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Jāņa goldmaņa Politiskā darbība 

krieviJā un latviJā

2015. gadā atzīmējām latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas simtgadi. Šogad 140 gadi aprit arī 
vienam no strēlnieku bataljonu dibināšanas iniciatoriem Jānim Goldmanim (1875–1955). Viņa 
vārds ir saistīts ar Latvijas neatkarības idejas attīstību 1917.–1918. gadā, Latviešu Pagaidu nacionālās 
padomes darbību un Latvijas Republikas izveidošanu un nostiprināšanu. J. Goldmanis bija viens no 
ievērojamākajiem Latvijas 20. gadsimta sākuma politiķiem. Rakstā ir aplūkota J. Goldmaņa politiskā 
karjera, sevišķu uzsvaru liekot uz viņa darbību Pirmā pasaules karā laikā.
Atslēgvārdi: Jānis Goldmanis, Pirmais pasaules karš, latviešu strēlnieki, Latviešu Pagaidu nacionālā 
padome.

Jānis goldmanis krievijas valsts domē

Piektā gada revolūcija (1905.–1907. g.) Latvijai un Krievijai nesa ne tikai lielus 
upurus un postījumus, bet arī ievērojamas politiskās pārmaiņas. Iedzīvotāji guva 
lielākas brīvības, bet Krievijas impērija – Konstitūciju un divpalātu parlamentu. 
Krievijas pirmo parlamentu veidoja Valsts padome (augšpalāta) un Valsts dome 
(apakšpalāta). Parlamenta izveidošana nozīmēja, ka pirmo reizi Krievijas 
politiskajā dzīvē, tiesa gan – ļoti ierobežotā apjomā, varēja piedalīties arī latvieši.

Pirmās divas Valsts domes (1906., 1907. g.) tika padzītas vien dažus mēnešus 
pēc to darbības sākuma, jo īstenoja cara valdībai opozicionāru politiku. Trešā 
Valsts dome spēja nostrādāt ilgāk – gandrīz piecus gadus (1907.–1912. g.). Tā, 
līdzīgi nākamajai – ceturtajai domei, bija valdībai lojālāka un vienlaikus arī 
reakcionārāka. Turklāt vēlēšanu likuma izmaiņu dēļ gan trešajā, gan ceturtajā 
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sasaukumā daudz mazāk vietu ieguva mazākumtautību – arī latviešu –  
pārstāvji. Pirmajā Valsts domē ievēlēja sešus un otrajā piecus, bet trešajā un 
ceturtajā sasaukumā – vien pa diviem latviešiem. Viens no tiem bija arī Jānis 
Goldmanis, kuru 1912. gadā ievēlēja 4. Valsts domes sasaukumā. Šī dome bija 
īpaša ar to, ka tai nācās darboties vissarežģītākajos kara un revolūcijas apstākļos.

Jānis Goldmanis piedzima 1875. gada 11. septembrī Līves pagasta (tagad 
Ķekavas novads) Vēveros Jura Goldmaņa un viņa sievas Trīnes ģimenē. Izglītību 
viņš ieguva Ikšķiles draudzes skolā, vēlāk – Rīgas apriņķa skolā.1 Pēc skolas 
gaitu beigām J. Goldmanis strādāja par mājskolotāju un palīdzēja vecākiem 
lauku saimniecībā. Vienlaikus viņš aktīvi iesaistījās sava pagasta un apkārtnes 
sabiedriskajā dzīvē. J. Goldmanis darbojās kā Līves pagasta vecākā vietnieks, 
pagasta skolas vecākais, pagasta tiesas loceklis (tiesnesis), Ikšķiles krājaizdevu 
sabiedrības priekšsēdētājs, Grienvaldes krājaizdevu kases valdes loceklis, 
Jelgavas Savstarpējās kredītbiedrības biedrs un Baldones Lauksaimniecības 
biedrības revidents.2 Viņa aktīvā darbība nevarēja palikt nepamanīta plašākās 
latviešu zemnieku aprindās. Pēc Piektā gada revolūcijas beigām viņu ievēlēja 
par Kurzemes guberņas zemniecības pārstāvi Baltijas reformu jautājumu 
apspriešanai Baltijas ģenerālgubernatora Sevišķajā padomē Rīgā.3

