdâja Latvieðu bçgïu
apgâdâðanas Centrâlkomitejas (LBA CK) loceklis, Krievijas IV Valsts domes
deputâts J. Zâlîtis.105 Ar BAK palîdzîbu sociâldemokrâtiskâs organizâcijas biedri
varçja saòemt tiem nepiecieðamos personu apliecinoðos dokumentus. Atseviðíi
“Ziemeïu” grupas biedri veica politisku darbu BAK.106

Kâ jau minçts, îpaði tuvas attiecîbas “Ziemeïu” grupai izveidojâs ar MLPB.
Grupas biedri, kâ rakstîja lielinieks K. Ozols–Priednieks, “iesturmçja biedrîbu”107  –
pâròçma tâs vadîbu. Acîmredzot viòð ar “iesturmçðanu” domâja notikumu
1915. gada 13. oktobrî, kad MLPB pilnsapulcç lîdzðinçjâ biedrîbas valdes sastâvs
atkâpâs, valdç ievçlçja sociâldemokrâtus H. Kaupiòu, J. Sviíi u.c.108  MLPB statûtos
tika paredzçts, ka jaunus biedrus tajâ uzòçma tikai tad, ja viòus rekomendçja
divi jau biedrîbâ sastâvoði “biedri-ieteicçji”, no kuriem varçja prasît “morâliski–
politisku atbildîbu par pieteikto biedru”; biedrîbas pilnsapulce nolçma, ka
“biedrîbas darbîbai jâsakrît ar tâs sabiedrîbas daïas interesçm, kuras priekðgalâ
kâ vadonis stâv pamatðíira”.109

MLPB rîkoja ekskursijas, citus kultûrizglîtojoðus pasâkumus, iesaistîjâs
daþâdâs sabiedriskâs norisçs, piemçram, izteicâs pret Maskavas namîpaðnieku
biedrîbas prasîbu paaugstinât îres maksu pilsçtâ, par patçrçtâju biedrîbu
atbalstîðanu u.c. jautâjumos.110  Konservatîvais laikraksts “Dzimtenes Vçstnesis”
pamatoti atzîmçja, ka MLPB “tiecas tagad uzstâties kâ vispârçjâs latvieðu
strâdnieku ideoloìijas izteicçja”.111

Biedrîbu pastiprinâti uzraudzîja policija. Policisti vairâkkârt ieradâs tâs telpâs,
uz laiku apturçja tâs darbîbu, arestçja vadoðos darbiniekus.112  Tomçr MLPB
turpinâja strâdât.

Îpaði atzîmçjams, ka “Ziemeïu” grupa izmantoja MLPB kâ finansu lîdzekïu
ieguves avotu savai nelegâlajai darbîbai. Par to ir atstâjuði liecîbas grupas locekïi.113

Saglabâjuðies “Ziemeïu” grupas kases pârskati par laiku no 1916. gada marta
lîdz augustam. Saprotams, ka ienâkumi no legâlas organizâcijas tajos
neatspoguïojas, taèu jau tas vien, ka kopçjie grupas ienâkumi ðajos seðos mçneðos
bija ievçrojami – 31 459 rbï., no tiem 18 311 rbï. – it kâ iemaksas partijas Sarkanâ
krusta vajadzîbâm,114  liek domât, ka ðais skaitïos varçja bût noslçpti arî no MLPB
izrîkojumiem ienâkuðie lîdzekïi, kurus tâs vadîba novirzîja sociâldemokrâtijas
nelegâlajai darbîbai.

Pirmâ pasaules kara laikâ Maskavâ aktivizçjâs ne tikai latvieðu sabiedriski politiskâ
rosîba. Bçgïu ieraðanâs deva jûtamu stimulu latvieðu kultûras pasâkumu izvçrðanai.
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Arî kara laikâ Maskava joprojâm palika ievçrojams kultûras centrs. Daudzi
latvieði uzturçðanos Maskavâ centâs izmantot tâs kultûras dzîves izbaudîðanai.
Iecienîtas bija A. Òeþdanovas, L. Sobinova, F. Ðaïapina uzstâðanâs Lielajâ
Íeizariskajâ teâtrî un Maskavas Dailes teâtra izrâdes.115  Piemçram, speciâli uz
Maskavu apmeklçt gleznu galerijas, mâkslas darbu krâtuves 1916. gada pavasarî
devâs J. Kazaks.116  Uzskaitîjumu var turpinât.

Taèu latvieði Maskavâ neapmierinâjâs ar pasîvu dalîbu vietçjâ kultûras dzîvç,
viòu ieguldîjums bija jûtams arî latvieðu nacionâlâs kultûras izveidç. 1915. gadâ
aktivizçjâs Maskavas latvieðu biedrîbu darbîba kultûras laukâ. 1915. gada
3. novembrî MLB koris piedalîjâs Maskavas Íeizariskâs dabaszinâtòu biedrîbas
etnogrâfiskâs nodaïas organizçtajâ poïu, lietuvieðu, latvieðu tautasdziesmu
vakarâ.117  Koris ðajâ gadâ sarîkoja vçl vairâkus citus koncertus.118  Maskava kïuva
par vienîgo vietu Krievijâ, kur ðai laikâ latvieðu auditorijai tika nolasîts lekciju
cikls par mâkslu. Uzstâjâs lektori – Aleksandrs un Pauls Dauges, Viktors Eglîtis,
Jûlijs Madernieks, Kârlis Skalbe, Arveds Ðvâbe, Ernests Vîgners.119

Kultûras pasâkumu nestie ienâkumi parasti tika ziedoti latvieðu strçlnieku
atbalstam vai bçgïu aprûpei. No 1915. gada augusta lîdz 1916. gada pavasarim
Maskavâ dzîvoja Latvieðu strçlnieku bataljonu organizâcijas komitejas loceklis
un tâs galvenais pilnvarotais Centrâlajâ un Dienvidu Krievijâ Zigfrîds Anna
Meierovics. Viòð informçja Maskavas latvieðu biedrîbu pârstâvjus par strçlnieku
vajadzîbâm.120  Pçc viòa iniciatîvas 1915. gada 18. decembrî Maskavas
Politehniskajâ muzejâ tika sarîkots koncerts par labu strçlniekiem.121  1916. gada
sâkumâ ziedojumu vâkðanu Latvieðu strçlnieku bataljonu organizâcijas komitejai
uzsâka MLB Dâmu labdarîbas komiteja.122  Tâ vâca ziedojumus arî tieði dâvanâm
strçlniekiem.123  1916. gada decembra sâkumâ pie ziedojumu vâkðanas
Ziemassvçtku dâvanâm strçlniekiem stâjâs vairâk nekâ 800 entuziastu, kuru
guvums bija 19 317 rbï. 68 kap.124  Bez tam Latvieðu strçlnieku bataljonu
organizâcijas komitejas pilnvarotais Maskavâ Atis Íeniòð pieòçma ziedojumus
sakropïoto strçlnieku apgâdâðanas fondam, kuru bija paredzçts izmantot pçc
kara.125  Protams, apstâkïos, kad Maskavâ dzîvojoðo latvieðu lielâkâ daïa bija
bçgïi, gaidît lielas ziedojumu summas bija nereâli un to vâkðanai bija vairâk
morâla nekâ materiâla nozîme.

Liels notikums Maskavas latvieðu kultûras dzîvç bija Raiòa piecdesmitgades
atzîmçðana 1915. gada 18. oktobrî.

No vienas puses, jubilejas atzîmçðanas iniciatore bija avîzes “Jaunais Vârds”
lîdzstrâdnieku grupa. Iniciatîvu uztvçra MLPB, kura nolçma jubilejas vakaru
rîkot kopâ ar citâm Maskavas biedrîbâm, izòemot MLB. Noraidoðâ attieksme
pret pçdçjo tika skaidrota ar tâs tuvîbu aprindâm, kas savâ laikâ Raini idejiski
apkarojuðas.126  No otras puses, arî MSLPB bija apòçmusies sarîkot Raiòa jubilejas
atzîmçðanu. To bija plânots darît kopâ ar visâm Maskavas biedrîbâm, ieskaitot
arî MLB. 15. septembrî notika “ïoti trokðòaina” visu biedrîbu delegâtu sanâksme.
Notika strîdi par “mâmuïas” – MLB vçrtçjumu. Savukârt MLB piedâvâja suminât
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Raini vienīgi kā “nacionālu mākslinieku”. Sadarbību ar MLB noraidošie pārstāvji 
no MLPB (J. Sarķis, A. Švābe), A. Šaņavska Tautas universitātes klausītāju pulciņa 
(H. Kaupiņš) un “Jaunā Vārda” redakcijas (T. Draudiņš) atstāja sēdi.127 

Faktiski šai jautājumā notika uz “demokrātijas” vārdu pretendējošo spēku 
šķelšanās. Viena to daļa orientējās uz atsevišķu kreiso spēku sarīkojumu, otra – uz 
kopīgu visu Maskavā darbojošos latviešu organizāciju pasākumu.

