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VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons

LIETUVIEŠU POLITISKĀ UN NACIONĀLĀ DARBĪBA 
LATVIJĀ 19. GADSIMTA BEIGĀS – 1905. GADĀ

Raksta mērķis ir, lielā mērā balstoties uz līdz šim nezināmiem Latvijas Nacionālā arhīva un 
citiem avotu materiāliem, atspoguļot lietuviešu politisko un nacionālo darbību Rīgā, Liepājā 
un Jelgavā gadsimtu mijā un līdz 1905. gada revolūcijai, to ieskatot. Lietuviešu aktīvā darbība 
Latvijā Krievijas varas iestāžu represīvās politikas apstākļos  – nelegālās lietuviešu drukas 
literatūras transports cauri ostām, lietuviešu sociāldemokrātu aktivitātes u.c.  – ir ne vien 
būtiska lietuviešu nācijas, bet arī Latvijas vēstures sastāvdaļa, kas cita starpā uzskatāmi izpaudās 
1905. gada revolūcijas norisēs. Turklāt materiāli par šo tēmu, daudzi vēl pilnībā neizmantoti, 
glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos (kolekcijās).
Atslēgvārdi: lietuvieši Latvijā, nacionālā un politiskā darbība, 19. un 20. gs. mija, 1905. gada 
revolūcija.

19. gs. nogalē Lietuvas zemēs bija vērojams straujš vispārējs tautas nacionālās 
pašapziņas pieaugums, ko lielā mērā bija aizkavējušas Krievijas varas iestāžu 
represijas pret “poliskumu” jeb katolicismu pēc 1863. gada sacelšanās sakāves 
poļu, lietuviešu un baltkrievu zemēs, kā arī Latgalē. Vienlaikus tas norisinājās 
pastāvīgā cīņā ar poliskumu, kas Lietuvas vēsturē ieņēma līdzīgu vietu kā 
vācbaltiešu faktors Latvijas luterāniskajās daļās. Lietuviešu nācijas veidošanās 
norisa nelielas, bet augošas inteliģences vadībā. Vispārējais izglītības līmenis 
tautā strauji pieauga, ko veicināja arī līdz 1904.  gadam pastāvējušā latīņu 
drukas aizlieguma apstākļos izplatītā nelegālā literatūra lietuviešu valodā. 
Situācijā, kad pašā Lietuvā trūka izglītības iestāžu un pastāvēja ierobežojumi 
visa veida saimnieciskai, politiskai, sabiedriskai un kultūras darbībai, 
ievērojami lietuviešu apdzīvoti centri izveidojās ārpus Lietuvas – pirmkārt jau 



122 ĒRIKS JĒKABSONS

tā sauktajā Mazajā Lietuvā Austrumprūsijā, Vācijā, arī Pēterburgā un Latvijas 
pilsētās. Raksta mērķis ir, lielā mērā balstoties uz līdz šim nezināmiem Latvijas 
Nacionālā arhīva un citiem avotu materiāliem, atspoguļot lietuviešu politisko 
un nacionālo darbību Rīgā, Liepājā un Jelgavā.

Daži lietuvieši jau 19.  gs. pirmajā pusē kādu apstākļu iespaidā nonāca 
Vidzemes guberņas galvaspilsētā Rīgā, kā arī citur Latvijā. Piemēram, pēc 
Viļņas Universitātes beigšanas (1825. g.) gubernatora kancelejā Rīgas pilī par 
ierēdni desmit gadus strādāja izcilais lietuviešu vēsturnieks un apgaismības 
kustības dalībnieks Simons Daukants.1 Tomēr lielākais lietuviešu pieplūdums 
Latvijā bija vērojams no 19. gs. 70.–80. gadiem, kad Rīgā, Jelgavā un Liepājā 
viņi ieradās mācīties, studēt un strādāt, jo pašā Lietuvā nebija tik ievērojamu 
saimniecisku centru, kādi bija Rīga un Liepāja, turklāt nebija arī augstskolu un 
pat ģimnāziju.

Skaits un izvietojums

Saskaņā ar 1897. gada Krievijas tautas skaitīšanas datiem mūsdienu Latvijas 
Republikas teritorijā, gan pierēķinot tolaik Kurzemes guberņā un mūsdienu 
Lietuvā ietilpstošo Palangas apkārtni, kā arī neieskaitot tolaik Kauņas guberņā 
ietilpstošo, bet vēlāk Latvijā iekļauto Aknīstes pagasta daļu, dzīvoja 24  507 
cilvēki, kuri par dzimto atzina lietuviešu valodu. No viņiem 16  531 dzīvoja 
Kurzemes guberņā (Liepājā 3587, Ilūkstes apriņķī 6986, Dobeles apriņķī 
1207 utt.), 6686 dzīvoja Vidzemes guberņā (Rīgā 6458, no kuriem lietuviešu 
valodu par dzimto uzskatīja 5853 cilvēki) un 1290 trijos Vitebskas guberņā 
ietilpstošajos Latgales apriņķos (Daugavpils, Rēzekne un Ludza). Pilsētās 
dzīvojošie galvenokārt bija augošajos rūpniecības uzņēmumos strādājošie. 
Latvijā apmetās arī daudzi pēc 1863.  gada sacelšanās Sibīrijā izsūtījuma 
termiņus izcietušie lietuvieši, jo atgriezties Lietuvā viņiem bija liegts. Kurzemē 
lielākā lietuviešu daļa bija strādnieki rūpnieciski jau samērā attīstītajā Liepājā, 
kā arī nodarbojās ar lauksaimniecību Kurzemes guberņas administratīvās 
robežas tuvumā – Elernē, Laucesē, Skaistkalnē u.c.2 20. gs. sākumā ievērojami 
pieauga jau 19. gs. vērojamais lietuviešu pieplūdums Kurzemē, īpaši Aizputes 
un Kuldīgas apriņķī, kur viņi tika nodarbināti par laukstrādniekiem vai 
kalpotājiem muižās. Latviešu prese 1910. gadā gan atzīmēja, ka latviskajā vidē 
viņi nezaudē nacionālo identitāti vienīgi vietās, kur dzīvojušas kopā vairākas 
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lietuviešu ģimenes3 (to pašu atzīmē arī latviešu statistikas speciālists un 
valstsvīrs Marģers Skujenieks4). Liepājā lietuviešu un poļu skaits 1911. gadā 
sasniedza jau 17 657 cilvēkus, galvenokārt tie bija strādnieki un amatnieki, un 
viņi veidoja 19 % pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Latgalē dzīvojošo lietuviešu 
skaits nebija liels, un viņu absolūto vairākumu veidoja zemnieki.5 Deviņi 
lietuviešu apdzīvoti ciemi no 18. gs. atradās Ciskādu apkārtnē, kaut gan 19. gs. 
beigās šo cilvēku pārlatviskošanās process jau bija ievērojami attīstījies, un, kā 
1911. gadā ekspedīcijas laikā konstatēja Rīgā 1856. gadā dzimušais Krievijas 
Ģeogrā�jas biedrības etnogrāfs un Pēterburgas Universitātes baltu valodu 
privātdocents Eduards Volters, šajā laikā daudzi no viņiem vienīgi garīgajās 
dziesmās vēl lietojuši novecojušu lietuviešu valodu. Ap 1895.  gadu neliela 
lietuviešu kolonija izveidojās Skaistas pagasta Indricas muižā, kur no muižas 
īpašnieka zemi bija iepirkuši Viļņas apgabala Daugēlišķu apkārtnes lietuvieši. 
Bija arī nedaudzi inteliģences pārstāvji, piemēram, 1897. gadā neilgu laiku par 
Viļakas muižas ārstu strādāja Jakubs Baltrušaitis, kurš vēlāk atgriezās Kauņas 
guberņā.6

Rīgā dzīvoja 6388 cilvēki, kuru dzimtā valoda bija lietuviešu valoda (kopā 
ar 96 personām, kas reģistrējušās kā žemaiši). Galvenokārt tie bija rūpniecības 
uzņēmumos strādājošie, kā arī citiem pilsētas iedzīvotāju zemākajiem slāņiem 
piederošie. Administrācijā, tiesā un policijā strādāja tikai 216 lietuvieši, jurists 
bija viens, armijā dienēja 40, par pedagogiem strādāja deviņi, medicīnas 
jomā  – 17 cilvēki. No lietuviešiem 3243 cilvēki bija baudījuši izglītību, 69 
no viņiem  – augstāku par sākotnējo. Lietuvieši studēja Rīgas Politehniskajā 
institūtā, kur gadsimta sākumā mācījās ap 20 lietuviešu. Līdzīga situācija bija 
arī citās Latvijas vietās, un inteliģences pārstāvju starp lietuviešiem bija maz. 
Izņēmums bija katoļu baznīcas mācītāji, kuriem turklāt bija noteikta loma 
lietuviešu nacionālajā kustībā.

