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Andrejs Gusačenko

PRETBOĻŠEVIKU IZPAUSMES LATVIJĀ 1927. GADĀ: 
VITĀLIJA ADERKASA GADĪJUMS* 

Publikācijā ir atspoguļota krievu jaunatnes problemātika krievu imigrantu sabiedrības ietva-
ros 20. gs. 20. gados Latvijā. Nonākot Latvijā Krievijas Pilsoņu kara rezultātā, šai sabiedrībai 
piemita izteiktas antipātijas pret boļševismu un nereti arī pret citām sociālisma formām, ar 
nostalģiju un patriotismu uztverot zaudētās dzimtenes tēlu. Ņemot vērā jaunatnei raksturīgo 
dinamiskumu, emocionalitāti un ekspresivitāti, šāda attieksme bija īpaši raksturīga “ievaino-
tajai paaudzei”, t.i., jaunatnei, kuru likteni ietekmēja un nereti izkropļoja Pilsoņu karš. Rak-
sta centrālā uzmanība ir veltīta šīs jaunatnes politiskās orientācijas, notikumu uztveres un 
rīcības analīzei, balstoties uz Vitālija Aderkasa piemēra, kas izpaudās viņa veiktajā uzbrukumā 
pretrunīgi vērtētajam Krievijas impērijas un emigrācijas politiķim Pāvelam Miļukovam  
1927. gadā Rīgā. Aplūkojot notikuma atspoguļojumu latviešu, krievu un vācu periodikā, 
publikācijā ir sniegts ieskats dažādu politisko novirzienu atbalstītāju mijiedarbībā un pretrunās, 
ko iniciēja šis incidents. V. Aderkasa personība un viņa sakari labējās krievu (tā saukto 
monarhistu) aprindās un emigrantu organizācijās ir aplūkoti starpkaru krievu pretboļševiku 
kustības ietvaros, kuras atsevišķas epizodes izraisīja starptautisku rezonansi, netieši norādot uz 
Latvijas specdienestu iesaisti.
Atslēgvārdi: krievu emigrācija, krievu minoritāte, krievu jaunatne, monarhisms, pretboļševiku 
organizācijas, Baltā kustība, Pāvels Miļukovs Latvijā.

20. gadsimtā Krievijas impērija ienāca kā pretrunīgs valstisks veidojums: no 
ārienes šķietami varena valsts ar neizsmeļamiem resursiem, strauju ekonomis-
ko augšupeju un milzīgu armiju iekšienē līdzinājās tvaika katlam, kurā pieaug 

* Raksts ir tapis Latvjas Universitātes Bāzes un snieguma �nansējuma projekta “Letonika, di-
aspora un starpkultūru komunikācija” apakšprojekts “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, 
reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz 
mūsdienām” projekta ietvaros. Projekta Nr. AAP2016/B060.
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spiediens, un katla sprādziens ir tikai laika jautājums. Agrārais jautājums 
strauji pieaugošās demogrā�skās kopainas ietvaros, novecojusi valdības for-
ma, alkas pēc liberālajām reformām, “nacionālo nomaļu” jautājumi bija tikai 
daži no trauksmes signāliem, kas ilgstoši krājās pēdējā gadsimta laikā. Pir-
mais izvirdums 1905. gadā tika apslapēts, tomēr tajā pašā laikā monarhija 
piekāpās daudzu reformu jomā, lēnām un ar grūtībām ievirzot impēriju uz 
demokrātiska valstiskuma kursa. Sasniegt iecerēto neizdevās, un Pasaules kara 
un 1917. gada notikumu rezultātā impērijas “kuģis nogrima tad, kad osta jau 
bija saskatāma”.1 

Krietni traģiskāks pārbaudījums par Pasaules karu Krievijai izrādījās 
sekojošais Pilsoņu karš, kas sadragāja pašu tautu, sašķeļot un savstarpēji 
iznīcinot ne tikai armijas, bet arī ģimenes, kuru locekļi nostājās sarkano, bal-
to, zaļo vai nacionālo barikāžu pusē. Ne mazāk traģisks zaudējums bija kara 
un to seku izraisīta emigrācija, kad dzimteni pameta ap 2 miljoniem cilvēku.2 
Trimdā devās kā sakauto karaspēku karavīri, tā arī inteliģence, garīdzniecība un 
uzņēmēji, taču līdz ar tiem arī vakardienas strādnieki un zemnieki, emigrācijā 
pārstāvot visu Krievijas sociālo slāņu, profesiju un etnisko grupu spektru. 
Karš iznīcināja vai izšķīra ģimenes, bērniem nonākot trimdā bez vecākiem 
vai otrādi. Bieži vien vakardienas skolēni vai ģimnāzisti un studenti bija acu-
liecinieki Pilsoņu kara briesmām, cīnījās pret boļševikiem un (vai) piedzīvoja 
tuvu cilvēku nāvi. Viņu garīgo stāvokli trāpīgi raksturo Aleksandra Bloka dze-
jas rindas: “Mēs – Krievijas briesmīgo gadu bērni, kas nespēj aizmirst it neko.”3

Kā zināms, atmiņas ir subjektīvākais vēstures avots,4 bet Krievijas Pilsoņu 
kara emigrantu atmiņām šīs subjektivitātes pakāpe ir vēl augstāka, kas 
emocionālas hiperbolas veidā palielināja un piešķīra pārspīlēti košas krāsas 
zaudētajam un tikpat lielā mērā sabiezināja negatīvās nokrāsas tajās atmiņās, 
kas saistītas ar Krievijas sagrāves un trimdas cēloņiem. Ņemot vērā bērnu un 
jauniešu psihes īpatnības, šis kontrasts to uztverē un re�eksijā bija īpaši iz-
teikts. Daļa jauniešu labi atcerējās Krieviju un pat piedalījās Pilsoņu karā, citi 
bija pārāk jauni. Atmiņās Krievija palika fragmentāru atblāzmu veidā, taču 
kopumā jaunatnes uztverē tā bija apsolītā zeme, kuras tēls bija daļēji mītu un 
krāšņu vīziju apvīts. Izklāstot šo nostāju, starpkaru Latvijas krievu rakstniece 
Irina Saburova rakstīja: “Mums saule lēca vienā valstī, bet norietēja citā.”5 

Diametrāli pretēji tika uztverti viņu emigrācijas cēloņi – boļševiki un 
spēki, kas veicināja Krievijas impērijas sabrukumu. Lielākoties šī nostāja bija 



154 ANDREJS GUSAČENKO

pārmantota no vecākiem, taču papildus to kultivēja emigrantu skolās, jauniešu 
organizācijās, emigrantu presē un neskaitāmo grāmatu lappusēs, ko sagādāja 
ražīgas krievu izdevniecības. Šī uztvere tika kultivēta emigrācijai raksturīgā 
revanšistiskā “pavasara karagājiena” garā, jaunatnei “kopš mazotnes iesūcot 
naidu pret nolādētajiem tēvijas ienaidniekiem, pret kuriem uz nāvi varonīgajos 
gados cīnījās viņu tēvi un brāļi.”6 Starptautiskās krievu jauniešu organizācijas 
“Vitjazi” izveidotājs, savulaik “baltās” Krievijas Ziemeļrietumu armijas 
karavīrs Nikolajs Fjodorovs atmiņās rakstījis, ka emigrācijā “mēs dzīvojām 
savu, krievu dzīvi, būdami “krievu jautājuma” pārņemti. Mūsu bezgalīgajās 
diskusijās un strīdos mēs meklējām notikušās traģēdijas dziļus cēloņus. Mūsu 
nacionālā sirdsapziņa bija spēcīgi ievainota un piesmieta. Krievijas revolūcija 
un viss, kas ar to bija saistīts, bija antinacionāla, ja vien nepateikt vairāk.”7

Emigrācijai koncentrējoties Rietumeiropas valstīs, jaunatnei nācās augt 
absolūti svešas kultūras un valodas telpā, pakļaujoties asimilācijas riskam jeb, 
kā to dēvēja emigranti, denacionalizācijas draudiem. Krievu emigrantiem, 
kas līdz revolūcijai dzīvoja impērijā politiskās nācijas statusā, monarhijas 
aizbildniecībā, nebija pieredzes šādu jautājumu risināšanā, taču, ņemot vērā 
augsto inteliģences īpatsvaru emigrācijas ietvaros, viņi šos riskus ātri apzinājās 
un centās tos mazināt. Šo pasākumu ietvaros mācību iestādes un sabiedriskās 
organizācijas arvien lielāku uzmanību fokusēja uz krievu kultūras, valodas, 
mākslas, tradīciju un vēstures aspektiem jaunatnes audzināšanā. Par spīti 
emigrācijas sadrumstalotībai uzskatos par politiskajiem, sociālajiem un citiem 
jautājumiem, trimdiniekus vienoja viena pārliecība – apziņa par neizbēgamo 
boļševiku varas krišanu. Līdz ar to jaunatnes audzināšana, saglabājot 
nacionālo identitāti, bija viņu misija un ieguldījums Krievijas atdzimšanā 
pēc komunistiskās diktatūras krišanas. Līdz ar to bolševiku varas krišanas 
veicināšana bija vēl viens vienojošais elements, par ko lielā mērā sapņoja 
jaunatne. Gandrīz visas emigrantu jauniešu un studentu organizācijas bija 
pretboļševiku gara caurstrāvotas, mērķu ietvaros svārstoties no nacionālās 
identitātes kopšanas līdz aktīvajai darbībai un pat teroristiskām aktivitātēm 
ienaidnieka teritorijā.