Taču varas iestādes neatļāva MLPB gatavoto sarīkojumu.128  Notika tikai MSLPB 
organizētais vakars. Maskavas Politehniskā muzeja zāle bija “stāvgrūdām” pilna, 
jo bija ieradušies vairāk nekā 1300 apmeklētāju. Referātā par Raiņa daiļradi 
P. Dauge uzsvēra, ka “Rainis nav mūsu proletāriskais dzejnieks vien”, bet ka 
“viņa dzeja ir tautiska un vispārcilvēciska”. Sekojošajā koncertā piedalījās MLB 
koris J. Rempētera vadībā, dziedātāja A. Benefelde, Ā. Kaktiņš, P. Sakss, aktieri 
J. Duburs, B. Skujeniece, R. Veics.129 Rainim par pasākumu P. Dauge ziņoja: 
“.. mūsu vakars iznāca tik negaidīti smuks, harmonisks, sajūsmas pilns, ka es 
biju gluži pārsteigts. Gan dziedātāji, gan deklamētāji bij tādā skaistā sajūsmā, 
ka es nesajutu ne mazākā plankumiņa pa visu garo programmu”.130  Daļa no 
sarīkojuma ienākumiem tika novirzīta Maskavā dzīvojošo bēgļu aprūpei, daļa – 
nosūtīta Rainim uz Šveici.131 

1915. gadā Maskavā dzīvoja un strādāja liels skaits latviešu literatūras un 
mākslas darbinieku. Šeit A. Brigadere pārzināja J. Rapas grāmatu noliktavu, 
Līgotņu Jēkabs (J. Roze) strādāja avīzē “Русские ведомости” u.c. vietējos krievu 
izdevumos, K. Grasis – laikrakstā “Утро России”. J. Dubura vadībā darbojās 
Latviešu teātra trupa. Bēgļu gaitās Maskavā ieradās žurnālists J. Kovaļevskis, 
rakstnieks J. Janševskis, Piemaskavā Goļicino ģimnāzijā par pedagogiem strādāja 
dzejnieks V. Eglītis un filozofs P. Jurevičs. Daudzi redzami latviešu inteliģences 
pārstāvji – Antons un Pēteris Birkerti, A. Dauge, P. Dāle, A. Ķeniņš, K. Skalbe – 
strādāja par skolotājiem, darbojās BAK. Kareivju tērpos Maskavā varēja sastapt 
dzejniekus J. Sudrabkalnu un A. Jansonu.132 

J. Akuraters šeit uzturējās, cerot izvairīties no iesaukšanas armijā, kas viņam 
draudēja Vidzemē.133  Līdzīgi no iesaukšanas armijā baidījās arī citi latviešu 
inteliģences pārstāvji. Par to, vai “tik ātri neķer bargā Marsa roka”, vēstulē 
J. Vainovskim 1915. gada augustā baiļojās A. Švābe. “Taurētāja” izdevējs 
K. Freinbergs 1916. gadā rakstīja A. Švābem: “Tagad mani personīgi biedina 
atkal Marsa laiks (tai ziņā man nav gadījušies labi draugi vai arī onkuļi) – šinī 
mēnesī jāiet priekšā [iesaukšanas komisijai – V. Š.].” Pēc komisijas apmeklēšanas 
viņš priecājās: “Izlīdzēja mans patrons un protežētājs – mana vājā veselība. Deva 
“отсрочку на поправление здоровья” [pagarinājumu veselības uzlabošanai – 
krievu val.].”134  Šie latviešu inteliģences pārstāvji nealka nonākt cara armijā un 
latviešu strēlnieku rindās.

Daudzi no latviešu inteliģentiem Maskavā dzīvoja visai pieticīgos apstākļos. 
Tā, J. Akuraters, kurš tāpat kā viņa sieva strādāja par skolotāju un katrs pelnīja 
60 rbļ. mēnesī, kā bēglis saņēma “no valdības” vienreizēju pabalstu 300 rbļ. 
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apmērā un rakstīja vecākiem uz Latviju: “..tagad .. mēs varam tikt cauri”, 
tomēr turpat piebilda, ka Ziemassvētku “eglīte mums nebūs, jo viss ir pārāk 
dārgs”.135 

Redzētās, pašu izjustās bēgļu ciešanas nevarēja neietekmēt inteliģences 
noskaņojumu. A. Brigadere 1915. gada beigās vēstulē J. Skaidrītei izteica savas 
pārdomas: “Kas var zināt, kāds liktenis sagaida mūsu tautu un vai visi mākslas 
tēli nenogrimst aizmirstībā. Vismaz tuvākā nākotnē neredz nevienas cerības – 
karo ne priekš mūsu tautas, ne arī priekš viņas mākslas.”136 

To ievērojot, vēl jo augstāk jāvērtē latviešu inteliģences dalība bēgļu aprūpē, 
sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs.
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Viena no latviešu inteliģences aktivitātes izpausmēm bija Viskrievijas 
Latviešu rakstnieku un mākslinieku biedrības (VLRMB) izveide un darbība tajā. 
Tās ideja radās LBA CK sasauktajā rakstnieku un mākslinieku sapulcē 1915. 
gada novembrī Petrogradā, kurā sprieda par CK piešķirtās naudas summas sadali 
radošās inteliģences pārstāvjiem. Biedrības dibinātāju skaitā bija J. Akuraters, 
A. Brigadere, A. Dauge, P. Dāle, J. Goldmanis, V. Eglītis, A. Ķeniņš, L. Laicens, 
E. Vīgners, T. Zeiferts u.c.137  Kā rakstīja laikraksts “Baltija”, VLRMB priekšgalā 
stāvēja “pazīstamā Maskavas rakstnieku grupa”138  – J. Akuraters, V. Eglītis, 
A. Ķeniņš, K. Skalbe. A. Ķeniņš un P. Dāle kļuva attiecīgi par VLRMB valdes 
priekšsēdētāju un sekretāru.139  Nodibināta VLRMB tika 1916. gada 1. maijā. Tajā 



darbojās ne tikai rakstnieki un mākslinieki, bet arī augstskolu docētāji, skolotāji, 
arhitekti u.c. inteliģenti.140 

Biedrības statūtos kā mērķi bija noteikti latviešu literatūras, zinātnes un 
mākslas attīstības un uzplaukuma veicināšana; literārās, zinātniskās un 
mākslinieciskās darbības sadzīvisko un tiesisko apstākļu uzlabošana; palīdzība 
bez apgādniekiem palikušām trūcīgām latviešu literātu, zinātnieku, mākslinieku 
ģimenēm.141  Uzaicinājumā iestāties biedrībā bija norādīts, ka “mūsu mazās tautas 
inteliģences nelielā skaita dēļ” rakstniekiem un māksliniekiem jābūt reizē arī 
sabiedriski politiskiem darbiniekiem. To ievērojot, “Dzimtenes Vēstnesis” rakstīja, 
ka VLRMB statūtos iezīmētās biedrības simpātijas “nacionāli demokrātiskajam 
blokam”, orientācija uz sabiedriski politisku darbību “jau pie pašas biedrības 
organizēšanas piešķir biedrībai vairāk politiska kluba raksturu”. Avīze brīdināja 
pret “politisko ieskatu” apvienošanas mēģinājumiem, “uzskatu sacīksti”.142  Arī 
“Baltija” atzīmēja, ka “Maskavas rakstnieku” grupas reprezentanti “nav savā 
starpā vienojušies ne par programmu, ne par taktiku”.143  Sociāldemokrāts ma-
zinieks V. Bastjānis šo grupu raksturoja šādi: “Viņa neatbalstās ne uz vienu no 
plašākām politiskām un ekonomiskām grupām, ne strādnieku, ne pilsētu, ne 
lauku buržuāzijas, viņu lozungi ir nenoteikti: “Brīva Latvija brīvā Krievijā un 
nacionālā kultūra.””144  Vēl kritiskāk pret VLRMB bija noskaņots P. Dauge. Rainim 
viņš par to rakstīja: “Reklāma tiem dzīta neganta. Viss iziet uz troksni.”145 

VLRMB kritizētāji bija partijiski, uzstājās no politizētām pozīcijām, gribēja, lai 
jaunā organizācija atbalstītu to vai citu politisko virzienu. Tas, ka VLRMB nebija 
stingras programmas, ka tā neizvirzīja lozungus tikai vienas noteiktas sociālas 
grupas interesēs, bija kritizējams un nosodāms no politiski krasāk iezīmēto, 
konservatīvi vai sociāldemokrātiski noskaņoto latviešu sabiedrības aprindu 
viedokļa, turpretī no radošo darbinieku profesionālo interešu, latviešu kultūras 
attīstības viedokļa biedrība varēja dot daudz pozitīva.