Lietuviešu mācītāji7

Īpaša nozīme mācītāja tautībai un lietuviešu valodas prasmei bija Rīgā, kur 
lietuviešu skaits rūpniecības attīstības rezultātā pieauga visstraujāk. Tomēr nav 
noliedzams, ka zemā izglītības līmeņa un vājās nacionālās pašapziņas dēļ daudzi 
katoļticīgie lietuvieši par savu dzimto uzdeva poļu valodu. 19. gs. beigās Rīgā par 
mācītājiem strādāja pieci lietuvieši. Viens no viņiem bija lielā mērā pārpoļotais 
1820. gadā Lietuvā dzimušais Jons Jacevičs, kurš līdz savai nāvei 1902. gadā 
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strādāja par vikāru, savā laikā viņš bija izsūtīts uz Sibīriju par piedalīšanos 
1863.  gada poļu un lietuviešu nemieros. Vēlāk Rīgā darbojās vairāki īpaši 
patriotiski noskaņoti lietuviešu mācītāji Stakels, Nikodems Rudis, Boļeslavs 
Paulausks u.c., kuru teiktajam bija ārkārtīgi liela nozīme tautiešu nacionālās 
pašapziņas stiprināšanā. Lietuvieši Rīgā apmeklēja 1892.  gadā uzcelto Svētā 
Franciska baznīcu Katoļu ielā,8 kur 19. gs. 90. gados dievkalpojumi lietuviešu 
valodā notika katru trešo svētdienu,9 Sāpju Dievmātes baznīcu Vecrīgā un 
1903. gadā iesvētīto Svētā Alberta baznīcu Liepājas ielā. Turklāt Rīgā jau kopš 
19. gs. beigām pastāvēja neliela lietuviešu protestantu (reformātu) draudze, ko 
gadsimtu mijā vadīja mācītājs Jakubens.10

Ļoti lielu nozīmi tautiešu sabiedriskajā darbībā ar pašaizliedzīgu 
darbošanos ieguva Kauņas guberņas Saloču (Kīburu) draudzē dzimušais 
Kazimirs Jasens. 1877.–1884.  gadā viņš mācījās un beidza Jelgavas klasisko 
ģimnāziju, tad – Kauņas garīgo semināru, 1892. gadā sāka strādāt par vikāru 
Jelgavā, 1893. gadā – par priesteri Lamiņos, vadot arī Svētā Stefana baznīcas 
celtniecību Tukumā (iesvētīta 1896.  g.). No 1896.  gada viņš strādāja par 
priesteri Brunavas draudzē (tolaik Kauņas guberņas teritorijā), kur arī vadīja 
dievnama celtniecību, bet 1902. gadā pārņēma Jelgavas draudzes vadību. Šeit 
viņš, vadot plašu ziedojumu kampaņu arī Rīgā un Lietuvā, panāca 1906. gadā 
iesvētītās Bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas baznīcas uzcelšanu. Vienlaikus 
K. Jasens bija ārkārtīgi aktīvs sabiedriski, piedaloties vietējās katoļu labdarības 
biedrības, poļu un lietuviešu biedrību darbā. 1893. gadā viņš aizsāka literāro 
darbību, sadarbojoties ar Pēterburgas poļu laikrakstu “Kraj” (pastāvīgais 
korespondents Jelgavā). Lietuviešu drukas aizlieguma laikā viņš iesaistījās 
nelegālo izdevumu izplatīšanas darbā un pats rakstīja tajos, vēlāk publicējās 
Lietuvā un Rīgā iznākošajos lietuviešu preses izdevumos. Turklāt, kas bija 
ļoti raksturīgi un līdzīgi daudziem citiem lietuviešu inteliģences pārstāvjiem, 
sākotnēji viņš būtībā pārstāvēja poļu kultūru. Vēlāk, 1937. gadā, K. Jasens pats 
atzina, ka jaunībā rakstījis poliski, bet tad savu “kļūdu” apzinājies un centies 
rakstīt vairāk lietuviešu valodā, lai “atlīdzinātu parādu dzimtenei”.11 Jāpiebilst, 
ka 1894.–1895.  gadā Jelgavas draudzē par vikāru strādāja vēlāk viens no 
spilgtākajiem lietuviešu nacionālās kustības vadītājiem Jozs Tums-Vaižgants, 
kurš pirms tam bija mācījies ģimnāzijā Liepājā.12

Lietuviešu tautības mācītāji strādāja arī Latgalē. Piemēram, Jezupovas 
draudzē Daugavpils apriņķī līdz 1912. gadam prāvests bija Ksavers Martinens, 
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kurš starp vietējiem latviešiem kļuva ļoti populārs ar labvēlīgo attieksmi pret 
viņiem. Vēlākais apriņķa priekšnieks neatkarīgajā Latvijā Staņislavs Kursītis 
atcerējās, ka prāvests teicami pratis latviešu valodu un “nebija labvēlīgi 
noskaņots pret savas augstākās priekšniecības pārpoļošanas politiku”. Viņš 
centies ierobežot poļu valodas lietošanu baznīcā, atbalstot arī latviešus 
viņu domstarpībās nacionālajos jautājumos pat ar savu tiešo priekšnieku  – 
Daugavpils dekānu poli Gordijeviču, un nav ievērojis poļu muižnieka Boļeslava 
Šahno iedibināto tradīciju, saskaņā ar kuru mācītājam bija jāizrāda viņam 
pazemojoša cieņa. 1918.  gada vasarā K.  Martinenu zvēriski noslepkavoja 
Dominika Estas vadītā lielinieku banda Nautrēnu pagasta Rogovkas draudzē, 
kur viņš strādāja par prāvestu.13 Kopumā saskaņā ar Latgales latviešu 
inteliģences pārliecību lietuviešu mācītāji izturējās pret latviešiem daudz labāk 
nekā poļu mācītāji – “aizstāv latgaliešu nacionālās intereses”.14 Interesanti, ka 
Skaistkalnes prāvests Marcijans Jurgaitis 1890. gadā latviski teiktajā sprediķī 
asi nosodīja pareizticīgos un arī luterāņus, un viņa lietu izskatīja Jelgavas 
apgabaltiesa.15 

Ar katoļu baznīcu ļoti cieši bija saistīta Latgales latviešu nacionālā kustība. 
Kad 1914.  gada decembrī no dzīves šķīrās Ludzas draudzes dekāns Antans 
Vollovičs, latviešu mācītājs Kazimirs Skrinda atzīmēja viņa ieguldījumu Ludzas 
baznīcas atjaunošanā un aktīvo sabiedrisko darbību latviešu labā, mīlestību uz 
savu valodu un tautu, bet arī to, ka “tomēr latviešu valoda viņam padevās ne 
viegli”. Varakļānu dekāna Vincenta Tomašūna viņa mācītāja darbības 25 gadu 
jubilejā 1915. gada decembrī vērtējums latviešu laikrakstā “Drywa” bija sevišķi 
augsts. Tika atzīts, ka viņš “strādājis par labu latviešiem” Aglonā, Ciskādos un 
Varakļānos, kur iekļāvies sabiedriskajā darbā, apkarojis dzeršanu, organizējis 
kursus un teātra izrādes, izplatījis latviešu grāmatas: “Visur latviešus aizstāv. 
Karo ar viņu ienaidniekiem. Ir leitis. Bet nepieder pie tiem, kas uz katra soļa 
Latgali un latviešus smādē, bet cieņā ceļ tik savus leišus. Lai daži cittautieši 
no viņa pamācās, kā ir jādzīvo uz pasaules.”16 Arī lietuvietis Antans Tomkūns 
no 1888. gada līdz pat savai nāvei 1923. gadā strādāja par prāvestu Barkavas 
draudzē, un literatūrā viņš tiek apzīmēts par latgaliešu “nacionālās atmodas 
dalībnieku”.17
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Lietuviešu sabiedriskās organizācijas, kultūras darbība18