Valstīs, kas izveidojās pēc Krievijas impērijas sabrukuma, it īpaši Baltijas 
republikās, situācija bija citādāka. Atšķirībā no Rietumeiropas, kur krievu 
iedzīvotāju kopumu veidoja emigranti, Baltijas valstīs bija ievērojams vietējo 
krievu iedzīvotāju īpatsvars – pamatiedzīvotāji, kas Latvijas teritoriju apdzīvoja 
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jau kopš 17. gs. nogales. Pēc konfesionālās piederības lielākā šo iedzīvotāju 
daļa bija vecticībnieki, taču, neraugoties uz etnisko izcelsmi, pēc būtības tie 
nepiederēja impērijas politiskās nācijas diskursam, kas iezīmējās 19. gs. pēdējā 
ceturksnī.8 Starp viņiem un krievu emigrantiem pastāvēja atšķirības, kas vei-
doja šķēršļus pēdējo integrācijai plaši pārstāvētajā Latvijas krievu minoritātes 
sabiedrībā. Impērijas sabrukumu vecticībnieki lielākoties uztvēra pozitīvi 
un nejuta līdzi “ārzemju Krievijas”9 traģiskumam, misijai, nākotnes vīzijām 
un revanšistiskajām tieksmēm. Viņu uztverē krita naidīga vara, kas ilgstoši 
diskriminēja viņu senčus un vajāja lielāko garīgo dārgumu – ticību. Turklāt 
vecticībnieki dzīvoja savā zemē, automātiski kļūstot par Latvijas pilsoņiem un 
zemes īpašniekiem, bija lielā mērā lojāli Latvijas valstiskumam, pretēji emi-
grantiem, kas Latviju ilgstoši uzskatīja par pagaidu formējumu, kura likteni 
lems nākotnē, pēc boļševiku krišanas, Krievijas Satversmes sapulcē. Pārsvarā 
izglītotie (nereti ar augstāko izglītību) inteliģento profesiju vai virsniecības 
pārstāvji bija sveši un nesaprotami vecticībniekiem – lielākoties mazizglītotiem 
zemniekiem. Galu galā, krievu emigranti bija “ķecerīgie nikonieši”, līdz ar ko 
konfesionālās atšķirības veidoja papildu atsvešināšanas šķērsli Latvijas krievu 
sabiedrībā.10

Pretēji tam Latvijas krievu inteliģence – nosacīti pilsētu iedzīvotāji – bija 
piederīgi “ārzemju Krievijas” areālam, turklāt pilsētās apmetās arī krievu 
emigranti, kam bija daudz kopīga ar vietējo krievu inteliģenci. Šai iedzīvotāju 
grupai piemita labējs noskaņojums vai vismaz boļševiku režīma nosodoša 
nostāja, kas bija īpaši izteikta jaunatnes – skolēnu, ģimnāzistu, studentu – 



156 ANDREJS GUSAČENKO

vidē.11 Piemēram, starptautiskās “Sokol” kustības (populārākā krievu jauniešu 
organizācija Latvijā) Daugavpils organizācijā eksistēja nerakstīts likums, kas 
paredzēja bezierunu izslēgšanu no organizācijas tikai par paustām simpātijām 
pret boļševikiem vai PSRS.12 Vecākā krievu studentu korporācija Fraternitas 
Arctica starpkaru posmā akcentēja krieviskuma un padomiskuma antago-
nismu, praksē liedzot jebkādas izpausmes, kas tiktu asociētas ar PSRS. Tā 
korporantu leksikā bija aizliegts lietot vārdu “biedrs”, kas tika plaši lietots 
impērijas laikmetā. To aizvietoja ar vārdu “draugs, paziņa”.13 Turklāt vairāki 
arkti,14 tāpat kā sokoli15un skauti,16 cīnījās pret boļševikiem Krievijas Pilsoņu 
un Latvijas Neatkarības karā. Ar izteikti labēju orientāciju izcēlās Krievu 
akadēmiskā biedrība Latvijā, kas uzturēja ciešas saiknes ar krievu emigrantiem 
ārzemēs, to skaitā ar Baltās kustības ideologu slaveno �lozofu Ivanu Iļjinu un 
starptautiskajām pretboļševiku organizācijām.17

Krievu inteliģences un ar to saistītās sabiedrības pretpadomju nostāja 
lielākoties izpaudās nostalģijā, polemikā, kā arī nākotnes vīziju ģenerēšanā, 
taču tajā pašā laikā Latvijā funkcionēja arī pagrīdes organizācijas, kuru no-
likumi paredzēja aģitāciju, propagandu un kaujas darbību pret boļševikiem 
Latvijas un Krievijas teritorijā. Šādās organizācijās darbojās kā studenti, tā 
arī pieaugušie, starp kuriem bija pieredzes bagātie Baltās kustības virsnieki.18 
Lai gan organizāciju darbība bija konspirēta, informācija nonāca arī ārpusē 
un, nenoliedzami, ar piedzīvojumu un cēlu mērķu romantiku aizkustināja 
jaunatnes prātus. Ņemot vērā vietējās krievu sabiedrības plašos kontaktus ar 
krievu emigrantiem ārzemēs, jaunatnē tika uzturēts attiecīgais noskaņojums, 
kas izpaudās vēlmē aktīvi iesaistīties pretboļševiku kustībā.19 

Pēckara situācijas un kara izraisīto neskaitāmo ģimeņu traģēdiju iespaidā 
jaunatne bieži palika bez pienācīgas audzināšanas, un viņu pasaules uztveri bija 
viegli ietekmēt dažādiem politiskiem spēkiem, kuru izteikti labējā, atsevišķos 
gadījumos melnsimtnieciskā orientācija nebija retums krievu emigrācijas 
pasaulē. Šo problēmu akcentēja lielākās krievu militārās organizācijas РОВС 
izdevums “Часовой”, uzsverot, ka pēc skolas absolvēšanas jaunieši “atrodas 
dažādu organizāciju vervētāju ielenkumā, kas tieši vai slepeni darbojas noteik-
tu partiju interesēs, kas šķeļ emigrāciju. Šī jaunatne ir neorganizēta un tai nav 
pienācīgas aprūpes, līdz ar ko tā neatrod apmierinošas atbildes no “tēviem” 
uz nopietnajiem ideoloģiskajiem jautājumiem,” tā rezultātā “nonākot zem 
šaubīgiem karogiem”.20 Kā tipiskāko un spilgtāko šādas jaunatnes piemēru 
Latvijā var minēt Vitāliju Aderkasu, kas kļuva plaši pazīstams 1927. gada maijā.
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Pāvels Miļukovs ar dzīvesbiedri Rīgā. 
Pēdējā Brīdī. 1927. 10. maijs. Nr. 56 

Vitālijs Aderkass bija raksturīgs “ievainotās paaudzes”, “kas nespēj aizmirst 
it neko”, pārstāvis, kura likteni izkropļoja Krievijas Pilsoņu karš. Vitālijs dzi-
mis 1908. gadā Jekaterinoslavļas apgabalā (mūsdienās Dnipropetrovskas 
apgabals Ukrainā), Aleksandrijas rajonā, Cibuļevkas ciemā, aktiera Vik-
tora Aderkasa, pārkrievota vācbaltieša, ģimenē.21 Nezināmu iemeslu dēļ  
1910. gadā tēvs uzticēja Vitālija audzināšanu māsai Irmai Aderkasai Rīgā. 
1915. gadā evakuācijas rezultātā kopā ar tantēm Irmu, Olgu un vecomāti Mari-
ju zēns nonāca Kazaņā, vēlāk Bahmutā (mūsdienās Artjomovka Doņeckas 
apgabalā Ukrainā). Pilsoņu kara laikā nomira viņa māte un brālis, nošāvās 
tēvocis (virsnieks) un bez vēsts pazuda tēvs. 1921. gadā kopā ar tantēm viņš 
atgriezās Rīgā, kur mācījās Lomonosova un Korti ģimnāzijā, darbojās YMCA 
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(Young Men’s Christian Association; Jaunekļu kristīgā savienība)22 organizācijas 
krievu nodaļā.23 Viņa tante Olga fon Aderkasa pasniedza šūšanas kursus 
YWCA (Young Women’s Christian Association; Jaunavu kristīgā savienība) 
organizācijā. Ģimene dzīvoja trūcīgi, īrējot divas istabas svešā dzīvoklī, un 
Vitālijs iekārtojās darbā par kontrolieri Rīgas sabiedriskajā transportā. Pēc 
radinieču liecībām, Vitālijs ilgstoši pārdzīvoja viņa ģimeni skārušo nelaimi, 
noslēdzoties sevī un acīmredzot kultivējot naidu pret Krievijas bojāejas vaini-
niekiem. Kā vēlāk izrādījās, viņa uztverē tie bija ne tikai boļševiki, bet arī 
Marta revolūcijas iniciatori un Krievijas Pagaidu valdības locekļi.24 