1912. gadā, kandidējot uz vietu Krievijas Valsts domē, J. Goldmanis jau bija 
pietiekami plaši pazīstams latviešu sabiedriskais darbinieks. Tomēr ar to vien 
nepietika, lai kļūtu par parlamenta deputātu. Piemēram, Vidzemes guberņas 
latvieši netika pārstāvēti ne 3., ne 4. Valsts domes sasaukumā, jo nespēja 
nodrošināt nepieciešamo elektoru atbalstu (domes vēlēšanas notika atbilstoši 
kārtu kūrijām). J. Goldmanim to izdevās paveikt, pateicoties plašajiem sakariem 
un atbalstam no vairākām latviešu lauksaimnieku biedrībām. Grienvaldes 
pagasta vecākais J. Brumelis J. Goldmaņa kandidatūru jau laikus popularizēja 
Jelgavas organizācijās. Pēc apspriedes Vecumnieku Lauksaimniecības biedrībā 
1912. gada vasarā tās priekšnieks P. Zupāns apsolīja panākt Kuldīgas apriņķa 
vietējo zemnieku atbalstu. Savukārt šīs biedrības valdes loceklis Ā. Klīve spēja 
nodrošināt vairākuma atbalstu Jēkabpils apriņķī.4 Aktīvās priekšvēlēšanu 
darbības rezultātā J. Goldmanim jau laikus izdevās iegūt atbalstu visos Kurzemes 
guberņas apriņķos, izņemot Ilūksti.5

J. Goldmanis pirms ievēlēšanas Valsts domē kritizēja latviešu domnieku 
jaukšanos “lielajos” Krievijas politikas jautājumos, kas drīzāk kaitējot, nevis 
palīdzot latviešu interesēm. Viņaprāt, deputātam bija jācenšas panākt atsevišķu 
latviešiem svarīgu lēmumu pieņemšanu, izmantojot savu stāvokli dažādās 
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valdības iestādēs. J. Goldmanis šādu pieeju, vismaz sākotnēji, centās īstenot 
pēc ievēlēšanas Valsts domē. Viņš piedalījās likumprojekta izstrādāšanā par 
ceļu uzturēšanas klaušām Kurzemē un Vidzemē, kvotas zemju nodošanu 
bezzemniekiem un pārmaiņām izglītības sistēmā, centās panākt lielāku 
līdzekļu piešķiršanu lauksaimniecības un zvejniecības attīstībai, latviešu 
privātskolu atbalstam, aizdevumus lauku krājaizdevu kasēm, pabalstus 
meliorācijai un purvu nosausināšanai, lauksaimniecības mašīnu koplietošanas 
staciju iekārtošanai. Tomēr lielākā daļa iniciatīvu neguva atbalstu un netika 
tālāk par komisijām. Valsts domē J. Goldmanis uzstājās reti, piemēram,  
1913. gadā viņš runāja tikai vienu reizi debatēs par Iekšlietu ministrijas budžetu, 
pieprasot valdības likumprojektu par patronāta atcelšanu Vidzemē un Igaunijā 
attiecināt arī uz Kurzemi.6

Jānis goldmanis Pirmā pasaules kara sākumā

Nedēļu pēc Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gada 26. jūlijā (8. augustā pēc 
jaunā stila) J. Goldmanis Krievijas Valsts domē teica vienu no slavenākajām 
un pretrunīgāk vērtētajām runām savā politiskajā karjerā. Tā bija izteikti 
patriotiska, vērsta uz pilnīgas lojalitātes paušanu caram un Krievijai. Dažkārt 
vēsturnieki to ir vērtējuši kā pārāk padevīgu.7 J. Goldmanis vēlāk paskaidroja, 
ka kara sākumā latviešiem bijis skaidri jāpasaka, kurā pusē viņi nostājas, un 
viņš uzņēmies veikt šo atbildīgo uzdevumu. Šī runa, no vienas puses, kļuva par 

Krievijas 4. Valsts domes deputāts 
Jānis Goldmanis. J. Rieksta foto. Latvijas Kara 

muzeja krājums
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zināmu robežšķirtni Latvijas vēsturē, bet, no otras puses, nenoliedzami bija 
iepriekšējās desmitgades Latvijas sociālo un politisko procesu rezultāts.

Pēc 1905. gada revolūcijas latvieši bija nonākuši neapskaužamā situācijā –  
viņi valdības acīs kļuva par revolucionāriem. Vācbaltieši, kuriem bija liela 
ietekme galmā un valdības aprindās, šo tendenci centās vēl vairāk pastiprināt. 
Paši vācbaltieši sevi uzsvērti pozicionēja kā Krievijas valdībai lojālāko etnisko 
grupu Baltijas guberņās. Rezultātā latvieši nonāca politiski ļoti neizdevīgā 
stāvoklī starp naidīgi noskaņotajiem, bet privileģētajiem vācbaltiešiem un 
aizdomu pilno Krievijas administrāciju.