Lietuvieši, lielākoties amatnieki, Rīgā jau 1881.  gada februārī kopā ar 
poļiem un dažiem katoļticīgiem latviešiem izveidoja dziedāšanas biedrību 
“Aušra” (“Rītausma”). Līdz 1883. gadam apmēram 100 biedru lielajā “Aušra” 
gandrīz pilnībā dominēja lietuviešu sabiedriskie darbinieki, organizējot 
dažāda veida kultūras pasākumus. Tās pirmais priekšsēdētājs bija veikala 
un nama īpašnieks Antans Šimoļūns, kurš Rīgā dzīvoja jau no 1874. gada,19 
bet viens no vadošajiem darbiniekiem  bija policijas uzraugs un vienlaikus 
nelegālās lietuviešu preses izdevumu izplatītājs Jozs Miļausks-Miglovara u.c. 
1883. gada februārī biedrības aizsegā Jons Jacevičs mēģināja iegūt atļauju legāla 
lietuviešu preses izdevuma – organizācijas žurnāla “Auszrine” izdošanai, ko 
varas iestādes nepieļāva.20 Tomēr vēlāk biedrības vadību pakāpeniski pilnībā 
pārņēma turīgākie poļi un pārpoļotie lietuvieši, pēc biedru naudas ievērojamas 
paaugstināšanas tā tika pārdēvēta par poļu dziedāšanas biedrību “Auszra”. 
Daži nacionāli pārliecinātie lietuvieši no tās izstājās.21

1893. gada aprīlī biedrībā “Auszra” neietilpstošie Rīgas lietuvieši izveidoja 
savu organizāciju, šoreiz stingri nacionāla rakstura  – Lietuviešu palīdzības 
biedrību “Rūta”. Tomēr pēc gubernatora kancelejas izteiktiem iebildumiem 
pret nosaukumu organizācija bija reģistrēta tikai 1894. gadā kā Rīgas lietuviešu 
palīdzības biedrība. Tajā bija stingri ievērots lietuviešu valodas obligātas 
lietošanas noteikums. 1896.  gadā, pēc tam, kad vairāki valdes locekļi savā 
starpā bija sarunājušies poliski, valde bija spiesta pieņemt īpašu lēmumu, kas 
noteica, ka valdes locekļi biedrības telpās drīkst lietot vienīgi lietuviešu valodu. 
Ņemot vērā to, ka vēl 1903. gadā Rīgas lietuviešu inteliģentu ģimenēs lietuviešu 
valoda bija liels retums un arī lietuviešu strādnieki pārsvarā pat savstarpējās 
sarunās lietoja krievu un poļu valodas sajaukumu, lēmums jāuzskata par visai 
nozīmīgu.22 

Sākotnēji organizācijas biedru skaits bija 90, taču tas pakāpeniski pieauga, 
sasniedzot vairākus simtus. Biedrība uzturēja bibliotēku, no 1895. gada – kori, 
organizēja lietuviešu atpūtas vakarus, koncertus, trūcīgiem biedriem izsniedza 
aizdevumus uz procentiem, uzturēja sakarus ar lietuviešu organizācijām Viļņā 
un Pēterburgā.23 1898.  gada 14.  februārī biedrības darbinieki  – maiznieks 
Marcijons Gedraitis, Rīgas–Orlas dzelzceļa valdes ierēdnis Ludviks Jaka-
vičs u.c. – organizēja pirmo lietuviešu teātra izrādi Rīgā. Jāpiebilst, ka šajā 
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sakarā amatu zaudēja cenzors, kurš lietuviešu preses aizlieguma apstākļos 
bija atļāvis daļēji nodrukāto a�šu iespiešanu.24 Drīz pēc tam  – pēc Viļņas 
ģenerālgubernatora pieprasījuma  – tika ierobežota arī lietuviešu darbība 
Rīgā, un palīdzības biedrībai netika dota atļauja uzvest lugas lietuviešu valodā 
(to nesaņēma arī latviešu atturības biedrība “Auseklis” un Krievijas Sarkanā 
Krusta Rīgas nodaļa). Pēc tam “Auseklī” iestājās vairāki lietuvieši, un 1900.–
1901. gadā, izmantojot šīs latviešu organizācijas statūtos ietvertās tiesības uzvest 
lugas latviešu un citās valodās, rīkoja lietuviešu teātra izrādes. 1902. gadā Rīgas 
lietuviešu palīdzības biedrības statūtos tika ieviesti papildinājumi, saskaņā ar 
kuriem biedrībai bija tiesības turpmāk rīkot teātra uzvedumus un koncertus. 
No šī laika biedrības pasākumos teatralizēti uzvedumi bija rīkoti samērā 
regulāri, kaut arī gubernatora kanceleja centās tos dažādā veidā kavēt.25

1904.  gada janvārī pēc Rīgas lietuviešu palīdzības biedrības biedru 
iniciatīvas bija izveidota neliela lietuviešu dziedāšanas un mūzikas biedrība  
“Kanklės” (“Kokle”) ar kori, skatuves trupu un nelielu bibliotēku.26 

Kaut arī lēnāk, lietuviešu sabiedriskā darbība attīstījās Liepājā, kur daudzi 
lietuvieši aktīvi darbojās 1887.  gadā dibinātajā, kopumā poliskajā Katoļu 
labdarības biedrībā,27 bet jau 1895.  gadā (gadu agrāk darbību sāka Svētā 
Jēzus katoļu baznīca) bija izveidojusies Liepājas lietuviešu dāmu savstarpējās 
palīdzības biedrība. 1904.  gada pavasarī nodibinājās Liepājas lietuviešu 
palīdzības biedrība (reģistrēta novembrī).28 1902.  gada martā izveidojās 
Jelgavas lietuviešu savstarpējās palīdzības biedrību, taču tās darbība pagaidām 
bija samērā mazaktīva.29 

Vēsturisku un sociālu cēloņu izraisītās lietuviešu un poļu nacionālās 
pretrunas arvien jūtamāk izpaudās visā sabiedrībā, lietuviešiem pakāpeniski 
iekarojot noteiktu vietu Rīgas katoļu baznīcās.30 Lietuviešu un poļu nesaskaņas 
pastāvēja arī starp Rīgas Politehniskā institūta studentiem. 19.  gs. nogalē 
vairāki lietuviešu studenti darbojās poļu studentu organizācijās, galvenokārt tā 
dēvētajā “Vilderu” – pie abām poļu korporācijām nepiederošo poļu studentu 
pulciņā, korporācijas uzskatot par “buržuāziskām” organizācijām. Tomēr 
pēc gadsimtu mijā notikušā Joza Šimoļūna kon�ikta ar poļu studentiem 
(spēlējot biljardu, kāds polis lietuviešu valodu nodēvēja par cūkganu valodu), 
nacionāli apzinīgo lietuviešu studentu skaitam pieaugot, viņi sāka apsvērt 
iespēju dibināt savu organizāciju. 1904.  gadā pagaidām neo�ciāli darbību 
sāka Rīgas Politehniskā institūta lietuviešu studentu savstarpējās palīdzības 
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biedrība “Viltis” (“Cerība”), kurā darbojās vairāk nekā 10 studentu (kopumā 
organizācijas darbības laikā – ap 40).31 

Apstākļos, kad pašā Lietuvā lietuviešu nacionālā darbība bija zināmā mērā 
varas iestāžu ierobežota, Rīgā tā attīstījās ļoti strauji. Par Rīgas lietuviešu 
nacionālās darbības intensitāti uzskatāmi liecina fakts, ka no Lietuvas 19. gs. 
90.  gados iebraukušais 10 gadus vecais lietuvietis Vītauts Putna (vēlākais 
Sarkanās armijas korpusa komandieris), kurš strādāja sava tēvoča veikalā 
(drīz pēc tam veikalu nopirka ievērojamais lietuviešu sabiedriskais darbinieks 
Jurģis Linarts, uzņemoties arī rūpes par jaunekļa izglītības nodrošināšanu 
un audzināšanu), tieši te apguva lietuviešu (vēlāk arī latviešu) valodu, kļūstot 
par aktīvu sabiedrisko darbinieku un izteikti nacionāli noskaņotu gleznotāju. 
Jāpiebilst, ka tikai 1913. gadā viņš pievērsās sociālistiskām idejām un uz diviem 
gadiem nokļuva ieslodzījumā.32