Neraugoties uz izcelsmi no senas vācbaltiešu dzimtas, pēc iekšējās un 
kultūras piederības Vitālijs bija krievs, pēc konfesionālās piederības – 
pareizticīgs, turklāt Krievijas impērijas patriots un pārliecināts monarhists. 
Secinot no jaunekļa biogrā�jas un intervijām presē, viņa monarhiskā pārliecība 
asociējās ne vien ar sava veida nostalģiju par iznīcināto Krievijas impērijas va-
renumu, ko plaši un idealizēti akcentēja emigrantu organizācijas un izdevumi, 
bet arī ar gaišo bērnības posmu, ko izpostīja boļševiku izraisītais Pilsoņu karš.25 

Atgriežoties Rīgā, viņš nodibināja kontaktus ar krievu emigrantiem un 
viņiem tuvu stāvošo jaunatni no attiecīgajām biedrībām.26 Iespējams, šajā 
vidē viņš nokļuva ar radinieka Alfreda Aderkasa palīdzību, kurš bija saistīts 
ar pagrīdes krievu pretboļševiku (brāļu Fehneru un “Русский отряд”) 
organizācijām un, vēl mācoties ģimnāzijā, izplatīja pretboļševistiska rakstura 
literatūru.27 Atšķirībā no lielākās daļas labēji orientētas krievu jaunatnes, kuru 
pretboļševistiskā darbība izpaudās aģitācijā un revanšisma ideju propagandā, 
Vitālijs Aderkass nolēma rīkoties publiski, 1927. gadā kļūstot bēdīgi slavens kā 
Latvijas, tā arī starptautiskajā mērogā.

Plaši pārstāvēta krievu kopiena, brīva krievu valodas lietošana un brīva sa-
tiksme ar Rietumeiropu padarīja Latviju par pievilcīgu mērķi daudzu krievu 
emigrācijas kultūras, mākslas un zinātnes spīdekļu vizītēm. Lai gan Latvijas 
krievu kopaina neliecināja par sabiedrības interesi šādu izpausmju jomā, taču, 
pateicoties inteliģences koncentrācijai pilsētās, šīs uzstāšanās, lekcijas, izstādes 
un konferences bija kupli apmeklētas. 

1927. gada pavasarī Poliju un Baltijas republikas savām vieslekciju vizītēm 
izvēlējās plaši pazīstamais un pretrunīgi vērtētais bijušais Krievijas impērijas, 
Krievijas Pagaidu valdības un krievu emigrācijas politiķis, izdevējs un vēstures 
profesors Pāvels Miļukovs. Rīgā viņa uzstāšanos organizēja lielākais krievu 
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preses izdevums – avīze “Сегодня”, tās galvenais redaktors Maksims Gafmans 
savulaik bija Krievijas Konstitucionāli demokrātiskās (jeb kadetu) partijas 
biedrs un tās izdevuma “Речь” redaktors, kurš starpkaru laikā uzturēja ciešus 
kontaktus ar partijas locekļiem emigrācijā, to skaitā ar P. Miļukovu.28 Pāvela 
Miļukova vārds kļuva plaši pazīstams vēl Krievijas impērijas laikā, jo viņš bija 
šīs liberālās Konstitucionāli demokrātiskās centriski kreisās partijas izveidotājs 
un līderis. Pasaules kara vidū, 1916. gada 14. novembrī, Krievijas Valsts domes 
sēdē P. Miļukovs uzstājās ar runu, kas vēsturē iegāja kā “revolūcijas uzbru-
kuma signāls”.29 Kritizējot valdības politiku, apgādes un loģistikas problēmas, 
korupciju un nolaidību militārajā pārvaldē, P. Miļukova runas vadmotīvs 
mainījās un pievērsās iespējamai nodevībai, kas nāk no ķeizarienei Aleksan-
drai pietuvinātas sabiedrības, netieši norādot uz šo cilvēku slepeno vienošanos 
ar Vācijas monarhiju.30 Aprakstot lielākās kļūdas, ko, pēc P. Miļukova viedokļa, 
pieļāvusi valsts valdības elite, politiķis vairākas reizes iesaucās ar retorisku 
jautājumu: “Kas tas ir – muļķība vai nodevība?” 

Runas izraisītais efekts līdzinājās sociālās bumbas sprādzienam, to izplatīja 
kreisie spēki, sabiedrībā un armijā runa apauga ar baumām, spēcīgi iedragājot 
lojalitāti ne tikai pret valdību, bet arī pret monarhu.31 Runu aizliedza publicēt, 
taču tekstu izplatīja nelegāli, piešķirot tam fantastiskus vaibstus un pārvirzot 
nodevības akcentu uz ķeizarieni, kas tika pamatots ar ķeizarienes vācu iz-
celsmi. Labējo partiju uzskatos un reakcionārajā krievu sabiedrībā runas au-
tors tika uztverts kā nodevējs. Jau runas laikā melnsimtnieku Krievu tautas 
savienības līderis Nikolajs Markovs uzbruka Pāvelam Miļukovam ar protestu 
un pretjautājumiem: “Jūsu darbība ir muļķība vai nodevība?”32 Atmosfēra bija 
tik lielā mērā saspīlēta, ka sabiedrībā klīda baumas par paredzamu atentātu 
pret P. Miļukovu. Labējo partiju uzskatos šī runa bija liels trieciens Romanovu 
dinastijas prestižam un līdzinājās detonatoram 1917. gada marta notikumos.33 
Šī pārliecība tika eksportēta trimdā, kur kā monarhistu, tā arī labēji orientēto 
uztverē P. Miļukovu pārliecinoši uzskatīja par Krievijas un krievu monarhi-
jas nodevēju.34 Šo negatīvo oreolu pastiprināja Miļukova darbība emigrācijā. 
1921. gadā viņš pasludināja “Jauno taktiku”,35 nosodīja Baltās kustības līderu 
darbību, mudināja atteikties no revanšistiskās intervences idejas, aicināja 
izformēt Krievijas bruņotos spēkus trimdā u.c. Viņš neatteicās no darbības 
pret boļševiku diktatūru, taču piedāvāja griezties pie politiskajiem spēkiem 
Krievijas iekšienē (piemēram, pie kadetiem, eseriem, maziniekiem), atbalstīt 
tos un graut padomju sistēmu no iekšienes.36 
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Ir jāatzīmē, ka militārās intervences jeb “pavasara karagājiena” ideja bija 
viens no krievu emigrācijas vienojošajiem faktoriem un ka tieši militārā 
emigrācija veidoja lielāko organizēto trimdinieku daļu.37 Pāvela Miļukova kri-
tikas objekts – krievu karaspēka virspavēlnieks Pjotrs Vrangelis bija pelnīti 
uzskatīts par nacionālo varoni, kas sarkanā karaspēka ielenkumā spēja ne 
tikai profesionāli organizēt vairāk nekā 140 tūkstošu cilvēku evakuāciju no 
Krimas,38 bet arī saglābāt karaspēka struktūru trimdā intervences nolūkiem 
nākotnē. Līdz ar to P. Miļukova piekoptā politika izsauca dusmu vētru krievu 
emigrācijā un tika vērtēta kā Krievijas ideālu nodevība, apdraudējums 
emigrācijas garīgai vienotībai, kas dvēselē glabāja “pat ne ticību, bet pilnīgu 
pārliecību, ka šīs dzīves posms ir īslaicīgs, ka boļševiki tiks sagrauti, šķēršļi būs 
iznīcināti, atslēdzot aizslēgtos atgriešanas ceļus uz dzimteni”.39 “Jaunā taktika” 
neguva piekrišanu arī kadetu partijā, un 1921. gadā P. Miļukovs izstājās no tās, 
nodibinot Republikāniski demokrātisko apvienību. Būdams aktīvs politiķis, 
P. Miļukovs izveidoja arī plaši pazīstamo avīzi “Последние новости”, kuras 
slejās centās popularizēt savas idejas. 1922. gada martā P. Miļukova darbībai 
sekoja reakcija no galēji labējām emigrācijas aprindām, kas izpaudās atentāta 
mēģinājumā pret P. Miļukovu viņa lekcijas laikā Berlīnē. Incidentā gāja bojā 
viņa draugs, kadetu partijas biedrs, publicists Vladimirs Nabokovs, slavenā 
rakstnieka Vladimira Nabokova tēvs. Slepkava – bijušais kavalērijas virsnieks 
Pjotrs Petrovs40 tika aizturēts, un  rīcību viņš motivēja  ar vārdiem: “Es atriebos 
par caru.”41

Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā Pāvela Miļukova darbība pirmajās Valsts 
domēs un viņa pret labējiem spēkiem vērstās aktivitātes bija vērtētas pozitīvi.42 
Kopā ar kadetiem progresīvajā blokā darbojās tādi valstsvīri kā Jānis Čakste, 
Jānis Goldmanis, Jānis Zālītis un citi. Attieksmes pagrieziena punkts iezīmējās 
1917. gadā, kad 3. janvārī avīze “Jaunais Vārds” publicēja šādu informāciju: 
“Stāsta, ka pat pēc Goldmaņa pēdējās runas43 Valsts domē Miļukovs esot 
kuluāros izteicies, ka, ja visādi latvieši prasot autonomiju, tad arī samojedi44 to 
varot prasīt, un tas beidzot tomēr esot pa daudz.” Raksta autors piebilda: “Vai 
Miļukovs to tiešam ir teicis – to nezinu, bet, ja viņš to arī nav teicis, tad viņš to 
varēja teikt, jo arī krievu liberālai sabiedrībai un avīžniecībai ir svešas un nesa-
protamas Baltijas lietas.”45 Pēc būtības tas varētu atbilst tā laika reālijām, kadetu 
partijas nostāja “nomaļu jautājumā” paredzēja politisku autonomiju Polijai un 
Somijai, citām nomalēm bija iecerēta kultūras un nacionālā pašnoteikšanās, 
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kā arī sākumskolas izglītība dzimtajā valodā, krievu valodai saglabājot valsts 
valodas statusu.46

Lai gan pats raksta autors minēja, ka šim apgalvojumam ir baumu statuss, 
īsā laikā latviešu preses slejās tas pārauga par nesatricināmu faktu.47 “Samoje-
du” frāze vēsturiskajā atmiņā bija pamatīgi iesakņojusies, atkārtoti parādoties 
ne tikai presē, bet arī valsts izdevumos un Saeimas sēdēs.48 Starpkaru posmā 
šo “faktu” pat nemēģināja apstrīdēt, un laika gaitā tas piedzīvoja apbrīnojamas 
metamorfozes. Piemēram, 1926. gadā “Tieslietu Ministrijas Vēstnesī” “samo-
jedu” jautājums tika pasniegts ne tikai kā apstiprināts fakts, bet bija piedēvēts  
P. Miļukovam laikā, kad viņš pildīja ārlietu ministra pienākumus Krievijas 
Pagaidu valdībā, tas ir, pēc Marta revolūcijas, pavisam citādas situācijas ie-
tvaros un trīs četrus mēnešus vēlāk par pirmavota datējumu.49 “Samojedu” 
problemātika pārklejoja pat literatūrā – Aleksandra Grīna romānā “Dvēseļu 
putenis”.50 1939. gadā presē to piedevēja jau Krievijas Pagaidu valdības vadītājam 
Aleksandram Kerenskim. Interesanti, ka šis pilnībā aplamais fakts saistībā ar 
A. Kerenski bija izmantots kā stabils kontrarguments Jāņa Ķelpes “Latviešu 
rakstniecības vēstures” recenzijā, apstrīdot tēzi par Krievijas Pagaidu valdības 
liberālo attieksmi pret Latvijas autonomiju.51 Emigrācijā krievu politiķu at-
tieksme pret “limitrofu” (pierobežas) valstīm mainījās, arī P. Miļukovs atzina 
to suverenitāti, ko vairākkārt apliecināja presē,52 tomēr latviešu kolektīvajā 
atmiņā viņš ir iezīmējies kā Latvijas autonomijas un suverenitātes pretinieks. 

1927. gadā pirms Pāvela Miļukova vizītes Latvijā viņa tēls Latvijas sabiedrībā 
bija vērtēts pretrunīgi – latvieši lielākoties viņu uzskatīja par suverenitātes 
pretinieku, krievu inteliģence – drīzāk par negatīvu tēlu politikā, kas veicināja 
revolūcijas rašanos, labēji orientētā un reakcionārā krievu sabiedrība – izteikti 
negatīvi. Zīmīgi, ka šajā ziņā labējo latviešu un labējo krievu nostāja saskanēja, 
kaut gan P. Miļukova negatīvā tēla cēloņi abu pušu uztverē bija kardināli pretēji,53 
turklāt ikdienā abas grupas bija naidīgu nometņu pārstāvji. Vislabvēlīgāk pret 
P. Miļukovu izturējās nosacīti pilsoniskās sabiedrības aprindās, kas izpaudās 
avīzēs “Pēdējā Brīdī” un “Сегодня”, uzsverot P. Miļukova pausto, ka Krievi-
jas atdzimšana ir īstenojama “uz draudzīgas sadzīves pamatiem ar jaunajām 
neatkarīgajām valstīm, kas nodibinātas bijušās Krievijas teritorijā”.54

1927. gada 9. maijā Pāvels Miļukovs ieradās Latvijā, un viņa vizīte 
izsauca ažiotāžu latviešu žurnālistu aprindās. 10. maijā galēji labējās 
nacionālkonservatīvās orientācijas laikraksts “Latvijas Sargs”55 vairākas  
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slejas veltīja P. Miļukova vizītei, kur pirmajā lappusē griezās pie sabiedrības, 
tieši jautājot: “Vai Miļukovs var būt Latvijas viesis?”. Rakstā tika apspēlēts arī 
ebreju jautājums, nicinošā tonī aplūkojot P. Miļukova uzstāšanās organizētā-
jus – avīzes “Сегодня” redakciju.56 Rakstā uzsvēra, ka “neglītākais solis” 
P. Miļukova politiķa karjerā bija viņa 1920. gada iesniegums Francijas un 
Lielbritānijas valdībām nepieļaut Baltijas valstu atzīšanu no Krievijas.57 Citās 
“Latvijas Sarga” publikācijās P. Miļukovs attēlots kā boļševiku atbalstītājs. Inte-
resanti, ka šāds apgalvojums a priori gāja pretrunā ar “samojedu”, pret nomalēm 
vērstu kontekstu, tas ir, “vienotās un nedalāmās” adepta tēlu. Līdzīga rakstura 
publikācija parādījās arī citā nacionālistiskajā laikrakstā “Brīvā Tēvija”58 ar 
virsrakstu “Krievijas atjaunotāja viesošanās Latvijā”.59

“Pēdējā Brīdī” tika publicēta P. Miļukova intervija, kurā avīzes žurnālistam 
viņš paskaidroja savu Latvijas Republikas suverenitātes uztveri, apliecinot 
draudzīgu attieksmi pret to. Intervijas nobeigumā viņam jautāts par spārnoto 
“samojedu” frāzi. P. Miļukovs nešaubīgi atbildēja, ka šādu gadījumu neat-
ceras, taču ir pilnīgi pārliecināts, ka neko tamlīdzīgu nav teicis un apliecinājis: 
“Es pazīstu latviešu tautas vēsturi un kultūru, arī mans pirmais skolotājs bija 
latvietis, kas mani iepazīstināja ar latviešu kultūras pamatiem. Es būtu no-
saucams par īstu mežoni, ja varētu latviešus pielīdzināt samojediem. Droši 
vien tas ir kāds pārpratums, un man ļoti gribas to izklīdināt.”60 Šajā ziņā ir 
nepieciešams atzīmēt, ka, ja P. Miļukovs tiešām būtu šīs frāzes autors, tad kā 
politiķis, žurnālists un lielisks orators viņš spētu notušēt šī spārnotā teiciena 
faktu, aizbildinoties ar sarežģītu juku laiku situāciju, nervu saspringumu un 
citiem argumentiem. Neraugoties uz pretrunīgiem vērtējumiem, P. Miļukovs 
bija drošsirdīgs cilvēks, ko apliecina viņa pret emigrācijas fundamentālajām 
vērtībām vērstā “jaunā taktika”, tajā pašā laikā dzīvojot krievu emigrācijas 
galvaspilsētā – Parīzē. P. Miļukovs neatkāpās no uzņemtā kursa pat pēc  
V. Nabokova nāves, kurš gāja bojā no viņam paredzētās lodes. Līdz ar to atzīt 
“samojedu” frāzi ar atpakaļejošu datumu pēc vairākkārtējiem draudzības 
apliecinājumiem viņam nesagādātu grūtības. P. Miļukovs nepārstāvēja 
konkrētas valsts intereses, nepildīja diplomātiskas misijas uzdevumus un 
latviešu sabiedrības attieksmei pret viņa darbību Krievijas Valsts domē nebija 
svarīga loma viņa dzīvē, lai mērķtiecīgi noliegtu iespējamos vārdus, kas tika 
izteikti pirms vairāk nekā 10 gadiem. 
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Interesanti atzīmēt, ka visvairāk Pāvelam Miļukovam uzbrūkošā avīze “Lat-
vijas Sargs” drīz tika nostādīta neērtā situācijā. Vēloties uzspēlēt uz notikumu 
skandalozas aktualitātes, labēji konservatīvais, nacionālistiskais izdevums, at-
metot jebkādus principus un ētikas normas, griezās pie PSRS pārstāvniecības 
(t.i., pie savu regulāro uzbrukumu mērķa) darbiniekiem ar nolūku “pārbaudīt, 
kā raugās padomju priekšstāvniecība uz P. Miļukova viesošanos Latvijā”. 
Vēstniecības darbinieki pauda indiferentu attieksmi pret politiķa vizīti 
un sniedza negatīvu P. Miļukova raksturojumu, uzsverot, ka viņš ir naidīgi 
noskaņots pret jaunizveidotajām valstīm.61 Taču nākamajā dienā vairākām 
Latvijas avīžu redakcijām no Padomju telegrāfa aģentūras o�ciāli tika nosūtīts 
ziņojums, ka Padomju Savienības vēstniecības darbinieku saruna ar “Latvijas 
Sarga” žurnālistiem P. Miļukova sakarā nav notikusi. Visdrīzāk, saruna bija 
norisinājusies un o�ciālais ziņojums tika izsūtīts, mēģinot noliegt vēstniecības 
nesankcionēto kontaktu ar buržuāziskās valsts labēji orientēto presi.62