VLRMB pārziņā pārgāja tā saukto inteliģences vakaru rīkošana Maskavā. 
Pirmais šāds vakars ar referātu, literāru darbu lasīšanu, A. Ķeniņa ierosināts, 
notika 1915. gada 8. novembrī. Pēc tā “Dzimtenes Atbalsī” K. Grasis rakstīja: 
“Es nešaubos, ja latviešu inteliģences vakari tiks turpināti, tie nāks par svētību 
nacionālai kultūrai”, izteica nožēlu, ka pirmā vakara sagatavošanas gaitā “bij 
sajūtams partijiskums nevietā”, jo P. Dauge nesaskaņu dēļ ar pilsoniskajiem 
vakara rīkotājiem bija atsaucis savu referātu.146  Turpretī “Jaunajā Dienas Lapā” 
parādījās korespondence, kurā vakara norise tika tēlota kā neinteresanta. Debašu 
vietā bijis “baigs klusums”. Apmeklētāji – tikai ap 130 cilvēku – “gandrīz visi 
no Rīgas un Maskavas korporeļu aprindām un šejienes latviešu “aristokrātu” 
priekšstāvjiem”.147  “Jaunās Pēterpils Avīzes” līdzīgi tēloja pirmā inteliģences 
vakara “bālo un nogurušo seju”.148 

Sociāldemokrātiski noskaņotie latvieši uzreiz nostājās opozīcijā vakaru 
rīkotājiem. Piemēram, MLSPB sapulcē P. Birkerts izteicās, ka pret “inteliģences 
vakariem” jāizturas noliedzoši, jo tos organizē pilsoniski rakstnieki, “bet viņi ir 
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liriski blēži”.149  Pēc otrā vakara, kurš notika 22. novembrī, kreisajā latviešu presē 
izskanēja doma, ka “pagaidām šinīs vakaros nepiedalās vajadzīgā mērā citu šķiru 
reprezentanti”.150 Padomju Krievijā publicētajās tolaik Maskavā dzīvojošā lielinie-
ka V. Zabeļska atmiņās par šiem vakariem teikts, ka daži MLPB, MLSPB biedri 
ieradušies pirmajos inteliģences vakaros un “atseguši” tajos apskatīto tēmu, tādu 
kā “Ideoloģija un latviešu inteliģences uzdevumi”, “Latviešu nacionālās kultūras 
problēmas” u.c. “reakcionāro būtību”. Tas radījis apjukumu vakaru rīkotājos, un 
drīz viņi atļāvuši ieeju tajos tikai “izredzētajiem”, tad arī progresīvā sabiedrības 
daļa sākusi šo vakaru boikotu.151  Autoram nav izdevies atrast kādus citus 
apliecinājumus atmiņās minētajām idejiskajām cīņām “inteliģences vakaros”. 
Liekas gan, ka latviešu prese kaut vai aizplīvurotā veidā tās nebūtu atstājusi 
nepieminētas. Tāpēc šķiet, ka V. Zabeļskis pārspīlējis latviešu lielinieku cīņas 
sparu “inteliģences vakaros”. Cita lieta, ka “vakaru” dalībnieku skaitu to rīkotāji 
ierobežoja. “Inteliģences vakarus” brīvi varēja apmeklēt rakstnieki, mākslinieki, 
žurnālisti, latviešu biedrību un bēgļu apgādāšanas komiteju darbinieki. Pārējiem, 
lai saņemtu MLB ieejas karti, vajadzēja uzrādīt rekomendāciju “no kāda atklātības 
darbinieka”.152  Tāpēc arī bija saprotams kreiso elementu boikots.
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1916. gada 3. maijā notika pēdējais  – devītais “inteliģences vakars”, organizēts 
“no līdzšinējiem rīkotājiem”. Turpmāk šo vakaru organizāciju pārņēma VLRMB.153  
Pirmais VLRMB rīkotais inteliģences vakars notika jau rudenī – 9. oktobrī.154  Pēc 
tam, 1916. gada beigās un 1917. gada sākumā notika vēl vairāki šādi vakari. 
23. oktobrī ar nolūku paplašināt agrāko inteliģences vakaru apmeklētāju pulku 
VLRMB sāka jaunu pasākumu – “tautas vakaru” – sēriju. Pirmais no tiem 
izraisīja tik lielu interesi, ka MLB telpas bija pārpildītas, vairākiem simtiem 
potenciālo apmeklētāju bija jādodas mājup, taču publika sastāvēja galvenokārt 
no inteliģentiem, skolēniem, bet “īstās tautas” bijis “samērā maz”.155  “Tautas 
vakarus” nācās pārtraukt 1917. gada sākumā, jo radās grūtības ar telpu sagādi.156  
Pēc tam revolucionārie notikumi priekšplānā izvirzīja citus pasākumus.

1916. gada 11. septembrī notika pirmais VLRMB sarīkotais koncerts, 
kas pulcēja ap 800 cilvēku.157 Īpašu pasākumu – lielu latviešu mūzikas kon-
certu Maskavas Lielajā Ķeizariskajā teātrī VLRMB sarīkoja 12. novembrī. Tā 
sagatavošanā bez maskaviešiem J. Rempētera, E. Vīgnera piedalījās arī citi 
latviešu mūziķi – A. Kalniņš, T. Reiters, J. Vītols, J. Zālītis.158 Apmeklētāju 
vidū 80–90% bija latviešu.159 Daļa latviešu sabiedrības šo pasākumu uzņēma 
noraidoši. Tā, studentu biedrība “Austrums” atteicās sūtīt turp savus biedrus par 
“kārtībniekiem–rīkotājiem”.160 P. Dauge pareģoja, ka koncerts radīs finansiālus 
zaudējumus – “būs iekritiens par vairākiem tūkstošiem”.161 Biļetes tiešām bija 
dārgas, tikai turīgākā Maskavas latviešu daļa tās varēja nopirkt, tomēr koncerts 
nesa 3400 rbļ. ienākumu, ko sadalīja VLRMB Latviešu strēlnieku organizācijas 
komitejas darbībai, Ziemassvētku dāvanām strēlniekiem, viņu bāreņu atbal-
stam.162 Arī turpmāk VLRMB rīkoja Maskavā dažādus vakarus un lekcijas,163 līdz 
1917. gada maijā tās vadība pārcēlās uz Rīgu.

VLRMB un citu latviešu biedrību rīkotie kultūras pasākumi maskaviešu 
lomā nonākušos latviešus savstarpēji saistīja ar nacionālas kultūras saitēm, 
reprezentēja latviešu tautu, tās kultūru vietējo iedzīvotāju vidū.

Jauns posms latviešu dzīvē Maskavā sākās ar 1917. gada Februāra revolūciju 
Krievijā. Tā modināja milzu entuziasmu un cerības uz labvēlīgu notikumu 
attīstību visplašākajos iedzīvotāju slāņos. Nebija  izņēmums arī latvieši Maskavā. 
A. Dauge 6. martā rakstīja: “Es visas šīs dienas dzīvoju septītās debesīs. Ticu 
pilnīgi, ka viss nokārtosies un iesakņosies.”164  Kā atzīmējis tiesībnieks un teologs 
A. Grāmatiņš: “Bet kas gan nevīlās tanī Krievijas revolūcijas mutulī? Kas gan ar 
prātu spēja aptvert šī virpuļa sekas?”165 

Revolūcijas uzvara izraisīja sabiedriskās un politiskās aktivitātes uzplūdus, 
veidojās jaunas organizācijas, kāpināja darbību esošās.