Viens no ievērojamākajiem lietuviešu sabiedriskajiem darbiniekiem 20. gs. 
starpkaru periodā Justs Paļeckis 1926. gadā atzina, ka “savā laikā Latvijas leiši33 
spēlējuši ievērojamu lomu savas tautas atdzimšanas kustībā. Un tomēr tāpēc, 
ka Latvijā nebija drukātā vārda aizlieguma. Latviešu uzvaroši tautiskā cīņa 
19. gadsimteņa pēdējā ceturksnī rādīja spilgtu piemēru un modināja ierosmi 
tam sekot. Ausekļa, Kronvaldu Ata, Brīvzemnieka dedzīgie vārdi par brāļiem 
leišiem nevarēja neatstāt iespaidu uz visiem, kas tos dzirdēja. Un tos dzirdēja 
arī daudzi leiši. Bija vēl viens leišus ierosinošs apstāklis  – Latvijā nebija 
nospiedošā poļu iespaida.”34 

Nacionālā kustība un cīņa pret lietuviešu 
drukas darbu aizliegumu

Par nopietnu lietuviešu politiskās darbības centru 19. gs. vidū Latvijā kļuva 
Zemgale. Jau 1855.–1859.  gadā Vecsvirlaukā darbojās nacionāla rakstura 
lietuviešu inteliģentu grupa.35 19.  gs. 80.  gados Jelgavā darbojās Jelgavas  
lietuviešu sadraudzība, pēc kuras izjukšanas 1889.  gadā tās funkcijas un 
bibliotēku pārņēma vietējās ģimnāzijas klasisko valodu skolotājs Jons 
Jablonsks, kura namā pulcējās nacionāli noskaņotie lietuviešu inteliģenti un 
skolēni (Jelgavas ģimnāzijas audzēkņu vidū 1890.  g. bija 28,5  % lietuviešu), 
rīkojot disputus un lasot referātus par lietuviešu literatūru un citām nacionāla 
rakstura tēmām.36 1890.–1897.  gadā ģimnāzijas audzēkņi J. Jablonska u.c. 
vadībā darbojās slepenā lietuviešu skolēnu biedrībā “Kūdikis” (“Mazulis”), 
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kuras mērķis bija lietuviešu nacionālās atdzimšanas veicināšana. Jelgavas 
ģimnāzijas audzēkņi, kuru vidū bija arī vēlākais Lietuvas Valsts prezidents 
Antans Smetona, 1896.  gada rudenī uzstājās pret obligātajiem pareizticīgo 
baznīcas apmeklējumiem (A. Smetona un vēl apmēram 150 lietuviešu tautības 
skolēnu par to tika izslēgti no skolas).37 1899.  gadā uz bijušās “Kūdikis” 
organizācijas pamatiem izveidojās Vinca Kapsa-Kudirkas vārdā nosauktā 
biedrība. Turklāt Jelgavā 1890.–1895.  gadā darbojās lietuviešu nacionālo 
atdzimšanu propagandējošā, Prūsijā izdotā žurnāla “Varpas” (“Zvans”) 
redakcijas kolēģija (J. Jablonsks, M. Lozoraitis u.c.). Tieši Jelgavā J. Jablonska 
vadībā 1894. gadā notika liberālās “Varpininkai” kustības (uz tās pamata vēlāk 
izveidojās ietekmīgā Lietuvas Demokrātiskā partija) ikgadējais kongress.38 
1904. gadā Jelgavas ģimnāzijas skolēni izveidoja Lietuviešu sociālistu draugu 
organizāciju (vēlākais Lietuvas Padomju valdības priekšsēdētājs Vincs 
Mickēvičs-Kapsuks u.c.).39

19. gs. pēdējās desmitgadēs lietuviešu iespieddarbu aizlieguma apstākļos par 
vienu no dzīvākajiem to izplatīšanas centriem Krievijas impērijā kļuva Rīga, 
Liepāja un Jelgava. Liepājā 1894. gadā izveidojās lietuviešu skolēnu pulciņš Jona 
Biļūna vadībā, kas organizēja lietuviešu grāmatu un citu izdevumu bibliotēku. 
No 1897.  gada pulciņš idejiski saistījās ar sociāldemokrātu kustību, un par 
tā darbības nozīmīgumu liecina žandarmērijas 1903.  gada jūnijā vairākos 
dzīvokļos kon�scētie vairāk nekā 650 lietuviešu iespieddarbu eksemplāru. Par 
nelegālās lietuviešu literatūras uzglabāšanu un izplatīšanu uz neilgu laiku bija 
apcietināti kopumā septiņi Liepājas iedzīvotāji.40 Pulciņa dalībnieki organizēja 
dažādu uzsaukumu iespiešanu un izplatīšanu, piemēram, 1900. gadā Liepājā 
iespiestais uzsaukums “Lietuvieši un lietuvietes!” tika izplatīts Lietuvā, kā arī 
rakstīja lūgumrakstus varas iestādēm legalizēt lietuviešu preses iespiešanu.41 
Pulciņam bija sakari ar līdzīgiem lietuviešu skolēnu pulciņiem Jelgavā un Rīgā. 
Turklāt šajā ostas un garnizona pilsētā Latvijā ar kuģiem un pa sauszemi no 
Tilzītes Austrumprūsijā un citām vietām pienāca lietuviešu valodā iespiestie 
nelegālie izdevumi, ko izplatīja starp vietējiem lietuviešiem un nogādāja 
tālāk uz Krievijas pilsētām, pirmām kārtām uz Pēterburgu. Tādos laikrakstos 
kā “Varpas”, “Ūkininkas” un “Naujienos” 1889.–1905.  gadā bija ievietotas 
korespondences par notiekošo Rīgā (skaitā 55), Liepājā (34) un Jelgavā (29), 
kurās nozīmīgu vietu ieņēma informācija par vietējo lietuviešu darbību.42 
Vietējie lietuvieši bija iesaistīti preses izdevumu saņemšanā no Vācijas un ASV 
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Kurzemes guberņas Žandarmērijas pārvaldes izmeklēšanas dokumenti par nelegālu 
iespieddarbu izplatīšanu Liepājā. 1903.–1905. gads. LVVA, 4569. f., 1. apr., 31. l.
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iebraukušajiem kuģiem, Krievijas armijā dienošais Petrs Tumasonis Liepājā 
izplatīja nelegālos izdevumus starp citiem lietuviešu tautības karavīriem, bet 
1897.–1898. gadā rokrakstā pagatavoja laikrakstu “Varda katolikas” (“Katoļu 
vārds”), parakstīdamies kā Petruks no Liepājas.43 

Vēl 1903.  gada jūnijā Liepājā žandarmērija pēc lietuvieša Kazimira 
Čipsa ziņojuma par muižnieces Domicellas Pacēvičas dzīvoklī ar viņas ziņu 
notiekošajām nelegālajām lietuviešu  – dažādu mācību iestāžu audzēkņu un 
strādnieku  – sapulcēm, konstatēja, ka tajās tiek lasīti un izdalīti “nelegāli 
izdevumi”. Kā galveno organizatoru un “grāmatu dalītāju” K. Čipss norādīja 
Liepājas komercskolas skolnieku Jozefu Varkallo, kurš īrēja pie D. Pacēvičas 
istabu, bet kā “aktīvākos apmeklētājus”  – akcīzes valdes rakstvedi Druni, 
strādnieku Jozepu Paruti, zemnieku Mihalu Možeiko, pastnieku Staņislavu 
Dzengeleviču un sīktirgotāju Staņislavu Rupši. Žandarmērija pie viņiem 
visiem izdarīja kratīšanas, taču tajās neko neatrada, bet pats ziņotājs šajā laikā 
pazuda no Liepājas. Tomēr pret visiem aizturētajiem bija piemēroti dažādi 
uzraudzības mēri un sākta izmeklēšana. Vienlaikus žandarmērija saņēma 
informāciju, ka sētnieka Konstantīna Žvingļa dzīvoklī atrodas nelegālas 
literatūras noliktava, ko no ārzemēm atvedis viņa radinieks – tikko Liepājas 
klasisko ģimnāziju beigušais Broņislavs Untulis. Kratīšanā tika atklāta koka 
kaste ar vairāk nekā diviem pudiem ārzemēs izdotām lietuviešu (arī dažām 
poļu) grāmatām un žurnāliem (kopumā 648 eksemplāri). Pie B. Untuļa bija 
atrastas 20 grāmatas, arī 10 eksemplāri grāmatas “Poļu kultūra Lietuvā” poļu 
valodā. Izmeklēšanu abos šajos gadījumos izbeidza tikai 1905. gada augustā, 
formāli – sakarā ar drukas aizlieguma atcelšanu iepriekšējā gadā.44 