Tādējādi, P. Miļukovam ierodoties, Latvijas prese bija sadalījusies divās 
nometnēs: konservatīvi labējie un nacionālistiskie laikraksti, kā “Latvi-
jas Sargs”, “Brīvā Tēvija”, “Latvis”, “Imantas Gars” u.c., centās P. Miļukovu 
diskreditēt, taču bieži vien skandalozā veidā un salīdzinoši primitīvi, un pil-
soniski demokrātiski izdevumi, kā “Pēdējā Brīdī”, “Сегодня”, tieši pretēji –  
P. Miļukovu atbalstīja un, atzīstot par Latvijai draudzīgu personu, lika uzsvaru 
uz mītu kliedēšanu ar faktoloģiski pamatotu materiālu. Centrā ar P. Miļukova 
darbības nosvērtu un pamatotu kritiku atradās demokrātiskie laikraksti – vācu 
“Rigasche Rundschau”63 un krievu “Слово”.64

Jānorāda, ka par Pāvela Miļukova vizīti lojāli noskaņoti bija latviešu 
sociāldemokrāti. Acīmredzot tam par iemeslu kalpoja politiķa “jaunā taktika”, 
kas atsevišķos aspektos tuvinājās sociāldemokrātu nostājai. Ar profesoru pat 
tikās ārlietu ministrs Fēlikss Cielēns. Otrās Saeimas sociāldemokrātu frak-
cijas līderis Roberts Dukurs intervijā presei veica konstruktīvu un kompe-
tentu ieskatu P. Miļukova darbībā Valsts domē un emigrācijā, kā arī pozitīvi 
novērtēja politiķa “jauno taktiku”. Latviešu zemnieku savienības frakcijas 
līderis Kārlis Ulmanis pret Pāvelu Miļukovu uzstājās asi negatīvi, balstot savu 
nostāju uz baumu “samojedu” frāzes. Nacionālās apvienības nostāja daļēji 
saskanēja ar K. Ulmaņa pozīciju, taču bija objektīvāka un ne tik nosodoša.65 
Zīmīgi, ka spārnotās frāzes absurdo būtību uzsvēra arī tā laika Ministru pre-
zidents Marģers Skujenieks.66 Ministru prezidents kliedēja kārtējo mītu par 
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to, ka šī frāze bija pateikta kā atbilde latviešu delegācijas vizītei pie Krievijas 
Pagaidu valdības. M. Skujenieks uzsvēra faktu, ka P. Miļukovs savas karjeras 
laikā Pagaidu valdībā, kas ilga divu mēnešus, nevienu latviešu delegāciju nav 
uzņēmis.67 P. Miļukovs viesojās arī Latvijas Saeimas sēdē, kuru apmeklēja ar 
krievu deputātiem Leontiju Špoļanski un Elpidiforu Tihonicki, arī Jāni Gold-
mani, ar ko bija pazīstams kopš darbības Krievijas Valsts domē.68

1927. gada 12. maijā Rīgā Amatnieku biedrības lielajā zālē profesors 
novadīja lekciju “Nacionalitāte vai internacionālisms”. Pasākums bija kup-
li apmeklēts, zālē atrodoties vairākiem latviešu, krievu un ebreju Saeimas 
deputātiem, to starpā bija R. Dukurs, E. Tihonickis, L. Špoļanskis, M. Kal-
listratovs, M. Nuroks, M. Lazersons. Lekcijas ievadā P. Miļukovs sniedza 
paskaidrojumus sakarā ar baumām presē, atbildot uz visiem minētajiem 
“sāpīgajiem” jautājumiem. Turpinājumā sekoja lekcija, kas ar pārtraukumu 
bija sadalīta divās daļās. Pēc pārtraukuma otrās daļas sākumā pie profesora 
uz skatuves pienāca jauns cilvēks ar aploksni rokā un acīmredzamu nolūku to 
pasniegt lektoram. P. Miļukovs pagriezās, domādams, ka vēstulē ir jautājumi, 
kas saistās ar lekciju, un smaidot pasniedza roku, lai paņemtu aploksni.69 Tajā 
brīdī jauneklis iesita profesoram pļauku. Zālē sacēlās uztraukums, saniknotie 
apmeklētāji metās virsū uzbrucējām un sāka to sist. Vien policijas iejaukšanās 
novērsa linča tiesu.70 

Noskaidrojot jaunekļa identitāti, izrādījās, ka uzbrucējs ir 19 gadus ve-
cais Vitālijs Aderkass. Uz jautājumiem par motivāciju viņš atbildēja, ka uz-
skata Pāvelu Miļukovu par iemeslu Krievijas impērijas krišanai, kas noveda 
pie boļševiku patvaļas un Pilsoņu kara, kā rezultātā gāja bojā viņa ģimenes 
locekļi. Pēc jaunekļa aizvešanas sašutumu un nožēlu apliecināja deputātu gru-
pa, kā arī kāds krievu students, izsakot aizkustinošus draudzības un līdzjūtības 
apliecinājumus krievu studentu saimes vārdā.71 

Šīs gadījums izraisīja milzīgu ažiotāžu Latvijas presē, kur pasākumu rīko- 
tāji – avīze “Сегодня” – izteica neapmierinātību attiecībā uz Latvijas 
likumdošanu, kas paredzēja vien sodu par huligānisku rīcību, un pauda vie-
dokli, ka V. Aderkasam ir nepieciešams piemērot A. Kerenska likumu, tas ir, 
izsūtīšanu no valsts, ko parasti piekopa valstij naidīgu personu gadījumā. 
Ņemot vērā uzbrucēja motivāciju, viņu asociēja ar monarhistu organizācijām 
un nelegālo pretboļševiku kustību, ko sistemātiski akcentēja pasākuma rīkotāji 
“Сегодня”.72 Procesa gaitā tika aizturētas vairākas personas, to skaitā Alek- 
sandrs Fehners, kas bija saistīts ar starptautiskajām krievu monarhistu aprindām. 
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Karikatūra laikrakstā “Сегодня” 
(1927. 14. maijs), kura redakcija, 
būdama P. Miļukova uzstāšanās 
organizatore un viņa izdevuma 
“Последние новости” sadarbības 
partnere, asi vērsās pret 
V. Aderkasu. Karikatūras kreisajā 
pusē attēlots aktīvais 1905. gada 
notikumu un 1917. gada boļševiku 
apvērsuma dalībnieks, komunists, 
ilggadējs PSRS tautas izglītības 
komisārs Anatolijs Lunačarskis. 
Labajā pusē – krievu monarhistu 
līderis emigrācijā, Krievijas 
Augstākās monarhiskās padomes 
priekšsēdētājs N. Markovs, 
savulaik melnsimtnieku Krievu 
tautas savienības valdes loceklis 
un labējo frakcijas līderis Krievijas 
Valsts domē, kur asi uzstājās pret 
kadetu partijas līderi P. Miļukovu. 
Karikatūrā abi glauda V. Aderkasu, 
it kā viņa veiktais incidents 
nāktu par labu abām karojošajām 
nometnēm, kas savstarpēji ienīda 
ne tikai viena otru, bet arī 
P. Miļukovu.

Analizējot latviešu labēji konservatīvos un nacionālistiskos izdevumus, 
jāatzīmē, ka, neņemot vērā antisemītisku nokrāsu, šo preses izdevumu nostāja 
zināmā mērā solidarizējās ar krievu emigrantiem un viņiem tuvās avīzes 
“Слово” orientāciju. Zīmīgi, ka tie paši emigranti, kurus mēdza ieskaitīt 
“monarhistos”, bieži vien bija konservatīvo izdevumu uzbrukumu mērķis. 
Labējie latviešu preses izdevumi nosodīja huligānisko izgājienu, taču tajā pašā 
laikā pauda sapratni attiecībā uz V. Aderkasa motivāciju – izteikt savu pozīciju 
pret tēvzemes izpostīšanu, kurā bija vainīgs P. Miļukovs. Vienlaikus “Latvijas 
Sargs” asos toņos nostājās opozīcijā “žīdu avīzei” “Сегодня” kā P. Miļukova 
aicinātājiem un aizstāvjiem.73
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Avīzes “Сегодня” pozīcija, V. Aderkasa vainā liekot monarhistisku (tas ir, 
pretvalstisku) darbību, izpelnījās kritiku arī no krievu laikraksta “Слово”. Laik-
raksts nosodīja arī “Сегодня” nevīžību, pasākumu organizējot, un ilgstošu 
noklusēšanu par V. Aderkasa piekaušanu.74 Turpmākajos rakstos “Слово” 
ieturēja krievu emigrācijai raksturīgu P. Miļukova nosodošu pozīciju, neaizmir-
stot aizskart savu konkurentu “Сегодня” darbību, kas no huligāniskā izgājiena 
uzpūta mistisku monarhistu sazvērestību.75 Šajā ziņā ar “Слово” solidarizējās 
vācu “Rigasche Rundschau”, kas arī pirms P. Miļukova vizītes viņa personību 
vērtēja kritiski.76 

Notikums guva rezonansi arī ārzemēs. Avīze “Слово” veica ārzemju krievu 
preses analīzi, kur P. Miļukova “Последние новости” pozīcija saskanēja ar 
“Сегодня” nostāju, bet vairāku krievu emigrācijas ietekmīgu personu viedok-
lis līdzinājās “Слово” pozīcijai.77 Laikraksts “Сегодня” V. Aderkasa izgājienu 
uztvēra ne tikai kā monarhistu nometnes atbalstāmu rīcību pret senu ienaid-
nieku, bet arī kā savdabīgu reveransu boļševikiem, kas, protams, arī neuzskatīja 
P. Miļukovu par savu draugu.78 Interesanta ir Latvijas sociāldemokrātu ru-
pora “Sociāldemokrāts” situācijas analīze, kurā žurnālisti atzīmē, ka incidents 
ir satuvinājis divas pretējās nometnes – “latviešu reakcionārus” ar “krievu 
monarhistiem”, uzsverot, ka “mūsu reakcionāri ierauga krievu monarhistos 
vislabākos cīņu biedrus”.79 Lai gan šāds apgalvojums ir tendenciozi ideoloģizēts, 
šādu noslieci nevarētu noliegt.