Kara sākums pret Vāciju deva latviešiem iespēju radikāli mainīt šo situāciju. 
J. Goldmanis to lieliski redzēja un, līdzīgi citiem latviešu politiķiem un 
sabiedriskajiem darbiniekiem, aktīvi demonstrēja lojalitāti cara režīmam. Uz ko 
latvieši cerēja? No vienas puses, tā noteikti bija iespēja atdarīt vācbaltiešiem par 
daudzajiem pāridarījumiem. No otras puses, bija cerības kara rezultātā ierobežot 
vācbaltiešu privilēģijas un sagaidīt kādas latviešiem labvēlīgas reformas. Tādēļ 
J. Goldmaņa runa, lai cik tā kādam šķistu emocionāla vai pārspīlēta, pilnībā 
atbilda tā laika latviešu mēreno politisko spēku interesēm. Pārsteidzošāka drīzāk 
bija plašā rezonanse, ko 26. jūlija runa ieguva Krievijā.

Uz patriotisko J. Goldmaņa uzstāšanos ar sajūsmu reaģēja visu domes 
frakciju pārstāvji, to iespieda laikrakstos, izdeva atsevišķā brošūrā8 un izplatīja 
pat uz atklātnēm. J. Goldmanis pamatoti varēja konstatēt, ka “valsts augšienē 
mēs [domāti latvieši. – J. Š.] bijām ieguvuši tik lielu iespaidu, par ko agrāk 
nevarēja pat sapņot”9. Šo ietekmi latvieši aktīvi izmantoja gan strēlnieku 
vienību izveidošanai, gan bēgļu organizāciju darbības atbalstam, kā arī lai 
atstādinātu latviešiem nelabvēlīgos Vidzemes un Kurzemes gubernatorus – 
attiecīgi P. Kurlovu un S. Nabokovu. Jāpiezīmē, ka S. Nabokovs Kurzemes 
vācbaltiešu ietekmē bija aizliedzis J. Goldmaņa 26. jūlija runas izplatīšanu.10 
Šīs gubernatoru atstādināšanas vēsturnieks E. Andersons ir nosaucis par  
J. Goldmaņa “uzvaru visas Krievijas mērogā”11. Vācbaltiešu vēlākos arestus 
un Rīgas pilsētas galvas Vilhelma fon Bulmerinka aizsūtīšanu uz Sibīriju arī 
saistīja ar J. Goldmaņa vārdu un viņa slepenajām sarunām ar Ziemeļu frontes 
komandieri.

Tomēr, neraugoties uz daudzajiem tūlītējiem ieguvumiem, izšķiršanās 
par labu sadarbībai ar Krievijas valdību nesa arī tālejošas negatīvas sekas. Tā 
bija pretrunā ar Latvijā jau pirms kara sastopamajām un kara laikā latviešu 
vidū arvien populārākajām domām par to, ka latviešiem nav pa ceļam ne ar 
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vāciešiem, ne krieviem. Neatkarības ideja, kaut vēl nebija īsti formulēta, tolaik 
jau gruzdēja kolektīvās apziņas dziļākos slāņos kā atbilde uz Piektajā gadā 
piedzīvotajām netaisnībām un pārestībām. Tādēļ vēlāk, pēc Februāra revolūcijas, 
J. Goldmaņa un citu latviešu politiķu pret Krievijas valdību lojālā nostāja kļūs 
par kavēkli ātrākai saišu saraušanai ar Krievijas Pagaidu valdību un ceļam uz 
Latvijas neatkarības prasībām.