Rīgā pēc atgriešanās no Sibīrijas, uz kurieni bija izsūtīts par piedalīšanos 
1863.  gada sacelšanās norisēs, līdz savai nāvei dzīvoja un dzeju rakstīja 
patriotiskais dzejnieks Juliuss Hanusevičs, kura darbus slepeni nogādāja 
Austrumprūsijā un iespieda tur drukātajos lietuviešu preses izdevumos.45 
Sākotnēji lietuviešu grāmatu izplatītāji Rīgā darbojās samērā brīvi, tomēr 
90.  gadu sākumā policija ierobežoja viņu darbību, vairākus no tiem izsūtot 
uz Iekškrievijas guberņām. 1887.–1892.  gadā pilsētas otrās ģildes tirgotāja, 
Paņevežas apriņķī 1847.  gadā dzimušā Antana Šimoļūna (viņam piederēja 
veikals–traktieris un divi nami) traktierī Bauskas ielā regulāri notika Pihlaua 
fabrikas lietuviešu tautības strādnieku sapulces, kurās viņi pārrunāja nelegāli 
ievesto preses izdevumu saturu. Šo pirmo lietuviešu strādnieku pulciņu vadīja 
brāļi Konstantīns un Antons Stoligi, kuri pēc tam, kad pulciņa darbību atklāja 
policija, 1893. gada maijā tika atrasti nogalināti.46 



132 ĒRIKS JĒKABSONS

Liepājas apgabaltiesas prokurora raksts Kurzemes guberņas Žandarmērijas pārvaldei par 
izmeklēšanas pārtraukšanu Jozefa Varkallo lietā. 1905. gada 28. septembris.  

LVVA, 4569. f., 1. apr., 31. l., 79. lp.
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1894.  gadā žandarmērijas represijas vērsās arī pret Rīgas lietuviešu 
palīdzības biedrības vadību un aktīvākajiem darbiniekiem. Pēc kratīšanām 
dzīvesvietās, kurās žandarmi meklēja nelegālos lietuviešu izdevumus, uz 
Petropavlovskas cietoksni tika nosūtīti un ieslodzījumā turēti A. Šimoļūns,47 
kuram 1896. gada decembrī tika piespriests viens gads ieslodzījumā un kurš 
pēc soda izciešanas no 1897. gada decembra līdz 1901. gada janvārim dzīvoja 
izsūtījumā slepenā policijas uzraudzībā Pleskavā, ko prasmīgi izmantoja, 
nodarbojoties ar pārtikas iepirkšanu un nosūtīšanu sievai uz Rīgu pārdošanai 
ģimenei piederošajā veikalā,48 un 1858. gadā Telšu apriņķī dzimušais drēbnieks 
Vincs (žandarmērijas dokumentos Valerians) Jančevsks. Pēdējo žandarmērijai 
nodeva tautietis – Jons Misjūns, kurš bija saņēmis no viņa lasīšanai vienu Tilzītē 
izdotu “Zemaiczių ir Lietuvos apžvalga” (“Žemaitijas un Lietuvas apskats”) 
un 14 Čikāgā izdotus laikraksta “Lietuva” numurus. 1894.  gada oktobrī  
V. Jančevsks tika apcietināts. Interesanti, ka viņš, būdams cietumā, rakstīja 
vairākus lūgumus žandarmērijas priekšniekam (atsūtīt lietuviski protošu 
mācītāju utt.) lietuviešu valodā (neprata krieviski). Tieši izmeklējot viņa lietu, 
1895. gada martā žandarmi nonāca uz lietuviešu palīdzības biedrības pēdām, 
ievācot ziņas par visiem deviņiem P. Žaldoka vadītās valdes locekļiem, sešiem 
kandidātiem un vēl 206 ierindas biedriem. Tūlīt pēc tam šajā pašā lietā tika 
izmeklēta Rīgas katoļu labdarības biedrības rakstveža Konstantīna Boruca un 
Rīgas–Orlas dzelzceļa darbnīcu virpotāja Osipa Giriota darbība, pie kuriem 
tika atrastas grāmatas, izdevumi un korespondence lietuviešu valodā. Tomēr 
1895. gada jūnijā V. Jančevski atbrīvoja pret drošības naudu (abi pārējie tika 
nodoti policijas uzraudzībā), bet oktobrī, sodā ieskaitot V. Jančevskim izciesto 
ieslodzījumu, viņš tika izsūtīts policijas uzraudzībā uz Ņižņijnovgorodu, bet 
pret abiem pārējiem – lieta izbeigta.49 

 1897.  gadā aizdomās par lietuviešu preses izplatīšanu uz laiku tika 
aizturēts policists un Rīgas lietuviešu palīdzības biedrības priekšsēdētājs 
Povils Žaldoks,50 bet 1898.  gadā Rīgas Centrālcietumā bija ieslodzīti vairāk 
nekā 10 biedrības biedri (pēc atbrīvošanas vairāki no viņiem izceļoja uz ASV), 
1899. gadā tika izdarīta kratīšana arī biedrības valdes priekšsēdētāja dzelzceļa 
ierēdņa Joza Grigišķa dzīvoklī. Žandarmērija dažādiem līdzekļiem nesekmīgi 
centās ierobežot lietuviešu valodas lietošanu pat biedrības protokolu 
grāmatās.51 1899.–1901. gadā lietuviešu izdevumu izplatītāju un lasītāju plaši 
aresti notika arī Jelgavā.52
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Interesanti, ka bija gadījumi, kad lietuviešu drukas darbu izplatītājus uz 
Rīgu izsūtīja žandarmērija. Piemēram, 1898.  gadā uz Rīgu, kur viņiem bija 
jāatrodas policijas uzraudzībā, no Kauņas guberņas tika izsūtīti Jāzeps Jurevičs, 
Antans Rudaitis un Konstantīns Kairis, kurš 1896.  gadā bija aizturēts uz 
robežas, kad no Vācijas mēģināja ienest maisu ar 148 lietuviešu izdevumiem, 
par ko izcieta vienu gadu cietuma soda un pēc tam – divus gadus bija jādzīvo 
policijas uzraudzībā ārpus Pievislas un ziemeļu un dienvidrietumu apgabaliem. 
A. Rudaitim tā paša gada augustā Rīgā policija atņēma “pretvaldības satura” 
kalendāru lietuviešu valodā (Tēvijas galda kalendārs 1898.  gadam), par ko 
žandarmērija pret viņu ierosināja krimināllietu, ievietojot Vidzemes guberņas 
cietumā. Pēc mēneša A.  Rudaiti izlaida un atkal pakļāva policijas sevišķai 
uzraudzībai. 1899. gada martā viņš bez atļaujas atstāja Rīgu un tika aizturēts 
Vācijā (Austrumprūsijā) – Širvintos, no kurienes atvests atpakaļ uz Rīgu, šeit 
izcieta “par valsts noziegumu” piespriesto viena mēneša cietumsodu, pēc kura 
tika izsūtīts arī no Rīgas – uz Jelgavu policijas uzraudzībā.53 1900. gada augustā 
Vidzemes guberņas Žandarmērijas pārvalde un Rīgas policijas priekšnieks 
(policijmeistars) saņēma anonīmu ziņojumu par Dominiku Mikļu, kurš Rīgā 
izplata nelegālo laikrakstu “Tėvynės sargas” (“Tēvijas sargs”). Pie D. Mikļus tika 
veikta kratīšana, kas lietiskus rezultātus nedeva, taču pats D. Mikļus atzinās, 
ka pircis un pārdevis lietuviešu izdevumus “Tėvynės sargas” un “Ūkininkas” 
(“Lauksaimnieks”). Žandarmērijā viņš sniedza detalizētas ziņas par personām 
Lietuvā (Šauļos un citur), no kurām izdevumus iegādājies, kā rezultātā dažus 
no viņiem izdevās apcietināt. Tāpēc Žandarmērijas pārvaldes priekšnieks 
“uzskatīja par iespējamu” neierosināt pret D. Mikļu apsūdzību, jo viņam 
“nav bijis pretvalstisku nodomu, bet vadījies vienīgi no vēlmes gūt materiālu 
labumu, kas acīmredzot ir nozīmīgāks, tirgojot neatļautus izdevumus”. Turklāt 
viņš ir mazizglītots un ar lielu ģimeni. Droši vien nozīme bija arī apstāklim, 
ka nelegālajos lietuviešu preses izdevumos 1896. gadā D. Mikļus bija nodēvēts 
par “lietuviešu interešu nodevēju,” “lietuviešu propagandas un lietuviešu 
nacionālistisko tieksmju ienaidnieku,” jo Tilzītē vācu varas iestādēm viņš bija 
ziņojis par personām, kuras “tiekušās pēc Lietuvas atjaunošanas, kā rezultātā 
tās bijušas spiestas aizbraukt no Tilzītes”.54