26. martā Maskavā notika pirmā latviešu inženieru sapulce ar nolūku dibināt 
Viskrievijas latviešu inženieru savienību. Aprīļa beigās tai jau bija ievēlēta 
pagaidu izpildu komiteja, nodibinātas vairākas sekcijas.166  23. aprīlī notika 
Maskavas latviešu tirdzniecības un rūpniecības ierēdņu sapulce, kas ievēlēja 
organizācijas komiteju profesionālas ierēdņu biedrības izveidošanai. 7. maijā 
jaunā organizācija jau pieņēma statūtus. Bez profesionālās darbības tā izvērsa 
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arī kultūras darbu.167 

1917. gada 19. martā sanāca Maskavas Latgaliešu savstarpigas paleiga 
biedrības sapulce, kurā pārsvaru guva Latgales separātistu viedoklis, ka nekādas 
sarunas “ar Baltijas latviešiem par savienošanos .. tekoša brīdī nevar byut ves-
tas”.168  Acīmredzot ar latgaliešu apvienošanu atsevišķi no “Baltijas latviešiem” 
neveicās ātri, jo tikai 22. oktobrī biedrības priekšnieks A. Rubins atklāja “pirmo 
vispārējo Maskavas latviešu katoļu kolonijas sapulci”, kura atzina biedrību par 
pilsētas latgaļu centru.169 

Tomēr nozīmīgākā no Maskavā jaunizveidotajām latviešu organizācijām bija 
Latviešu nacionāldemokrātiskā jeb nacionāldemokrātu (gan avotos, gan literatūrā 
lietoti abi šie nosaukumi) partija.

Maskavas latviešu biedrībā, tās paspārnē strādājošajā Bēgļu apgādāšanas 
komitejā, dažās latviešu studentu organizācijās apvienotie nacionāli orientētie 
latviešu pilsonības spēki carisma apstākļos vairījās ieņemt noteiktu politisku 
virzību. Piemēram, sakarā ar sociāldemokrātu uzbrukumu MLB par tās it kā 
reakcionāro raksturu avīzē “Dzimtenes Atbalss” norādīts, ka MLB “nav politiska 
organizācija, viņa ir bijusi asociāla, viņai nav noteiktas krāsas”, tāpēc esot 
“netaktiski” to identificēt ar Rīgas Latviešu biedrību, piedēvēt tai konservatīvā 
politiķa F. Veinberga uzskatus.170 

Pēc Februāra revolūcijas daudzas vecās, sen pastāvošās organizācijas Krievijā 
atpalika no notikumu gaitas, nespēja piesaistīt sev jaunus biedrus un atbalstītājus. 
Tā notika arī ar MLB. Biedrība vēlējās sadarboties ar krievu kadetiem, taču viņu 
nacionālā politika neapmierināja latviešu vairākumu171  un MLB 1917. gadā turpināja 
pastāvēt kā samērā neliela, pārsvarā “veco”, vēl pirms kara uz Maskavu pārcēlušos 
latviešu apvienība. MLB kā agrākajiem darbības apstākļiem piemērojusies 
organizācija pēc revolūcijas, kad strauji norisa sabiedrības politizācija, nevarēja 
izpildīt vietējo latviešu pilsonisko spēku politiskās konsolidācijas uzdevumu. To 
uzņēmās ap laikrakstu “Dzimtenes Atbalss” un Viskrievijas Latviešu rakstnieku 
un mākslinieku biedrību grupējošos liberāli demokrātisko latviešu aprindu 
pārstāvji, nodibinot Latviešu nacionāldemokrātisko partiju (LNDP).

Partijas dibināšanu ievadīja t.s. Maskavas Nacionāli demokrātisko organizāciju 
jeb Latviešu nacionālo organizāciju Padomes172  sasauktā “nacionāldemokrātiskā 
sapulce” 1917. gada 11. martā, kurā piedalījās ap 1000 Maskavā dzīvojošo 
latviešu. Domājams, ka sapulces sasaucēji bija cerējuši tā rast plašāku atbalstu 
plānotajai partijai, taču viņu nodoms cieta neveiksmi. Sapulci atklāja L. Laicens, 
ierosinot tās prezidijā ievēlēt P. Dāli un A. Ķeniņu. Īpaši pret pēdējo izskanēja 
“protesta vētra”. Prezidijā ievēlēja kā pilsonības pārstāvjus A. Kublinski, 
A. Melnalksni, tā arī sociāldemokrātus V. Bastjāni, K. Dēķenu, H. Kaupiņu, 
K. Kuršēvicu u.c. Arī oratoru vidū bija abu grupējumu pārstāvji. Uzreiz iezīmējās 
viņu uzskatu pretišķības. Ja A. Ķeniņš aicināja klātesošos piedalīties “tautiskas 
kultūras darbā”, atbalstīt “viskopu tautas lietu”, tad V. Bastjānis apgalvoja, ka 
kara gados Maskavā “gaiši pierādījās tautiskās kopdarbības neiespējamība”. 
Sapulce pieņēma sociāldemokrātu iesniegto rezolūcijas projektu.173 
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LNDP dibināšanas sapulce notika 25. martā VLRMB telpās. Arī visi sēdes 
dalībnieki – J. Bankavs, E. Blanks, P. Dāle, J. Lapiņš, L. Laicens u.c. – bija šīs 
biedrības biedri. Kā atzīmēts partijas darbības pārskatā par 1917. gadu, nevar 
teikt, ka biedrība ierosinājusi dibināt partiju, taču “idejiskas saites biedrībai 
ar partiju bija un palika joprojām”.174  Jaundibināmā partija deklarēja, ka “par 
galveno uzsver Latvijas pilnīgas autonomijas iegūšanu”; agrārjautājums Latvijā 
“jāizšķir sakarā ar vietējiem apstākļiem un latviešu zemnieku psiholoģiju”; parti-
jai aktīvi jāpiedalās “Latvijas iekārtas izveidošanā” un jāparūpējas par nacionālo 
kultūru. Šīs prasības, vēlākās sapulcēs papildinātas un paplašinātas, sastādīja 
partijas pagaidu programmu. Tās tika ietvertas arī 24. un 25. jūnijā notikušajā 
partijas konferencē pieņemtajā partijas programmā.175  Kā konstatējis U. Ģērmanis, 
salīdzinājumā ar citiem latviešu pilsonības politiskajiem grupējumiem LNDP savās 
“nacionālajās prasībās” gāja “vistālāk”.176  Tika izveidota LNDP Maskavas grupas 
Padome un tās Izpildu komiteja. Pēdējās sastāvā darbojās J. Bankavs, L. Laicens, 
K. Upīts.177  Arī partijas centrālpadomē bija ievēlēti galvenokārt tolaik esošie un 
bijušie “maskavieši”.178  Pēc Maskavas LNDP organizācijas veidojās arī Latvijā. 
Par partijas biedriem kļuva arī tādas tālaika sabiedrībā pazīstamas personības 
kā J. Akuraters, K. Bahmanis, K. Puriņš, K. Skalbe u.c.179 

1917. gada jūlijā Maskavā bija ap 600 LNDP biedru.180  Partiju atbalstīja 
Maskavas latviešu inteliģence un sīkpilsoniskās aprindas. Par šo atbalstītāju 
skaitu gan nav tiešu datu. Piemēram, Maskavā izvietotajā no Rīgas evakuētās 
fabrikas “Provodņik” ražotnē bija nodarbināti ap 600 kalpotāju, kuri bija “pa 
lielākai daļai no Rīgas” un “slikti” atbalstīja strādniekus.181  Var pieņemt, ka 

113Latvieši Maskavā (19. gs beigas – 1917. gads)

5. att. Maskavas latviešu studentu korporācijas 
“Fraternitas Moscoviensis” locekļi. 1916. gada 1. maijs. 