Interesanti atzīmēt komisku, bet raksturīgu tā laika iezīmi. Sākotnēji 
cenšoties ieviest skaidrību Vitālija Aderkasa biogrā�jas niansēs, latviešu presē  
jaunekļa dzīves gājumam tika automātiski pieskaitīta dalība kņaza A. Līvena 
militārajos formējumos80 Latvijas Neatkarības un Krievijas Pilsoņu karā.81 Lieki 
piebilst, ka šī informācija pirmo reizi parādījās laikrakstā “Sociāldemokrāts” 
un tika citu avīžu izplatīta.82 Tas bija stereotipiski, jo visu starpkaru laiku ne 
tikai labējie krievi, bet arī visi pretboļševistiskie spēki (līdz ar to arī krievu 
sabiedrības daļa) izpelnījās īpaši naidīgu kritiku sociāldemokrātu re�eksijā.83 
Ņemot vērā V. Aderkasa dzimšanas gadu, laikā, kad tika izveidota un darbojās 
Līvena vienība, uzbrucējam bija 11 gadi, turklāt tad viņš dzīvoja Krievijā. 

Lai gan visas sabiedrības nostāja pret huligānisko izgājienu bija nosodoša, 
krievu un ebreju deputātu, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvju kvēlas 
uzticības un simpātiju apliecinājumi pret Pāvelu Miļukovu izsauca tālejošas 
sekas. Incidents izraisīja konfrontāciju krieviski runājošajā sabiedrībā, kas 
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nosacīti sašķēlās “Сегодня” un “Слово” piekritējos, to skaitā arī Saeimā. 
Vairākas krievu organizācijas publicēja paskaidrojumus, ka neatbalsta iz-
teikti sentimentālus draudzības apliecinājumus P. Miļukovam krievu kopie-
nas vārdā, kaut arī nosoda �ziskas izrēķināšanās būtību. “Latvijas Sargā” bija 
publicēta anonīma analītiska intervija ar kādu krievu deputātu, kas deva ie-
skatu krieviski runājošās sabiedrības šķelšanā, uzmanību akcentējot uz plaisu, 
kas izveidojās starp krieviski runājošo ebreju (t.i., “Сегодня” atbalstītāji) un 
krievu sabiedrību. Intervijā bija minēts, ka šī konfrontācija brīžiem izpaužas 
pat skolās, novedot līdz �ziskai izrēķināšanai. Ņemot vērā “Latvijas Sarga” 
antisemītisko nostāju, šo informāciju būtu jāuztver visnotaļ kritiski, taču 
zināma šķelšanās tik tiešām iezīmējās. 

Taču ar to incidenta sekas nebeidzās. Acīmredzot pēc avīzes “Сегодня” 
norādes (kas vainoja avīzes “Слово” redakcijas monarhistisko orientāciju) 
“Слово” redaktoram Nikam Brežanskim (īstajā vārdā Nikolajs Kozirevs) bija 
anulēta uzturēšanās atļauja un jūnija vidū draudēja izsūtīšana no valsts. Nan-
sena pases īpašnieks N. Brežanskis savulaik bija “Сегодня” galvenais redak-
tors un nesaskaņu rezultātā pameta avīzes redakciju, kas vēlāk zināmā mērā 
atspoguļojās “Слово” un “Сегодня” konkurencē. N. Brežanskis bija kom-
petents žurnālists, taču tajā pašā laikā “asas mēles” īpašnieks, kas izpaudās 
kodīgos un sarkastiskos rakstos. Avīzē “Сегодня” viņš darbojās 1919.– 
1922. gadā, ilgtermiņā apliecināja sevi kā Latvijai lojāls žurnālists, nereti 
vēršoties pret krievu reakciju un monarhistiskām organizācijām.84

Tik ātrs solis viņa izsūtīšanas virzienā bija saistīts ar vairākiem faktoriem, 
starp tiem var minēt Marģera Skujenieka valdības nākšanu pie varas, Latvi-
jas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (turpmāk LSDSP) draudzīgo at-
tieksmi pret PSRS un antipātijām attiecībā pret “monarhistiem”. Ir jāņem 
vērā arī 1927. gada 11. jūnijā Varšavā notikušo PSRS vēstnieka Pjotra Voiko-
va slepkavību, kas mudināja Latvijas sociāldemokrātu valdību apliecināt 
līdzjūtību un pieņemt lēmumu par piecu valstij kaitīgu krievu emigrantu 
izsūtīšanu.85 Turklāt PSRS jau 1926. gadā veica spiedienu “Слово” slēgšanai, 
kas tās traktējumā bija pasniegts ka īpaši naidīgs, reakcionārs izdevums.86 Par 
N. Brežanski iestājās Saeimas deputāts arhibīskaps Jānis (Pommers), kā arī 
krievu sabiedriskie darbinieki, un pēc laika izsūtīšana tika atcelta.87 Pārējie 
emigranti, starp kuriem bija arī aizdomās par dalību incidentā turamais Alek-
sandrs Fehners, tika izsūtīti.
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P. Miļukova lekcijās Daugavpilī un Tallinā arī notika starpgadījumi, kas 
izpaudās mutiski, akcentējot P. Miļukova lomu Krievijas revolūcijas iniciēšanā. 
Igaunijas oponentu liktenis bija skarbāks – tie tika apcietināti un uz vairākiem 
mēnešiem izsūtīti uz igauņu “Sahalinu” – Kihnu salu.88

Izmeklēšanai nebija izdevies pierādīt Vitālija Aderkasa veikto uzbru-
kuma saistību ar organizēto monarhistu grupējumu. Taču, neraugoties 
uz pierādījumu trūkumu, nav šaubu, ka viņš bija cieši saistīts ar minētām 
organizācijām. Izmeklēšanas laikā tika pratināti Krievu emigrantu biedrības un 
Krievu jaunatnes biedrības locekļi, jau minētais Aleksandrs Fehners, biedrības 
darbinieks emigrants Vasilijs Samoilovs un kāds Leopolds Maidanovičs. 
Jāatzīmē, ka Krievu emigrantu biedrība un Krievu jaunatnes biedrība atradās 
vienā ēkā un to darbība vairākos aspektos bija vienota, līdz ar to eksistēja arī 
kopējs paziņu loks.89 Spriežot pēc Krievu jaunatnes biedrības dokumentācijas, 
Vitālijs Aderkass kļuva par tas locekli 1926. gada 19. oktobrī. Ņemot vērā 
biedrības nolikumu, par tās dalībnieku varēja kļūt tikai ar divu pilntiesīgu 
biedru rekomendāciju. V. Aderkasa gadījumā par viņu garantiem uzstājās 
minētais V. Samoilovs un Kurovs. Zīmīgi, ka Aderkass uzreiz tika ieskaitīts 
nevis kā loceklis, bet kā līdzstrādnieks, kas apliecina administrācijas pārliecību 
par viņa personību.90 

Taču izmeklēšanas procesā Vasilijs Samoilovs uzvedās visnotaļ savādi – 
pirmajā pratināšanas dienā (15. maijā) atzīmēja, ka ar Vitāliju Aderkasu viņš 
nav pazīstams,91 bet nākamajā dienā atzina, ka pazīst kā Vitāliju, tā arī viņa 
radinieku Alfredu Aderkasu, taču tikai pēc izskata, un redzēja viņus vien 
Krievu emigrantu biedrības sarīkojumos.92 Dzīvodams trūcīgi, V. Samoilovs 
īrēja dzīvokli kopā ar citu krievu emigrantu Krievu jaunatnes biedrības 
dalībnieku Leopoldu Maidanoviču93, kas apliecināja, ka V. Samoilovs un viņš 
ir pazīstami ar abiem Aderkasiem, būdami vienas biedrības locekļi, taču 
nekādas saistības ar uzbrukumu viņam un V. Samoilovam neesot.94 Interesan-
tas ir dažas detaļas no V. Samoilova biogrā�jas. Latvijā viņš ieradās no Lietu-
vas, nelegāli pārejot robežu 1923. gadā.95 Viņu apcietināja policijas darbinieki 
un piesprieda mēnesi cietumsodu, pēc kura izciešanas V. Samoilovs devās pie 
radiem Igaunijā, šoreiz nelegāli pārejot Igaunijas robežu. Viņu apcietināja un 
izraidīja uz Latviju, kur viņam izsniedza uzturēšanās atļauju.96