1898. gada oktobrī Rīgā pēc ģimnāzijas audzēkņa Mateja Demiķa iniciatīvas 
bija nodibināts un līdz 1904. gadam darbojās lietuviešu skolēnu pulciņš, kura 
mērķi bija nacionāli. Biedri mācījās lietuviešu valodu, lasīja aizliegto presi 
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un literatūru, kā arī to izplatīja. Pulciņā darbojās vēlāk Lietuvas Republikā 
plaši pazīstami militāri un sabiedriski darbinieki Kiprs Beļinis, Prans Ļatuks 
(vēlākais Lietuvas armijas virspavēlnieks), Vlads Nagevičs u.c.55 Pulciņa 
darbība izpaudās arī nacionāla rakstura problēmu pārrunāšanā, dažādu 
referātu sagatavošanā un nolasīšanā pulciņa dalībniekiem utt. 1902.  gadā 
pulciņa delegācija V. Nageviča vadībā pieprasīja Svētā Franciska baznīcas 
prāvestam un Rīgas katoļu prelātam polim Franciskam Afanasovičam 
palielināt dievkalpojumu skaitu lietuviešu valodā. Pēc ilgākas vilcināšanās 
prāvests atļāva noturēt dievkalpojumus lietuviešu valodā īpaši skolēniem 
katru svētdienu Sāpju Dievmātes baznīcā, taču pulksten 9 no rīta (vēlāk 
skolēni nesekmīgi mēģināja panākt dievkalpojuma laika pārcelšanu56). Pulciņa 
dalībnieku bažas par varbūtējo nelielo apmeklētāju skaitu neattaisnojās, jo 
dievkalpojumus apmeklējuši pat neticīgie un sociālistiski orientētie skolēni. 
Šajā pašā laikā pulciņš nodibināja sakarus ar slepenajiem Rīgas skolu poļu 
skolēnu pulciņiem, atsaucoties to aicinājumam veidot kopīgu organizāciju 
ar vienotiem mērķiem. Rīgā kā vienīgajā vietā visā Krievijas impērijā notika 
lietuviešu, ko pārstāvēja V. Nagevičs un K. Beļinis, un poļu, kurus pārstāvēja 
Dombrovskis un 1887. gadā Rīgā dzimušais vēlākais Lietuvas iekšlietu ministrs 
Stepons Rustejka, kurš vēlāk iesaistījās lietuviešu skolēnu nacionālajā darbībā, 
jaunatnes slepeno organizāciju pārrunas, tomēr pusēm neizdevās vienoties 
par turpmāku sadarbību, jo lietuviešiem šķita, ka poļi vēlas iesaistīt tos savā 
organizācijā, atņemot viņu darbībai nacionālo raksturu.57

Sociāldemokrātu kustība

Pakāpeniski lietuviešu skolēnu pulciņš Rīgā nonāca sociāldemokrātu 
iespaidā. Tas pats 1901.–1902.  gadā notika ar jau 19.  gs. 90.  gadu sākumā 
lietuviešu jauniešu  – ģimnāziju audzēkņu, amatnieku, strādnieku, kalpotāju 
u.c.  – Rīgā izveidoto konspiratīvo lietuviešu literatūras atbalstīšanas un 
izplatīšanas biedrību “Šviesa” (“Gaisma”), kuras biedri – vēlākais neatkarīgās 
Lietuvas armijas ģenerālis V. Nagevičs, Ludvigs Jakavičs u.c. – darbojās līdz pat 
lietuviešu preses aizlieguma atcelšanai 1904. gadā.58 Jau minētais V. Jančevsks, 
kurš 1894. gadā bija ieslodzīts kopā ar A. Šimoļūnu Petropavlovskas cietoksnī 
par lietuviešu preses izplatīšanu, bija “Šviesa” dalībnieks. 1897.  gada  
1. maijā “Šviesa” izplatīja ar hektogrāfu iespiestos pirmos lietuviešu politiskos 
uzsaukumus Latvijā.59 
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19. gs. 90. gadu vidū Rīgā bija izveidots lietuviešu–poļu sociāldemokrātiskais 
strādnieku pulciņš Krievu–Baltijas vagonu fabrikas strādnieka Joza Jončauska 
vadībā. 1897. gadā Miera ielas katoļu kapos pulciņš organizēja pirmo lietuviešu 
nelegālo aģitācijas sapulci.60 1895. gadā Rīgas Politehniskā institūta students 
V. Mišeika Rīgā nodibināja pirmo lietuviešu sociālistu grupu. 1898. gadā varas 
iestādes vairākus tās biedrus apcietināja un vēlāk atbrīvoja ar nosacījumu, ka 
viņi atstās Krieviju (devās uz Amerikas kontinentu).61 1899.  gada februārī 
žandarmērija Rīgā aizturēja untero�cieru mācību bataljona saimniecības ēkās 
Citadelē dzīvojošu lietuvieti – Zarasu apriņķa Dusetu pagasta zemnieku un 
drēbnieku Julianu Budri (pēc bataljona komandiera ziņojuma), kratīšanā 
atrodot pie viņa divus Polijas Sociālistiskās partijas izdevumus poļu valodā 
“Powszechne swięto robotnicze 1 maja” (“Vispārējie strādnieku svētki 1. maijā”) 
un “Pamiątka majowa”  (“Maija atgādinājums”). Viņš tika nodots policijas 
īpašā uzraudzībā.62 

19.  gs. beigās latviešu sociāldemokrātu kustībā aktīvi iesaistījās daudzi 
Rīgā dzīvojošie lietuvieši  – brāļi Antons un Aleksandrs Janāviči, Jons 
Andrušaitis, Osips Girjuts, Osips Laburs, viens no vēlāk ievērojamākajiem 
lietuviešu komunistiem Prans Eidukevičs u.c. 1902.–1903.  gadā Iļģuciemā 
darbojās neliela Lietuvas Sociāldemokrātiskās partijas (LSDP) grupa, ko 
organizēja dzirnavu strādnieks, viens no Rīgas lietuviešu palīdzības biedrības 
dibinātājiem Antans Zabūrs, Kiprs Bielinis u.c. 1904.  gadā tika izveidota 
šīs partijas Rīgas organizācija no 10 grupām ar apmēram 100 biedriem, ko 
vadīja K. Bielinis. Organizācija Rīgā saņēma lietuviešu sociālistisko literatūru, 
K. Bielinis tulkoja no latviešu uz lietuviešu valodu Latvijas Sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas (LSDSP) uzsaukumus, kā arī bieži uzstājās LSDSP Rīgas 
organizācijas sasauktajās lietuviešu strādnieku sapulcēs.63 Tajā pašā gadā Rīgas 
lietuviešu skolēnu pulciņš LSDP vārdā ar hektogrāfu iespieda un strādnieku 
vidū izplatīja revolucionārās dziesmas lietuviešu valodā. 1905. gada sākumā 
organizācijā bija 150, bet revolūcijas uzplūdu laikā un vēl 1906.–1907. gadā – 
apmēram 500 biedru (apvienoti apmēram 30 grupās), kuri aktīvi piedalījās 
revolucionārajos notikumos. Darbojās grupas Jelgavas priekšpilsētā (sešas), 
Sarkandaugavā (fabrikā “Provodņik”), Aleksandra vārtu rajonā un citviet.64 
Lietuviešu sociāldemokrāti izplatīja skrejlapas strādnieku vidū, organizēja 
mītiņus, kas parasti noritējuši bez ekscesiem un tajos nav pārkāpta sabiedriskā 
kārtība, kopumā atbalstot latviešu sociāldemokrātu šajā laikā izvirzītos 
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politiskos lozungus. Daudzi Rīgas lietuviešu sociāldemokrāti tika apcietināti, 
sodīti ar nāvi pēc kara tiesu sprieduma, ieslodzīti cietumos un izsūtīti 
(strādnieks Jons Buržinsks, Kirps Bielinis u.c.), daudzi bija spiesti emigrēt 
uz ASV. 20.  gs. sākumā policijas uzraudzībā atradās ievērojams skaits Rīgā 
dzīvojošo lietuviešu strādnieku (Juzefs Iļgūns, Jons Čepaitis u.c.). Turklāt Rīgā 
uz dzīvi apmetās lietuvieši, kuriem politiskās darbības dēļ bija aizliegts dzīvot 
Kauņas un citās poļu un lietuviešu apdzīvotajās guberņās, piemēram, Antons 
Jurgeļonis, Prans Čips, kuri Rīgā dzīvoja no 1902. gada, kā arī citi.65 1903. gadā 
naktī uz 1. maiju Rīgā, Maskavas priekšpilsētā un ostas rajonā, tika izplatītas 
Viļņā tipogrā�ski iespiestas “noziedzīga satura” skrejlapas ar LSDP Centrālās 
komitejas uzsaukuma tekstu, aicinot atzīmēt šo dienu un cīnīties par 8 stundu 
darbadienas ieviešanu. Vidzemes guberņas Žandarmērijas pārvalde kon�scēja 
21 skrejlapas eksemplāru un ievadīja izmeklēšanu, taču jūnijā rezultātu 
trūkuma dēļ bija spiesta lietu slēgt.66