LVKFFDA, inv. nr. 8988–P.



vismaz daļa šādu latviešu vairāk vai mazāk pieslējās LNDP. Inteliģentiskais, 
sīkpilsoniskais sastāvs noteica LNDP Maskavas grupas pieticīgās finansiālās 
iespējas. 1917. gada laikā tās ienākumi sastādīja tikai 4108 rbļ. 62 kap.182  
Protams, ne visi latviešu nacionāli un demokrātiski noskaņotie elementi tādu 
vai citu iemeslu dēļ bija gatavi atzīt LNDP Maskavas grupas un tās darbinieku 
autoritāti. Tā, kad aprīļa sākumā Maskavā nodibinājās latviešu, lietuviešu, poļu, 
ukraiņu un “musulmaņu” “Apvienoto nacionālo organizāciju padome”, kurā kā 
latviešu pārstāvis ietilpa A. Ķeniņš, avīze “Jaunā Dienas Lapa” uzskatīja “par 
nepieciešamu aizrādīt, ka A. Ķeniņa kgs nevar nekur pilntiesīgi uzstāties latviešu 
tautas vairuma, demokrātijas vārdā ..”183 

LNDP Maskavas grupa piedalījās Maskavas pilsētas domes vēlēšanās. 
Tā atsacījās atbalstīt krievu kadetus, kuri neatzina Krievijas mazo tautu 
pašnoteikšanās tiesības, bet veidoja bloku ar t.s. tautas sociālistiem un darba 
grupu. Kopējā kandidātu sarakstā bija uzņemti arī seši latvieši, taču bloks kopumā 
ieguva tikai 1,2% balsu un trīs vietas domē.184 

1917. gada 12.–15. augustā Krievijas Pagaidu valdības sasauktajā Valsts 
apspriedē Maskavā grupu pārstāvēja A. Bļodnieks. Grupas biedri K. Bahmanis 
un A. Bojārs piedalījās septembrī Ukrainas Radas sasauktajā “tautu kongresā” 
Kijevā. Grupa atbalstīja Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas ideju, 
iniciatīvu sasaukt Latviešu pagaidu nacionālo padomi, taču tā nespēja uzņemties 
Maskavas latviešu sabiedrības vadību. Vairākumu iecerēto pasākumu – sarīkot 
propagandistu kursus, nodibināt bibliotēku, ierīkot savu klubu – grupa nespēja 
realizēt.185 

Salīdzinājumā ar LNDP vietējo organizāciju 1917. gadā Maskavā krietni 
sekmīgāk darbojās latviešu sociāldemokrāti.

Pēc Februāra Maskavā no ieslodzījuma, izsūtījuma vietām ieradās vairāki 
vadošie Latvijas lielinieki – R. Bauze, J. K. Daniševskis, P. Celmiņš, J. Lencmanis, 
K. Pečaks, E. Zandreiters u.c. Vairums no viņiem aktīvi nodarbojās gan ar visas 
lielinieku partijas, gan LSD, gan Maskavas latviešu lielinieku organizācijas lietām. 
Jau 6. martā E. Zandreitera vadībā šeit sāka iznākt avīze “Sociāldemokrāts”. 
J. Lencmanis kā KSDSP Maskavas organizācijas delegāts piedalījās KSDSP 
VII (aprīļa) konferencē.186  LSD CK pilsētā organizēja savu Maskavas biroju. Tajā 
ietilpa R. Bauze, K. Pečaks un E. Zandreiters.187 

1917. gadā daudzajos Maskavā notikušajos mītiņos, sapulcēs, jo īpaši latviešu 
klausītāju priekšā, bieži uzstājās J. K. Daniševskis, P. Dauge, K. Pečaks, R. Pelše.188  
Jāpiebilst, ka tālaika ļoti politizētajā, sakaitētajā atmosfērā runu teikšana dažādi 
noskaņotu ļaužu priekšā varēja būt pat dzīvībai bīstama. Piemēram, jūlijā kādā 
mītiņā pilsētas Basmaņu rajonā “pūlis nonāca tik stiprā sašutumā, ka kā traks 
metās virsū aģitatorei Emīlijai Breikšai un gribēja viņu saplosīt par klaji uz 
grautiņiem aicinošām runām. Breikšu ar grūtībām izglāba miliči.”189 

Legalizējās latviešu sociāldemokrātu “Ziemeļu” grupa, kurā, iznākot no 
pagrīdes, bija ap 200 biedru.190  5. martā notika pirmā legālā grupas sapulce. 
Tā pieņēma norādījumus strādnieku pārstāvjiem Maskavas Strādnieku deputātu 
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padomē. Norādījumi prasīja cīņu par “visu valsts iestāžu un ierīkojumu 
sagrābšanu”, “revolucionāru un sabiedrisku rīcības komiteju dibināšanu”, Satvers-
mes sapulces sasaukšanu.191  Nolēma arī, ka visiem latviešu sociāldemokrātiem 
savās darbavietās jāiestājas vietējās KSDSP organizācijās.192  Turpināja pastāvēt 
arī nacionālas latviešu sociāldemokrātu organizācijas. Marta vidū uz Maskavas 
Strādnieku deputātu padomes organizētu demonstrāciju latviešu strādnieki 
pulcējās atsevišķi.193  Pēc kopīgas 1. Maija demonstrācijas tās dalībnieki – 
latvieši – sanāca uz savu mītiņu Sokoļņikos.194  “Ziemeļu” grupa sākotnēji KSDSP 
Maskavas organizācijā ietilpa kā atsevišķa nacionāla struktūrvienība – rajons. 
Tad pie organizācijas teritoriālajiem rajoniem sāka dibināties latviešu sekcijas.195  
“Ziemeļu” grupas komiteja maijā pārveidojās par Maskavas Latviešu apvienības 
(vēlāk – Apvienoto latviešu sekciju) izpildu komisiju (vēlāk – komiteju),196  kas 
rūpējās par partijas aģitāciju un propagandu latviešu valodā, par lielinieku 
ietekmi latviešu sabiedriskajās un kultūras organizācijās. Izpildu komitejas 
priekšsēdētājs bija J. Straumīts.197 

13. augustā tika sasaukta Maskavas apgabala latviešu lielinieku grupu kon-
ference, kura izvēlēja to centru. Tā sastāvā no Maskavas pilsētas grupām iegāja 
P. Celmiņš, K. Pečaks, J. Straumīts.198  Latviešu lielinieku grupas strauji auga, 
sasniedzot 1100–2000 biedru.199 Latviešu lielinieki E. Bērziņš, J. Lencmanis, 
J. Pieče ietilpa KSDS(b)P Maskavas pilsētas komitejas sastāvā.200 

Latviešiem bija zināma loma dažādo vietējo padomju un pašvaldību iestāžu 
darbībā. 1917. gadā Maskavas Strādnieku deputātu padomē bija ievēlēti J. Birze, 
J. K. Daniševskis, J. Leppe, A. Līdaks, K. Pečaks.201  Jau minētie J. Birze, A. Līdaks, 
bez tam vēl E. Berklavs, E. Jurevičs, O. Kalniņš, E. Mačs, J. Pieče, P. Straumīts un 
A. Vimba bija atsevišķu Maskavas rajonu padomju deputāti.202 

1917. gadā lieliniekiem sākotnēji vēl nācās meklēt iegūtajām legālā darba 
iespējām atbilstošas politiskās darbības formas.

Tā, marta sākumā parādījās paziņojums par jaunatnes pašizglītības pulciņa 
“Jaunatne” izveidi,203  bet jau 26. martā pulciņa “reorganizēšanas sapulcē” 
nodibinājās jauns veidojums – sociāldemokrātu klubs “Cīņa”, kuram jau bija 
ilgāks mūžs. Kluba Izpildu komitejā ievēlēja lieliniekus J. Sviķi, J. Zariņu u.c. 
Sākotnēji klubs darbojās kādā dzīvoklī, līdz 18. aprīlī pārcēlās uz MLB telpām 
Pokrova bulvārī 41, kur darbojās arī citas latviešu organizācijas. Aprīļa sākumā, 
uz Lieldienām tika sarīkots “biedru vakars ar viesu ievešanu”, kura programmā 
bija trīs referāti un mākslinieciski priekšnesumi,204  taču nenoteiktais kluba sta-
tuss nevarēja apmierināt lieliniekus, viņu presē izskanēja nostādne, ka klubam 
jāpastāv “pie organizācijas”. Tas kļuva par KSDSP Maskavas organizācijas klubu 
“Cīņa”. Notika Izpildu komitejas pārvēlēšanas, par tās priekšsēdētāju ievēlēja 
K. Rozentālu. Viņu vēlāk nomainīja J. Zariņš. Izveidoja vairākas komisijas jeb 
sekcijas: referātu, ekonomikas, rīcības. Kluba paspārnē pastāvēja koris, darbojās 
Maskavas Latviešu strādnieku teātris. Par kluba biedriem tūlīt kļūt varēja tikai 
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sociāldemokrātisko grupu biedri. Pārējiem bija jāsagādā divu jau esošu kluba 
biedru rekomendācijas un jāiztur kandidāta laiks. Tikai pēc šīs reorganizācijas 
11. jūnijā notika oficiāli kluba atklāšanas svētki.205 

Kluba vadība enerģiski vērsās pret lielinieku politiskajiem un ideoloģiskajiem 
pretiniekiem, lai liegtu tiem iespēju izplatīt savus uzskatus. Kluba Izpildu komiteja 
18. maijā nolēma likvidēt citā organizācijā – Maskavas Latviešu karā cietušo 
palīdzības komitejā, kura atradās turpat Pokrovkā 41, – pastāvošo avīžu galdu 
un tā vietā ierīkot “pēc tagadējām prasībām, t.i., ar politiskām avīzēm, žurnāliem 
un citu strādniecisko literatūru”.206  Visus avīžu pārdevējus, kuri bez lielinieku 
izdevumiem pārdeva arī citas orientācijas presi, izraidīja, par ko ziņojot pilsoniskā 
prese konstatēja: “Tā šie lielie brīvības karotāji un brīvā vārda prasītāji priekš 
sevis saprot to brīvību.”207  Ar 1. augustu atvērtajā kluba lasītavā bija vienīgi 
lielinieciskie izdevumi.208 