V. Aderkasa lietas izmeklēšanas ietvaros tika veikta kaligrā�skā ekspertīze. 
Tās gaitā katram aizdomās turamajam lika uzrakstīt P. Miļukovam iedotās 
vēstules tekstu, ko parakstīja vairāki cilvēki. Ekspertīzes slēdzienā bija norādīts, 
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ka vēstules teksta autors ir viens cilvēks, bet tās parakstu autori ir citi, starp ku-
riem vienīgais zināmais ir V. Samoilovs.97

Vitāliju Aderkasu tiesāja, un apgabaltiesa viņam piesprieda četru nedēļu 
cietumsodu.98 Vasilijs Samoilovs un pārējie tika palaisti. Nav skaidrs, kāpēc 
sods netika piemērots arī V. Samoilovam, kura dalība bija pierādīta, turklāt 
viņš jau �gurēja policijas atskaitēs kā vairākkārtējs nelegāls robežu šķērsotājs, 
kas tika apcietināts ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā. Tikpat neskaidra ir varas 
institūciju rīcība, nepiemērojot izsūtīšanu V. Samoilovam tajā laikā, kad tika 
izsūtīts A. Fehners un ekstradīcija draudēja N. Brežanskim. Iespējams, ar 
V. Samoilovu bija saistītas Latvijas specdienestu intereses un notikumi, kas 
norisinājās burtiski pēc pusotra mēneša.

1927. gada 26. jūnijā tas pats Vasilijs Samoilovs kopā ar Nikolaju Strojevoju 
un Vitālija Aderkasa radinieku Alfredu Aderkasu (par kuru jau pratināšanas 
laikā interesējās Politpārvalde) ar ieročiem rokās nelegāli šķērsoja robežu un 
PSRS teritorijā tika apcietināti.99  

Ir jāatzīmē, ka 1927. gads bija īpaši trauksmains PSRS vēsturē un ir 
iezīmējies ar ārlietu diplomātijas krahu. Gada sākumā Ķīnā izgāzās padomju 
ģeopolitikas plāni, kas bija vērsti pret Lielbritānijas interesēm. Lielbritānijā 
pie varas nāca konservatīvā valdība, kas pretēji leiboristiem veica kardinālas 
izmaiņas attiecībās ar PSRS. Aizdomās par spiegošanu Londonas policija 
iebruka padomju kooperatīvajā sabiedrībā (ARCOS) un pat PSRS tirdzniecības 
pārstāvniecības ēkā. Līdz ar to tika sarautas diplomātiskās attiecības, 
nonākot teju kara pieteikuma stāvoklī.100 Jūnijā Varšavā krievu emigrants 
nošāva PSRS diplomātiskās misijas vadītāju Pjotru Voikovu. Slepkava bija 
“ievainotās paaudzes” pārstāvis 20 gadus vecais Boriss Koverda, kurš Krievijas 
Pilsoņu karā kļuva par liecinieku sarkanajam teroram, kas lika viņam ienīst 
boļševikus. Savu rīcību viņš motivēja ar vārdiem: “Voikovs ir starptautiskās 
boļševiku bandas pārstāvis,” “es atriebos par Krieviju par miljoniem cilvēku.” 
Vienā dienā ar P. Voikova slepkavību Ļeningradas Centrālajā partijas klubā 
tika sarīkots sprādziens, ko īstenoja starptautiskās krievu pretboļševiku РОВС 
organizācijas dalībnieki. Kara draudi bija tik nopietni, ka PSRS pat sākās 
mobilizācijas izmēģinājumi.101 Saistībā ar šiem notikumiem padomju laikrak-
stu slejas nemitīgi propagandēja drīzo kara sākumu, ko iniciē Lielbritānija un 
tās sabiedrotie, ielencot PSRS.102 
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Bez minētās Latvijas grupas vasarā PSRS tika notverti vēl daži diversan-
ti – Aleksandrs Soļskis un Aleksandrs Balmasovs, kas tika iesūtīti no Somi-
jas un pēc padomju preses informācijas bija saistīti ar sprādziena rīkotājiem 
Ļeningradā, turklāt sadarbojās ar Somijas izlūkdienestu. Drīz tika sarīkota 
kopēja prāva, kas guva nosaukumu “piecu monarhistu teroristu prāva”, kurā 
tiesāja kā Latvijas, tā arī Somijas “monarhistu” grupu. Spriežot pēc padomju 
preses ziņām, Latvijas grupas dalībnieki ir atzinuši, ka darbojas pretboļševiku 
kaujas organizācijas uzdevumā, ko Latvijā pārstāv kņazs Anatols Līvens.103 
Padomju avīzēs bija apgalvots, ka Alfreds Aderkass atzīst saistību ar Latvijas 
monarhistiem Aleksandru Fehneru un Leonīdu Zurovu. Savukārt robežu tiem 
palīdzēja šķērsot Latvijas izlūkdienesta pārstāvji, kas sadarbojas ar ārzemju 
izlūkdienestiem.104 Iespējams, informācija bija attiecīgi pielāgota, lai prāvai 
piešķirtu starptautiskās imperiālistu sazvērestības nokrāsu. Rezultātā Alfre-
dam Aderkasam bija piespriests 10 gadu cietumsods, pārējiem – nāves sods.105 

Pāvela Miļukova incidenta izskaņas �nāla akords bija Krievu jaunatnes 
biedrības slēgšana, kuras dalībnieki un saistītās personas bija Vitālijs Aderkass, 
Alfreds Aderkass, Vasilijs Samoilovs, Aleksandrs Fehners un Leonīds Zurovs. 
“Miļukova lieta” kopā ar “piecu monarhistu teroristu” prāvu un vispārējo poli-
tisko kontekstu pielika punktu organizācijas darbībai – aizdomās par valstij 
kaitīgu darbību un saistību ar monarhistiem 1927. gada oktobrī biedrība tika 
slēgta.106

Pēc incidenta Vitālijs iekārtojās darbā Šmita cementa rūpnīcā, 1929. gada 
rudenī viņu iesauca obligātajā militārajā dienestā Latvijas armijā. Taču drīz 
vien viņa persona atkal iezīmējās uz politisko peripetiju apvāršņa, šoreiz 
sakarā ar sociāldemokrātu uzbrukumiem Kara resoram. Uzstājoties Saeimā, 
LSDSP Centrālās komitejas loceklis Bruno Kalniņš Vitāliju Aderkasu minēja 
kā negatīvu piemēru Latvijas armijas Ārējās informācijas daļas nolaidībai 
un uzticēto pienākumu nepildīšanai. Deputāts pauda uzskatu, ka V. Ader-
kasu būtu jāieskaita neuzticamo personu sarakstā un vispār nedrīkstētu pie-
laist dienestam Latvijas armijā. Turpinot domu, B. Kalniņš minēja, ka šāda 
nolaidība, iespējams, bija apzināts gājiens un ka tajā varētu vainot armijas 
Ārējās informācijas daļas pārzini Aleksandru Vinteru, kurš, pēc B. Kalniņa 
teiktā, savulaik bija saistīts ar krievu monarhistiem.107 Ir jāatzīmē, ka  
1919. gadā Aleksandrs Vinters dienēja Līvena karaspēkā un piedalījās 
karagājienā uz Petrogradu, vēlāk ieņēma dažādus amatus Latvijas armijā 
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Vasilijs Samoilovs. LVVA, 
Politpārvaldes kartotēka

un 1930. gadā pildīja kara aģenta pienākumus Polijā un Rumānijā.108 Bruno 
Kalniņš savā kritikā kārtējo reizi izmantoja sociāldemokrātu iemīļoto stereo-
tipisko klišeju: līvenieši–monarhisti–neuzticamas personas. Šie uzbrukumi 
bija vērsti nevis uz kāda reāla drauda apkarošanu, kas būtu saistīts ar mistiskām 
monarhisma briesmām, ko varētu veicināt tādi kareivji kā V. Aderkass, bet gan 
ar sociāldemokrātu ilgstošo konfrontāciju ar armijas vadību, mēģinot reducēt 
Kara resoram atvēlētā budžeta apjomu.109