1905. gada revolūcija

Revolucionārie notikumi 1905.  gadā ievērojami mainīja lietuviešu 
vispārējo stāvokli Latvijā. Pēc 1905. gada janvāra un februāra streikiem lielā 
mērā aktivizējās lietuviešu sabiedriskā dzīve Rīgā, ko atzīmēja latviešu prese. 
Lietuviešu biedrības organizēja pašdarbības un atpūtas vakarus, starp kuru 
apmeklētājiem bijis arī ievērojams skaits poļu, vāciešu un pat latviešu.67 Martā 
Rīgas lietuviešu palīdzības biedrības priekšsēdētājs Povils Žaldoks, valdes un 
revīzijas komisijas locekļi Ignats Žids, Jozs Janulevičs, Staņislavs Gedraitis 
un biedrības “Kanklės” priekšsēdētājs K. Vizbars iesniedza caram plašas 
“Rīgas lietuviešu prasības”. Tika prasīts atcelt visus pastāvošos saimnieciska 
un politiska rakstura ierobežojumus lietuviešiem tautības vai ticības dēļ 
ieņemt valsts, pašvaldību un sabiedriskos amatus utt., ieviest Lietuvā visu 
līmeņu vēlētas varas iestādes, skolotāju vēlēšanas, neļaut varas iestādēs strādāt 
personām, kas nezina lietuviešu valodu, kuru atļaut lietot visa līmeņa skolās, 
ieviest to administrācijas sarakstē un citur (arī uz ceļa zīmēm utt.). Aprīlī 
biedrības svinīgi atzīmēja lietuviešu drukas aizlieguma atcelšanas pirmo 
gadadienu.68 Oktobrī Rīgas Federatīvajā komitejā, kas vadīja visu revolucionāro 
kustību pilsētā, kopā ar igauņu un vācu sociāldemokrātu pārstāvjiem bija 
iekļauts Lietuvas Sociāldemokrātiskās partijas pārstāvis69 – Liepājas pilsētas 
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ģimnāziju 1898.  gadā un Tērbatas Universitāti 1903.  gadā beigušais Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu nodaļas tiesamatu kandidāts Kazimirs Venclausks,70 
kurš bija pārņēmis Lietuvas Sociāldemokrātiskās partijas Rīgas organizācijas 
vadību pēc K. Bieliņa došanās uz Lietuvu. 1905. gadā izveidojās arī lietuviešu 
sociāldemokrātu grupas Liepājā un Jelgavā.71

1905.  gada novembrī uz vēsturisku Lietuvas mēroga pasākumu  – Viļņas 
Lielo lietuviešu Seimu, kas pauda lietuviešu vēlmi pēc pašnoteikšanās un sociālā 
taisnīguma, no Rīgas tika deleģēti K. Venclausks un strādnieks J. Šaudins (abi 
no sociāldemokrātiem), inženieris Antans Macijausks (no Rīgas lietuviešu 
palīdzības biedrības), kā arī students J. Šimoļūns (no biedrības “Viltis”). Uz 
Seimu bija deleģēti arī lietuvieši no Liepājas un Jelgavas.72 Rīgā, Grīziņkalnā, 
notiekošajās lielajās demonstrācijās parādījās karogi, kurus rotāja lozungs 
lietuviešu valodā “Lai dzīvo brīva Lietuva!”.73 Šajos mītiņos bieži izskanēja arī 
Rīgas Federatīvās komitejas lietuviešu pārstāvju teiktās runas lietuviešu valodā, 
saskaņā ar K. Bieliņa atmiņām, neskatoties uz ieņemamo amatu, tās nav baidījies 
teikt arī K. Venclausks.74 1905. gada beigās Rīgā lietuviešu sociāldemokrātu 
pulciņos bija apmēram 500 biedru. Lietuvieši kopā ar latviešu, ebreju Bunda, 
igauņu un vācu pārstāvjiem aktīvi piedalījās Rīgas Federatīvās komitejas darbā 
līdz pat tās nobeigumam – 1905. gada 24. decembrī Rīgā notika visu minēto 
tautu pulciņu pārstāvju sapulce, kurā piedalījās ap 800 pārstāvju, bet 25.– 
29. decembrī – Federatīvās komitejas organizēts ģenerālstreiks.75 Arī revolūcijas 
dalībnieks – viens no vēlākajiem LSDSP līderiem Fēlikss Cielēns atcerējās, ka 
1905. gada 21. oktobrī Grīziņkalnā notikušajā mītiņā, kurā kopumā piedalījās 
ap 150  000 dalībnieku, no 40 tribīnēm runāts arī ebreju, krievu, lietuviešu, 
poļu un igauņu valodā.76

Protams, ka lietuvieši jau no revolūcijas sākuma bija starp aktīvākajiem 
tās dalībniekiem. Daudzi no viņiem bija piederīgi LSDSP. Jādomā, ka 
lietuviete bija 16 gadus vecā Eikerta fabrikas strādniece Anna Jankovska no 
Paņevežas apriņķa – viens no 13. janvāra demonstrācijas apšaušanas upuriem 
Daugavmalā (LSDSP biedre). Vairāki lietuvieši darbojās LSDSP Žagares 
pulciņā Kauņas guberņā, piemēram, Josifs Kveders, kurš tika apcietināts 
1907.  gadā un pēc gada nomira Šauļu cietumā. Rīgas dzelzceļa darbnīcu 
strādnieks, 1885. gadā Zarasu apriņķī dzimušais Kazimirs Šimkuns, Krievijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs no 1904.  gada saskaņā ar 
savu biedru lēmumu 1906. gada 7. februārī izpildīja nāves sodu spiegam, bet 
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pēc tam 17. februārī kopā ar latviešu revolucionāriem piedalījās uzbrukumā 
Felzera fabrikas kantorim, ekspropriējot partijas vajadzībām vairāk par 8000 
rubļiem. K. Šimku arestēja, un kara tiesa viņam piesprieda nāves sodu, kas tika 
izpildīts 1907. gada 18. aprīlī Rīgā. Paņevežas apriņķī dzimušais un Bauskas 
pilsētas skolu beigušais Povils Biļevičs strādāja par pagasta rakstveža palīgu un 
1905. gadā iestājās LSDSP, tika ievēlēts par rīcības komitejas locekli Rundāles 
pagastā, bet vēlāk Rīgā ar segvārdu Dumbris piedalījās skrejlapu iespiešanā, 
strādājot tipogrā�jā līdz arestam 1906. gada novembrī.77