Kā lielinieku tālaika tikumiem raksturīga jāmin viņu cīņa klubā pret tādu 
“revolucionārās strādniecības” necienīgu nodarbošanos kā dejošana. 23. aprīlī, 
kad klubs “Cīņa” vēl tikai dažas dienas atradās telpās Pokrova bulvārī 41, bija 
paguvis tur organizēt tikai vienu sarīkojumu, turpat MLB ēkā bija paredzēta 
balle. Uzreiz atskanēja lielinieku balsis ar prasību “neļaut aptraipīt ar ballēm un 
flirtiem to templi, kuru ieņēmušas revolucionāras organizācijas”. Kad klubs pats, 
organizējot izbraukumu zaļumos, tā programmā bija paredzējis dejas, “visasāko 
protestu” izteica vairākas vietējās latviešu lielinieku iestādes, norādot, ka “šinī 
laikā nav vietas kādām dejām”. Rezultātā kluba Izpildu komiteja 12. jūlijā nolēma 
“nepieļaut dejas “Cīņas” izrīkojumos”.209  Tā kluba “Cīņa” organizētie kultūras 
un atpūtas pasākumi līdzīgi pašas lielinieku partijas organizāciju sarīkojumiem 
bija piesātināti, pat pārsātināti ar politisku saturu.210 

Lielinieku ietekme izplatījās arī latviešu jauniešu vidū. Līdz Februāra 
revolūcijai Maskavā pastāvēja līdz 15 cilvēku liels skolēnu pulciņš “Vienība”, pēc 
Februāra aktīvākie tā dalībnieki iesaistījās lielinieku partijā un pulciņš likvidējās. 
Septembrī latviešu lielinieki organizēja KSDS(b)P Maskavas latviešu jaunatnes 
pulciņu (savienību) pie Maskavas Apvienoto latviešu sekciju Izpildu komitejas. 
Viens no pulciņa organizētājiem bija I. Zvejnieks. Viņš noraidīja aicinājumu tieši 
iestāties Maskavas pilsētas strādnieku jaunatnes savienībā, jo vairākums latviešu 
jauniešu nezināja krievu valodu. Latviešu jaunatnes savienība ietilpa pilsētas 
jaunatnes savienībā “III Internacionāle” ar nacionālas sekcijas tiesībām.211 

Veidojoties legālām latviešu lielinieku partijas jaunatnes organizācijām, 
klubam, lieliniekiem zuda nepieciešamība saglabāt pirms Februāra revolūcijas 
pastāvošās organizācijas, ar kuru starpniecību viņi toreiz guva legālas iespējas 
darboties tautiešu vidū. No 1. maija savu darbību pārtrauca Latviešu kultūras 
birojs Maskavā.212  Jau 26. martā MLPB sapulcē izskanēja doma, ka nākamās 
pilnsapulces dienaskārtībā jāietver “biedrības likvidācijas jautājums”, ka 
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nākotnē vispiemērotākā darba forma būs “sociālistiski klubi”.213  2. jūnijā izvei-
doja biedrības likvidācijas komisiju. MLPB kasē esošā nauda nonāca lielinieku 
izdevuma “Sociāldemokrāts”, bet biedrības bibliotēka un pārējā manta – KSDSP 
Maskavas Latviešu sekciju apvienības rokās.214 

Lai gan Maskavas latviešu lielinieku grupa uzskatīja sevi par KSDS(b)P 
Maskavas organizācijas sastāvdaļu, tā uzturēja arī ciešus sakarus ar Latvijas 
Sociāldemokrātiju, piedalījās LSD un KSDSP latviešu grupu konferencē 1917. gada 
aprīlī215  un LSD V kongresā jūlijā un augustā.216 

Sekmīgi konkurēt ar latviešu lieliniekiem Maskavā it kā varēja mazinieki. 
Pēc Februāra pilsētā dzīvoja vairāki viņu darbinieki – V. Bastjānis, R. Bīlmanis, 
K. Dēķens, R. Dukurs, V. Grēviņš, H. Kaupiņš, K. Lorencs un I. Rītiņš, kas nebija 
mazspējīgāki par lielinieku teorētiķiem un propagandistiem. Taču, turpinoties 
karam, aizvien pasliktinoties ekonomiskajam stāvoklim, trūcīgākie iedzīvotāju 
slāņi, uz kuriem varēja balstīties sociāldemokrātija, arvien vairāk atbalstīja 
radikālākos risinājumus, ko piedāvāja lielinieki. Mazinieku vājā vieta bija arī 
organizatoriskajā darbā. Lieliniekiem, iznākot no pagrīdes, bija jau gatava 
organizācija. Maziniekiem to vēl tikai nācās veidot. Lielinieku grupas atrada 
atbalstu to uz Maskavu evakuēto strādnieku vidū, kuri jau Latvijā atradās LSD 
ietekmē. Maziniekiem šāds atbalsts bija krietni mazāks.

Sociāldemokrātu – lielinieku un mazinieku – uzskatu atšķirības parādījās jau 
pirmajā plašākajā latviešu “tautas sapulcē”, patiesībā – kreisi noskaņoto elemen-
tu mītiņā 4. martā. Lielinieks J. K. Daniševskis uzsvēra, ka “iegūtās politiskās 
brīvības jāuzskata tikai kā skaists trauks, kurā jāielej sociāla rakstura saturs”, 
aicināja cīnīties par tūlītēju kara izbeigšanu. Viņu atbalstīja vēl vairāki lielinieku 
runātāji. Viņiem oponēja V. Bastjānis, A. Petrevics u.c. mazinieki, norādot, ka 
zemniecība neatbalstīs proletariātu cīņā par revolūcijas tālāku attīstību, ka 
nevar “ar vienu rokas mājienu” izšķirt jautājumu par karu. Kā atmiņās rakstīja 
V. Bastjānis, “latviešu domas dalījās, kāpēc arī sapulce vienlīdz vienādi aplaudēja 
kā vienas, tā otras puses runātājiem”. Pieņemtā rezolūcija prasīja beigt karu, 
aicināja strādniekus iestāties milicijā. V. Bastjānis vēlāk atcerējās, ka sapulces 
beigās kāda “latviešu skaistule” pasniegusi J. K. Daniševskim “košu sarkanu 
rožu buķeti”, bet nebijis neviena, kas Bastjānim pasniegtu “kaut lauku ziedu”. 
Atmiņu autors domāja, ka “šis atgadījums ar rozēm gan nevar pareizi un objektīvi 
raksturot latviešu politisko noskaņojumu Maskavā, jo rozes taču bija iegādātas un 
domātas Daniševskim pirms sapulces”.217  Pie teiktā tomēr jāpiebilst, ka pats fakts, 
ka mazinieku runātājiem “pirms sapulces” nebija sagādāti ziedi, liecināja par viņu 
atpalikšanu no lieliniekiem organizatoriskajā jomā. To pārvarēt vai kompensēt 
ar sekmīgu ideoloģisko darbu 1917. gada laikā mazinieki tā arī nespēja.