Pēc karaklausības V. Aderkass strādāja vagonu rūpnīcā “Fēnikss”, vēlāk –  
M. S. Kuzņecova porcelāna fabrikā.110 1931. gadā iestājās nesen izveidotajā 
krievu jauniešu organizācijā “Русский cокол” Rīgā, kas bija starptautiskās slāvu 
“Sokol” kustības organizācija. Tās vadītāju rindās bija bijušie Baltās kustības 
virsnieki, organizācija atradās krievu militārās emigrācijas vadītā ārzemju 
centra jurisdikcijā. Lai gan o�ciāli organizācijas darbība bija pasludināta kā 
apolitiska, iekšējā darbība bija pretboļševistiskās ideoloģijas caurstrāvota 
un daudzi sokoli laika gaitā kļuva par pagrīdes pretboļševiku organizāciju 
locekļiem.111 1932. gadā V. Adrekass apprecējās ar Iraīdu Anisimovu, vēlāk 
izšķīrās, neveiksmīgi nodarbojās ar tirdzniecību, strādāja par grāmatvedi 
un apprecējās otrreiz ar Ēriku Palmani. Kopā ar sievu repatriējās 1939. gada 
decembrī.112 

Nonākot Poznaņā, Vitālijs kļuva par Trešā reiha pilsoni un iekārtojās darbā 
par grāmatvedi Jarocinas pilsētā. 1941. gada 17. maijā tika iesaukts Vācijas 
armijā, dienēja sakaru bataljonā, ieguva jefreitora pakāpi. Gada nogalē piedalījās 
kauju darbībā Austrumfrontē – Baltkrievijā un Krievijā, Lidas, Vitebskas un 
Smoļenskas reģionā. Vēlāk iedalīts tulku rotā. Pildot pienākumus Krievijas un 
Baltkrievijas teritorijā, ieskaitīts zonderfīreros. 1943. gada jūnijā V. Aderkasu 
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nosūtīja uz Krievijas Atbrīvošanas armijas (РОА) Austrumu rezerves pulku, 
kas drīz tika pārvietots uz Franciju, kur V. Aderkass pildīja pretizlūkošanas 
dienesta “I-C” virsnieka pienākumus. 1945. gadā viņu sagūstīja Francijas 
karaspēks, un viņš tika ievietots karagūstekņu nometnē. 

Turpmākās V. Aderkasa rīcības motivācija nav skaidra. Vadoties pēc 
Iekšlietu tautas komisariāta jeb NKVD pratināšanas  protokolu informācijas, 
1946. gada aprīlī viņš uzrakstīja vēstuli padomju misijai Francijā ar lūgumu  
palīdzēt atgriezties PSRS. Jāatzīmē, ka V. Aderkass nekad nav bijis PSRS pil-
sonis, līdz ar to netika pakļauts vienošanai par izdošanu PSRS kā simtiem 
tūkstošu padomju pilsoņu, kas karoja reiha pusē. Tādējādi viņš bija tiesīgs 
palikt Rietumeiropā, taču tā vietā apzināti centās nokļūt PSRS. Iespējams, 
tam par iemeslu kalpoja ģimenes motīvi, taču pēc kara viņa sieva ar diviem 
bērniem dzīvoja Frankfurtē pie Mainas, amerikāņu okupācijas zonā, un diez 
vai dzīvoja PSRS zonā tajā brīdī, kad V. Aderkass dedzīgi mēģināja nokļūt 
PSRS. Turklāt Vitālija galamērķis bija tieši PSRS, nevis PSRS okupācijas zona 
Vācijā. 1946. gada maijā viņam tomēr izdevās nonākt Vācijā, PSRS okupācijas 
zonā, kur jūlijā Rādebeiles pilsētā viņu apcietināja padomju pretizlūkošanas 
dienesta SMERŠ darbinieki. Pēc pratināšanas 1946. gada 30. augustā Vitālijam 
Aderkasam tika piespriests nāves sods. V. Aderkass mēģināja mīkstināt sprie- 
dumu un iesniedza apžēlošanas lūgumu, taču tas bija ignorēts, un tā paša 
gada 24. septembrī tiesas spriedums tika izpildīts. V. Aderkasa ģimene dzīvoja 
Frankfurtē pie Mainas, un, nezinot par Vitālija likteni, sieva meklēja viņu vēl 
60. gados ar Sarkanā Krusta līdzdalību.113 

Vitālijs Aderkass atgriezās dzimtenē, bet ļaunas likteņa ironijas dēļ pavisam 
citādāk, nekā iecerēja viņš un tūkstošiem no paaudzes, “kas nespēj aizmirst 
it neko”. Viņa dzīves izskaņa atstāja vairākus nezināmus momentus un 
jautājumus, taču nāve no NKVD lodēm nebija retums “ievainotās paaudzes” 
traģiskajos likteņos, ko vienaldzīgi samala 20. gadsimta vēstures dzirnas.

*

Krievijas Pilsoņu karam un ar to saistītiem notikumiem bija tālejošas 
sekas ne tikai politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā jomā, bet arī neskaitāmos 
cilvēku likteņos. Ņemot vērā bērnu un jaunatnes nenobriedušas psihes 
īpatnības un briesmas, ko viņiem nācās piedzīvot, šīs grupas iekšējā pasaule 
bija pakļauta papildu riskam un nereti guva nedziedināmas brūces. Nonākot 
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emigrācijā, tas mēdza izpausties jaunatnes uztveres polārajās galējībās, vienā 
polā nostādot viņu vai vecāku idealizētas atmiņas par dzīvi pirmsrevolūcijas 
Krievijā, bet pretējā polā – spēkus, kas veicināja tās sabrukumu, Pilsoņu karu 
un sarkano teroru. Ņemot vērā krievu emigrācijai piemītošu revanšisma jeb 
“pavasara karagājiena” (t.i., intervences) ideoloģiju, šī pasaules uztvere jau-
natnes vidē tika kultivēta izteikti pretboļševistiskā garā. Monarhistisko un 
reakcionāro emigrācijas spēku re�eksijā tas izpaudās naidīgā attieksmē ne ti-
kai pret boļševikiem, bet arī pret visiem nosacīti revolucionārajiem spēkiem 
un arī emigrācijā. Bieži vien šiem reakcionārajiem strāvojumiem piemita 
samērā primitīva ideoloģija, kas bija jaunatnei viegli saprotama un aizraujoša, 
ietekmējot uztveri un rīcību. Spilgtākā no šādām “ievainotās paaudzes” 
izpausmēm Latvijā bija incidents ar krievu politiķi Pāvelu Miļukovu, kas no-
tika tā lekcijas laikā Rīgā 1927. gada 12. maijā. Tas guva plašu rezonansi ne 
tikai vietējā un ārzemju presē, bet arī Saeimas kuluāros un ar incidentu tieši 
nesaistīto cilvēku likteņos. Notikums negaidīti atkailināja iekšējās pretrunas 
latviešu un krievu sabiedrībā, konsolidējot līdz šim opozicionāros spēkus un, 
tieši pretēji – šķeļot vienādi orientētos. Incidents kļuva arī par apliecinājumu 
aktīvās pretboļševiku pagrīdes esamībai, kuras darbība izpaudās ne tikai pro-
pagandas un aģitācijas veidā, bet arī reālās robežu šķērsošanas operācijās, ar 
iespējamu Latvijas specdienestu iesaisti. P. Miļukova uzbrucēja Vitālija Ader-
kasa psiholoģiskais portrets un liktenis ir zīmīgs kā “ievainotās paaudzes” 
traģiskā dzīves gājuma piemērs, ko ietekmēja 20. gs. pirmās puses politiskie, 
sociālie un citi notikumi.
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Andrejs Gusačenko 

ANTI-BOLSHEVIK MANIFESTATIONS IN LATVIA IN 
1927: THE CASE OF VITALY ADERKAS

Besides the long-term consequences in political, economical and social 
arena, the Russian Civil War a·ected countless destinies of people residing in 
the former empire. �e impact was particularly tragic on the fragile psyche of 
the youth, the so called “injured generation”. Living in poor conditions in exile 
(the global Russian emigration), it manifested characteristic contrasts of their 
perception, where the motherland and life in the Russian Empire before the 
Revolution, imperial power and things related to it were depicted in saturated, 
bright colours. On the contrary, all the forces, persons, and factors that led to 
the Revolution and especially Bolsheviks, were perceived and re�ected in an 
extremely negative way. Such a perception and attitude was cultivated in fami-
lies, as well as in organisations, published works and periodicals of the Russian 
community abroad, especially by the right and far-right wings of the Russian 
community. �e contrast and easily comprehensible ideology of the far-rights 
was largely supported by the Russian youth and a·ected their actions against 
the Bolsheviks. 

�e “Milyukov incident” that happened on 12 May 1927 and it was a spec-
tacular manifestation of the “injured generation” in Latvia. It created a re-
sponse not just in the local or foreign press, but also at the Parliament of Latvia 
/Saeima/ and even got some people expelled. 

�e case revealed the complicated situation inside the Russian and Latvian 
communities in Latvia and even divided communities — consolidated previ-
ously opposite groups and dissociated the groups that were united before the 
incident. Besides that, the incident was linked to the illegal Anti-Bolshevik 
movement, and manifested not just in propaganda or agitation of the Anti-
Bolshevik resistance, but also in real actions such as border crossing and es-
pionage in cooperation with the Latvian intelligent service. 

�e further life of Vitaly Aderkas, his participation in the Russian Libera-
tion Army and the following tragic developments were quite typical for the 
“injured generation” whose destinies were drastically mutilated by the politi-
cal collisions  20th century.

Key words: Russian emigration, Russian minority, Russian youth, monar-
chism, Anti-Bolshevik organisations, White Movement, Milyukov in Latvia.
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