1905. gada augusta beigās liepājnieks – slepenā policijas uzraudzībā esošais 
45 gadus vecais Telšu apriņķa zemnieks Staņislavs Rupšis, žandarmērijas 
izpratnē  – “pazīstams kontrabandists”, kurš 1895.  gadā tika pieķerts 
“noziedzīgu izdevumu” uzglabāšanā, bet 1903. gadā – “noziedzīgu izdevumu 
izplatīšanā lietuviešu valodā,” no Vācijas cauri Lietuvai uz Liepāju atveda 
ieroču un munīcijas kravu – 45 šautenes, 45 durkļus un trīs kastes patronu, 
ko sadarbībā ar trim citiem Liepājas lietuviešiem Kazimiru Remeiko, viņas 
civilvīru Konstantīnu Žaļimu un Jozepu Poruti noslēpa kā dārzeņus krogus 
īpašnieka latvieša Jāņa Rupeika nama kūtī Lāzara ielā. Taču 2. septembrī 
divi citi lietuvieši  – minētā nama sētniece Lūcija Franckeviča un viņas vīrs 
ostas strādnieks Antons paziņoja par slēptuvi žandarmērijai. Rezultātā tā tika 
atklāta un visi iesaistītie, izņemot S.  Rupši, apcietināti (S.  Rupši apcietināja 
tikai novembrī Lietuvā un atveda uz Liepāju). Turklāt K.  Remeiko dzīvoklī 
tika atrasts revolveris ar patronām. Abi ziņotāji tajā pašā rudenī bija spiesti 
bēgt no Liepājas, jo viņiem pastāvīgi tika izteikti draudi. Decembrī S. Rupša 
lieta tika nodota tiesai.78 

Tāpat kā starp citu tautību pārstāvjiem, Rīgas lietuviešu vidū bija tādi, kas 
dažādu apstākļu dēļ revolūcijas laikā atradās starp tās ienaidniekiem. Gadsimtu 
mijā un 20.  gs. pirmajos gados policijā par gorodovojiem un uzraugiem 
dienošo lietuviešu skaits, kas arī pirms tam bija samērā liels,79 pieauga īpaši.  
Piemēram, Rīgas Pēterburgas daļas 3. policijas iecirkņa policistu reģistrācijas 
grāmatā starp reģistrētajām personām apmēram trešā daļa ir Kauņas 
guberņas zemnieki, no kuriem lielākajai daļai ir lietuviski uzvārdi  – Jakubs 
Aboļuns, Kazimirs Krikčuns, Mikols Vitkuns, Jons Tarbuns, Jons Mataitis un 
daudzi citi.80 Jau 1904. gada 11. aprīlī pie Sv. Ģertrūdes baznīcas notikušajā 
demonstrantu un policijas sadursmē vieglus ievainojumus galvā guva četri 
Pēterburgas daļas 1.  iecirkņa policisti jeb gorodovoji  – arī lietuvieši Jons 
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Kurzemes guberņas Žandarmērijas pārvaldes paziņojums par 
izmeklēšanas ievadīšanu nelegālas ieroču transportēšanas lietā uz Liepāju. 

1905. gada 6. septembris. LVVA, 4569. f., 7. apr., 238. l., 20. lp.
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Kurzemes guberņas Žandarmērijas pārvaldes izziņa par Jāņa 
Rupeika aizturēšanu sakarā ar ieroču transportēšanu uz Liepāju. 

1905. gada 7. septembris. LVVA, 4569. f., 7. apr., 238. l., 12. lp.
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Jelgavas ģimnāzijas absolventa Bartolmeja Gabra lūgums Rīgas 
policijmeistaram (priekšniekam) pieņemt darbā policijā. Rīga 1890. gada 

28. maijs. LVVA, 51. f., 1. apr., 11485. l., 1. lp.
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Šimens, Kazimirs Urbans un Stepans Reivitis.81 Latviešu sociāldemokrāts F. 
Cielēns vēlāk atcerējās, ka starp latviešu kaujinieku 1905. gada 11. decembrī 
Rīgā, Zasulaukā, sagūstītajiem un nošautajiem trīs policistiem viens bijis 
lietuvietis. Zīmīgi, ka pirms nāves viņš lūdzis sevi apžēlot, jo ir “nabaga leitis, 
kas pelna savu dienišķo maizi policijā,” lai uzturētu sievu un četrus mazus 
bērnus.82 

1906. gada decembrī Rīgas policijas Izmeklēšanas nodaļas piecu darbinieku 
grupa uzbruka “bruņotu teroristu” konspiratīvam dzīvoklim Artilērijas 
ielā, un akcijā, kurā tika izrādīta nopietna bruņota pretestība, piedalījās arī 
gorodovojs lietuvietis Ševčūns.83 Līdzīga situācija bija Liepājā. Piemēram, jau 
minētās S.  Rupša lietas izmeklēšanā kā liecinieki �gurēja divi gorodovoji  – 
Staņislavs Kočkus un Vladislavs Verbickis, no kuriem vismaz pirmais noteikti 
bija lietuvietis.84

Jāpiezīmē, ka pēc revolūcijas sakāves Rīgā notiekošajās politiskajās prāvās 
kā viens no aktīvākajiem apsūdzēto aizstāvjiem piedalījās un izcēlās lietuviešu 
izcelsmes advokāts Josifs Šablovskis.85

*

Kopumā Rīga un Liepāja, kā arī Jelgava 19. gs. nogalē un 20. gs. sākumā 
kļuva par ievērojamiem lietuviešu politiskās un nacionālās, ieskaitot nelegālās, 
darbības centriem. Lielā mērā tas notika, pateicoties Vidzemes guberņas 
centra (Rīgas) un Kurzemes guberņas pilsētu attīstītajai industriālajai un 

Advokāta Josifa Šablovska 1930. gadā izdotās 
ārzemju pases foto. LVVA, 3234. f., 33. apr., 22362. l.



144 ĒRIKS JĒKABSONS

sabiedriskajai videi, kā arī ievērojami attīstītākās latviešu politiskās un 
sabiedriskās darbības piemēram, kas tieši iespaidoja arī Latvijā dzīvojošos 
lietuviešus – skaitliski vienu no ievērojamākajām etniskajām grupām pilsētās. 
Turklāt lietuviešu aktīvā darbība Krievijas varas iestāžu represīvās politikas 
apstākļos  – nelegālās lietuviešu drukas literatūras transports cauri ostām, 
lietuviešu sociāldemokrātu aktivitātes u.c.  – ir ne vien būtiska lietuviešu 
nācijas, bet arī Latvijas vēstures sastāvdaļa, kas cita starpā uzskatāmi izpaudās 
1905.  gada revolūcijas norisēs. Turklāt materiāli par šo tēmu, daudzi vēl 
neizmantoti, glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 
fondos (kolekcijās).
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Ēriks Jēkabsons

LITHUANIAN POLITICAL AND NATIONAL ACTIVITY IN 
LATVIA IN THE END OF THE 19TH CENTURY TO 1905

In the end of the 19th century, a rapid improvement of national self-
awareness could be observed in Lithuanian regions. �is process was 
delayed signi�cantly by the repressions of the Russian authorities aimed 
against everything Polish or Catholicism a�er the defeat of uprising in 
1863 in the Polish, Lithuanian and Belarusian regions, and in Latgale. 
�e self-awareness grew along with �ghting against Polish which, in the 
history of Lithuania, was a similar factor as the Baltic Germans in the 
Lutheran parts of Latvia. �e Lithuanian nation formed thanks to its small 
but increasing intelligentsia. �e general education level improved rapidly 
(in the circumstances of prohibition of Latin print (e�ective until 1904), 
illegal literature in Lithuanian was distributed). In conditions where the 
number of educational establishments in Lithuania was insu�cient and 
certain restrictions were imposed on the economic, political, public and 
cultural activities, signi�cant Lithuanian centres formed outside Lithuania, 
namely, in the so called Small Lithuania  – Eastern Prussia  –, Germany, 
Petersburg and in Latvian towns. �e goal of the article is to reveal political 
and national activities of Lithuanians in Riga, Liepāja and Jelgava based on 
virtually unknown materials available at the National Archives of Latvia 
and other sources.

�e largest Latvian towns became signi�cant centres for Lithuanian 
political and national, including illegal, activities in the end of the 19th 
century and in the beginning of the 20th century. To a great extent, this was 
due to the developed industrial and public environment of Riga, which was 
the centre of Vidzeme Province, and towns of Kurzeme Province. Moreover, 
the more developed Latvian political and public activity served as example 
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and directly impacted the Lithuanians living in Latvia which was one of 
the largest ethnic groups in towns at the time. �e active involvement of 
Lithuanians in the circumstances of repressive policy of Russian authorities 
(transport of illegal Lithuanian literature through ports, activities of 
Lithuanian social democrats, etc.) is not only a signi�cant part of the 
history of Lithuanian nation, but also that of the history of Latvia and it 
was manifested clearly during the revolution in 1905. �e large amount of 
materials many of which have not been used yet are stored at the collections 
of the Latvian State Historical Archives at the National Archives of Latvia.
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