Mazinieki Maskavā organizējās grupā “Rīts”. Lielinieki nekavējoties sāka to 
apkarot. 28. martā avīzē “Sociāldemokrāts” parādījās P. Dauges “Uzsaukums 
Maskavas latv[iešu] s[ociāl]d[emokrātiskajai] inteliģencei”, kurā viņš pārmeta 
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grupai “raibu idejisko sastāvu”, “atrautību no strādnieku masām”, aicināja gru-
pas biedrus iekļauties “tanīs strādnieku organizācijās, kuras jau pastāv un kuras 
ir organizējušās ap LSD CK”, ap kuru konsolidējās latviešu lielinieki. P. Dauge 
gan neiebilda pret pašas grupas “Rīts” pastāvēšanu, bet aicināja to darboties 
tā, “ka caur to necieš partijas vienība, biedriskā saskaņa un revolucionārā 
solidaritāte”.218  “Rīta” biedri nevēlējās pilnībā pakļauties lielinieku diktātam, 
tomēr cerēja uz sadarbību ar tiem. Taču lielinieku radikālisms, nevēlēšanās 
blakus saviem atzīt kādus citus uzskatus arvien pieauga. Pats P. Dauge, kurš līdz 
1917. gadam bija ilgstoši sadarbojies ar maziniekiem, jau 11. aprīlī “izkratīja 
sirdi” Rainim: “Daniševskis mani jau vairākkārt ir ķengājis gan “Cīņā”, gan 
“Sociāldemokrātā”. Es atspēkoju viņa uzbrukumus un tomēr strādāju, cik var, 
līdz.”219  Taču ne visi sociāldemokrātijas piekritēji gribēja kā P. Dauge pakļauties 
lielinieku radikālismam. Piemēram, to nevēlējās darīt J. K. Daniševska pirmā 
sieva L. Rūtentāle. Jūlija sākumā viņa no Maskavas rakstīja M. Saulei–Sleinei: 
“Te dzīvība tikai strādnieku partijā, bet tai tīri lielinieciska nokrāsa. Es nenosodu 
viņu politiskos uzskatus, lai gan nevaru tiem viscaur piekrist, bet man nepatīkama 
tā taktika, tas naids pret katru, kas drusku citādi domā.”220 

Mazinieki izrādīja daudz lielāku toleranci pret dažādiem uzskatiem, taču šādas 
viedokļu dažādības rezultātā viņi nespēja tūlīt izveidot vienotu organizāciju. 
“Rīta” grupai bija domstarpības ar otru lielāko Krievijā – Petrogradas mazinieku 
grupu. Daži “Rīta” biedri publicēja Petrogradā izdotā mazinieku laikraksta 
“Strādnieku Avīze” redakcijai domātu vēstuli, kurā kritizēja avīzes saturu, atteicās 
piedalīties tās veidošanā.221  Ja Petrogradas mazinieku grupas pārstāvjus lielinieki 
1917. gada aprīļa beigās nepielaida LSD un KSDSP latviešu grupu konferencē, 
tad grupas “Rīts” delegāti tajā piedalījās kā viesi.222 

Krievijas un arī Latvijas mazinieku vidū bija domstarpības par karu. Mazinieki 
sadalījās aizsardzībniekos, kuri uzskatīja, ka jāatbalsta Krievijas pūliņi cīņā 
par uzvaru, un internacionālistos, kuri iestājās par tūlītēju mieru. Minamas vēl 
atšķirības viedokļos par mazinieku iespējām sadarboties ar lieliniekiem. Mazinieki 
internacionālisti tās kopumā vērtēja cerīgi, turpretim mazinieki aizsardzībnieki 
uz tām skatījās skeptiski.

Domstarpības mazinieku grupu “Rīts” noveda pie tā, ka pēc vairāku tās 
dalībnieku aizbraukšanas uz Latviju grupa sašķēlās, līdzās organizācijai “Rīts” 
izveidojās otra mazinieku grupa.223 

Grupa “Rīts” atbalstīja KSDSP Maskavas Apvienoto sociāldemokrātu 
organizāciju jeb tā saucamo N. Rožkova grupu, kura centās panākt lielinieku 
un mazinieku sadarbību.224  25. jūnijā notikušajās Maskavas pilsētas domes 
vēlēšanās grupa “Rīts” piedalījās kopā ar krievu maziniekiem un ebreju Bunda 
organizāciju. Šī apvienība ieguva 12% vēlētāju balsu un 24 vietas pilsētas Domē, 
pārspējot krievu, latviešu, poļu lieliniekus, kas ieguva 11,66% balsu un 23 vietas 
Domē,225  taču šķiet, ka latviešu ieguldījums šajā panākumā nebija visai liels.

Otra latviešu mazinieku grupa Maskavā sadarbojās ar krievu un latviešu ma-
ziniekiem aizsardzībniekiem. Taču vēl oktobrī par šīs organizācijas darbību bija 
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“atklātībā maz kas parādījies”. Ik nedēļas notika vienīgi organizācijas komite-
jas sēdes, jo oficiāli “telpu trūkums”, bet acīmredzot arī biedru neaktivitāte, 
atsaucības trūkums masās izjauca aģitatoru kursus, “vāji” bija apmeklēti 
R. Dukura sarīkotie priekšlasījumi, Petrogradā iznākošā “Strādnieku Avīze” 
Maskavā bija “ļoti mazā mērā izplatīta”.226  

Grupas delegāts piedalījās Petrogradā 10.–13. jūnijā sasauktajā 14 latviešu 
mazinieku grupu konferencē. Tajā izveidoja mazinieku apvienoto centru, kurā 
ievēlēja arī maskaviešu pārstāvi J. Grantu.227 

Notikumu attīstība, lielinieku ietekmes pieaugums revolucionāri noskaņoto 
iedzīvotāju vidū lika maziniekiem meklēt ceļus savu spēku konsolidācijai. 6. oktobrī 
grupas “Rīts” biedri nonāca pie secinājumiem, ka apvienoto lielinieku–ma-
zinieku organizāciju darbība “neattaisno agrākās cerības”, “sociāldemokrātijas 
apvienošanās tuvākajā nākotnē nav paredzama”, ka “nav dziļu plaisu ieskatos” 
starp “Rītu” un otru latviešu mazinieku grupu Maskavā un tāpēc nepieciešams šīs 
abas organizācijas apvienot.228  15. oktobrī notika grupas “Rīts” biedru sapulce 
jau ar divu otras grupas pārstāvju piedalīšanos. Neviens neiebilda pret abu grupu 
apvienošanos. Kā tās noteikumi tika izvirzītas prasības atļaut brīvi izteikties 
abu virzienu – gan aizsardzībnieku, gan internacionālistu – piekritējiem un 
visu viņu pakļaušanos partijas disciplīnai. Jau 18. oktobrī notika abu grupu ap-                      
vienota sapulce, kura ievēlēja kopēju organizācijas komiteju. Tās sastāvā ietilpa 
V. Bastjānis, R. Bīlmanis, Ž. Briedis, J. Druģis, J. Grants, V. Grēviņš, K. Ješevics, 
K. Lorencs un J. Rītiņš.229 

Maskavas latviešu mazinieku grupa bija vislielākā no latviešu mazinieku 
organizācijām Krievijā, kas sadarbojās ar Petrogradas centru,230  tomēr Oktobra 
apvērsuma dienās lielākā sociāldemokrātijas ietekmē esošā latviešu daļa sekoja 
lieliniekiem, kuri aktīvi piedalījās tā realizācijā Maskavā.

Vēl maijā pilsētas Strādnieku deputātu padomes paspārnē bija izveidots 
Sarkanās gvardes štābs. Viens no tā vadītājiem bija J. Pieče. 25. oktobrī minētā 
Padome varas saņemšanai izveidoja Kara revolucionāro komiteju. Tajā savukārt 
pastāvēja štābs, kuram bija jākoncentrē savās rokās sacelšanās militāri operatīvā 
vadība. Tā 11 locekļu sastāvā ietilpa arī J. Pieče un J. Rudzutaks.231  Arī pilsētas 
rajonos izveidoja kara revolucionārās komitejas. To sastāvā lielākajā daļā rajonu 
tika izvirzīti arī latvieši. 26. oktobrī Maskavas Kara revolucionārā komiteja par 
Kremļa komandantu iecēla lielinieku partijas kara organizācijas dalībnieku 
praporščiku O. Bērziņu. Vairāki latvieši – E. Berklavs, E. Jurevičs, O. Kalniņš, 
J. Kviesis u.c. – darbojās Sarkanās gvardes rajonu štābos. Rajonu un atsevišķu 
uzņēmumu dažādās sarkangvardu, strādnieku kaujinieku, milicijas vienībās 
iestājās daudz revolucionāri noskaņotu latviešu strādnieku.232 

Septembrī tika izveidota kluba “Cīņa” sarkangvardu vienība.233  Kopumā 
Maskavā ielu cīņās piedalījās ap 1500 latviešu sarkangvardu.234 

Latviešu lielinieku publicisti R. Bauze, P. Dauge, J. Mežiņš, P. Celmiņš tolaik, 
kad pilsētā vairākas dienas neiznāca neviens laikraksts, piedalījās avīzes 
“Sociāldemokrāts”, uzsaukumu un biļetenu izdošanā.235 
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Īpaši jāatzīmē Kremļa komandanta O. Bērziņa loma bruņoto sadursmju gaitā. 
26. oktobrī Maskavas Kara revolucionārā komiteja noslēdza ar lielinieku preti 
nieku – Sabiedriskās drošības komitejas spēku militāro vadītāju Maskavas kara 
apgabala štāba pavēlnieku pulkvedi K. Rjabcevu vienošanos par bruņotās cīņas 
pārtraukšanu. Šo pamieru abas puses izmantoja savu spēku nostiprināšanai. 
Kremli, kurā O. Bērziņa vadībā atradās dažas revolucionārās daļas, bija ielencis 
K. Rjabceva vadītais karaspēks, junkuru skolu audzēkņi. Drīz pārtrūka sakari ar 
Kara revolucionāro komiteju. 27. oktobrī pilsētā atjaunojās sadursmes. 28. oktobrī 
pulkvedis K. Rjabcevs telefoniski paziņoja O. Bērziņam, ka pilsētu kontrolē pret-
lielinieciskie spēki, un pieprasīja ielaist junkurus Kremlī, pretējā gadījumā draudot 
to apšaudīt ar artilēriju. O. Bērziņš, kā viņš pats vēlāk rakstīja, necerot noturēties 
pret pārspēku un lai “izvairītos no bezjēdzīgas kareivju asins izliešanas”, nolēma 
izpildīt prasību. Junkuri un virsnieki iebruka Kremlī, atbruņoja garnizonu, pašu 
O. Bērziņu piekāva, nošāva ap 15 kareivju, pārējos apcietināja.236  Padomju literatūrā 
O. Bērziņa rīcība raksturota kā padošanās pulkveža K. Rjabceva provokācijai.237  
Jāuzsver, ka, O. Bērziņam nepieņemot ultimātu, varēja būt vēl lielāki cilvēku 
upuri, artilērijas apšaudē varēja ciest vēsturiskās, mākslas vērtības. Par to, ka bez 
citiem apsvērumiem O. Bērziņa rīcību noteica arī vēlme saglabāt Kremli, liecina 
viņa rīcība tūlīt pēc atbrīvošanas, kad 3. novembrī Kremli ieņēma revolucionārie 
kareivji un sarkangvardi. Viņš tūlīt griezās pie šo vienību vadības ar lūgumu 
nākt palīgā apsargāt Kremli no izlaupīšanas.238 

8. novembrī pēc lielinieku varas nodibināšanās Maskavā pie Kremļa si-
enas apglabāja cīņās kritušos lielinieku piekritējus. Viņu vidū bija arī pilsētas 
rajona Sarkanās gvardes priekšnieks O. Virzemnieks, latviešu sarkangvardu 
vienības sanitāre O. Vēvere, revolucionāro kareivju vienības vadītājs praporščiks           
J. Zvejnieks.239  Krituši, smagi ievainoti bija arī daži citi latvieši.240 

Nav apšaubāms, ka Maskavā dzīvojošo latviešu vairākums nepiedalījās 
lielinieku apvērsumā, daļa to nosodīja. Taču varas saņēmēju rindās bija arī 
latviešu lielinieki. Tieši viņi pēc apvērsuma varēja arī vistiešākā veidā ietekmēt 
latviešu likteni Maskavā. Par to, kā tas notika, jau runāts citos pētījumos.241 

Autors un žurnāla redakcija pateicas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam 
par ilustratīvo materiālu.
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 Die Letten in moskAu (vom enDe Des 19. Jh. bis 1917)

Die Freilassung der Bauern im Baltikum, das Recht der “Bewegungsfreiheit” für 
alle, die Entwicklung der Eisenbahnverbindung förderten die Auswanderung der nach 
besseren Lebensverhältnissen trachtenden Letten aus Lettland in andere Gebiete 
Russlands, auch nach Moskau. In den 80er Jahren gab es in Moskau ein paar Hun-
derte von Letten, in der Zeit von 1910 bis 1914 stieg ihre Zahl auf etwa 10 000.

Ab 1870 gab es schon “Abendveranstaltungen der Jungletten”; damit begannen 
die Letten in Moskau sich zu organisieren. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wählten viele berühmte Jungletten – Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons, 
Fricis Brīvzemnieks, Andrejs Spāģis u.a. – Moskau zu ihrem Wohnort. Dadurch 
versuchten sie sich den Bedrückungen des deutschbaltischen Adels zu entziehen. 
Jēkabs Velme begann hier die Zeitschrift “Austrums” herauszugeben.

An der Universität Moskau und an anderen Hochschulen dieser Stadt stu-
dierten zahlreiche später berühmte lettische Politiker: Fricis Veinbergs, Andrejs 
Krastkalns, Andrejs Spekke, Janis Jansons (Brauns), Valdemārs Bastjānis u.a. 
Auch die ersten Präsidenten Lettlands, Jānis Čakste und Gustavs Zemgals, hatten 
die Universität Moskau absolviert. 

In späteren Jahren entstanden zahlreiche ehrenamtliche lettische Gesell-
schaften, darunter auch Studentenvereine. 1895 wurde der Moskauer lettische 
Verein für gegenseitige Hilfe gegründet. Die Statuten dieses Vereins wurden von 
dem russischen Innenminister I. Durnowo am 15. März 1895 bestätigt. Der Verein 
setzte sich zur Aufgabe, finanzielle Hilfe den erkrankten, notleidenden Mitgliedern 
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zu gewähren, Darlehen den Familien der verstorbenen oder zum Militärdienst 
einberufenen Mitglieder zu gewähren. Der Verein konnte auch eine Bibliothek 
gründen, sowie Vorträge, Theateraufführungen, Konzerte u.a. veranstalten. 1906 
wurde dieser Verein der “Moskauer Lettenverein” genannt. Es wurden auch andere 
lettische Organisationen gegründet. In erster Linie wurden von ihnen nationale 
Kulturveranstaltungen organisiert. In den Vereinen gab es Kämpfe um den Ein-
fluss zwischen den bürgerlichen und den links, sozialdemokratisch eingestellten 
Vertretern der Gesellschaft.

Die Revolution von 1905 rief größere Erschütterungen im Leben der Letten in 
Moskau hervor. P. Dauge schrieb in seinen Memoiren, dass sich 1905 in Moskau 
“ziemlich viel an revolutionär gesinnter Jugend” versammelt hatte; für die revo-
lutionäre Propaganda unter den lettischen Arbeitern, Beamten, Handwerkern und 
Intellektuellen benutzten sie auch die Veranstaltungen eines lettischen Vereins. 

1910–1914 lebten in Moskau etwa 10 000 Letten. Immer öfter hörte man in 
dieser Zeit in Moskau an öffentlichen Stellen die lettische Sprache; am Postamt 
konnte man lettische Zeitungen kaufen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der Einmarsch der deutschen Armee 
in Kurland veranlassten einen großen Teil der Einwohner Lettlands, ihre Heimat als 
Flüchtlinge zu verlassen. Viele von ihnen fanden Unterkunft in Moskau. In der Presse 
gibt es verschiedene Angaben über die Gesamtzahl der Flüchtlinge und  über die Zahl 
der Letten, welche bereits vor dem Ersten Weltkrieg nach Moskau gekommen waren; 
diese Zahl liegt zwischen 38–40 und sogar bei 60 Tausend. In Moskau gab es eine 
Reihe von Organisationen für die Betreuung der Flüchtlinge; sogar ein Kulturbüro 
entfaltete hier seine Tätigkeit. Durch die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges, 
durch die Arbeit der Flüchtlingsorganisationen wurden zahlreiche bereits vorher 
in Moskau sesshafte wie auch als Flüchtlinge dorthin gekommene Letten in eine 
aktive ehrenamtliche und politische Tätigkeit eingeschaltet. Die neue Situation 
prägte ihre Ansichten in nationalen und sozialen Fragen, so verschärften sich 
die unter den Letten herrschenden Meinungsverschiedenheiten.

Nach der Februarrevolution in Russland wurden in Moskau auch lettische 
Organisationen der Nationaldemokratischen Partei und der Menschewiken 
gegründet. In der vom Krieg verursachten wirtschaftlich schwierigen Situation, 
wo die Klassenwidersprüche besonders stark wurden, unterstützte der größte 
Teil der in Moskau wohnhaften Letten jedoch die Bolschewiken.

Obzwar das politische Wirken der lettischen Organisationen verschieden zu 
bewerten ist, – je nach dem Standpunkt des Bewerters –, ist es deutlich, dass 
der Beitrag verschiedener lettischer Parteien, Vereine u.a. Organisationen zur 
Aufrechterhaltung und Entwicklung der nationalen Bande und der nationalen 
Kultur der in die Fremde geratenen Letten von großer Bedeutung für die Erhal-
tung der  nationalen Identität dieser Volksgemeinschaft und jedes einzelnen von 
ihnen war.

Iesniegts 2000. gada 17. februārī
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