Lai kā mēs vērtētu J. Goldmaņa nostāju kara sākumā, viņš to konsekventi 
īstenoja. 1914. gada 19. augustā (1. septembrī) viņš Valsts domē vēlreiz apsolīja 
Krievijai latviešu atbalstu cīņā pret vāciešiem, bet 15. septembrī ar latviešu 
laikrakstu starpniecību aicināja denuncēt “pretvalstiskās” un “aizdomīgās 
personas”.12 J. Goldmaņa darbības galvenais mērķis bija vācbaltiešu pozīciju 
vājināšana galvaspilsētā un Baltijas guberņās. Pateicoties pretvācu propagandai 
presē un dažādiem pret vācbaltiešiem vērstajiem ierobežojumiem, to varēja 
diezgan brīvi īstenot. Piemēram, J. Goldmanis centās diskreditēt vācbaltiešu 
domniekus, Valsts domē izplatot literatūru, kurā bija kritizēta vācbaltiešu 
rīcība Baltijā, – 1914. gadā izdoto A. Tupina grāmatu “Прибалтийский край 
и война”13 un latviešu sabiedrībā populāro A. Reņņikova “В стране чудес”.14 
Ņemot vērā J. Goldmaņa rīcību, nav jābrīnās, ka viņš ātri ieguva nikna vāciešu 
ienaidnieka reputāciju. No vienas puses, tas atviegloja sadarbību ar Krievijas 
varas iestādēm, bet, no otras puses, radīja viņam ievērojamas problēmas vēlākajā 
politiskajā darbībā, it sevišķi 1918. –1919. gadā.

Jānis goldmanis – “strēlnieku tēvs”

J. Goldmanis publiski izpelnījās latviešu strēlnieku bataljonu “garīgā tēva” 
apzīmējumu jau 1916. gadā.15 Tiesa, jāatzīmē, ka par latviešu strēlnieku “tēviem” 
un “krusttēviem” dažādos laikos ir sauktas vairākas vēsturiskās personas: ģenerāļi 
I. Miončinskis, R. Dimitrijevs, M. Aleksejevs, kapteinis K. Baltiņš un pat kņazs 
Nikolajs Nikolajevičs.16 Tomēr grūti būtu noliegt, ka tieši J. Goldmaņa loma 
latviešu strēlnieku bataljonu veidošanā bija izšķirošā. Bez viņa aktīvās darbības 
Petrogradā, latviešu interešu lobēšanas un aktīvās iesaistīšanās organizācijas 
komitejas darbā latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana būtu bijusi daudz 
grūtāka, varbūt pat neiespējama.

Jautājums par to, kuram pirmajam radusies doma par latviešu militāro 
vienību formēšanu, droši vien nekad netiks noskaidrots. Pats J. Goldmanis gan 
ir norādījis, ka strēlnieku idejas autorība pienākas viņam un J. Zālītim. Tomēr ir 
zināms, ka jau kara sākumā bijušas vairākas latviešu militāro vienību formēšanas 
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iniciatīvas, kuras Krievijas militārā vadība noraidījusi. Acīmredzot ar šiem 
ierosinājumiem bija saistīts studenta K. Glīzdiņa vārds, kurš vēlāk kļuva par 
Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas (LSOK) locekli. Vēl viens vēlākais 
LSOK loceklis Jānis Brumelis ir norādījis, ka ideja par latviešu daļu formēšanu 
radusies Jelgavas latviešu vidū pēc veiksmīgajām kaujām pie Jelgavas 1915. gada 
aprīļa beigās. Viņi šo priekšlikumu izteikuši J. Goldmanim, kurš uz to atsaucies 
ar lielu entuziasmu.17

1915. gada 12. maijā J. Goldmanis ieradās Rīgā, lai uzsāktu darbu pie latviešu 
militāro formējumu idejas īstenošanas.18 Bija skaidrs, ka šādu grandiozu 
uzdevumu nav iespējams paveikt ar viena cilvēka spēkiem. J. Goldmanis atrada 
domubiedrus Rīgas latviešu uzņēmēju un ierēdņu vidū, kuri jau pirms kara bija 
apvienojušies neformālā grupā latviešu interešu lobēšanai. Viņi jau no kara 
sākuma sadarbojās ar J. Goldmani, sniedzot informāciju par norisēm Latvijā.19 
Šīs grupas līderis bija zvērināts advokāts G. Ķempelis, kurš vēlāk kļuva par vienu 
no LSOK vadītājiem.

Nedēļu pēc J. Goldmaņa ierašanās Rīgā – 19. maijā, pulksten trijos 
pēcpusdienā, Latviešu lauksaimniecības centrālbiedrības Savstarpējās 
kredītbiedrības telpās Rīgā, Tērbatas ielā 1/3, notika pirmā sapulce, kurā tika 
izskatīts latviešu vienību formēšanas jautājums. Sapulce bija slepena, jo kara laikā 
sanāksmju noturēšanai bija nepieciešama speciāla varas iestāžu atļauja, bet tās 
pieprasīšanas gadījumā par sanāksmi uzzinātu latviešiem nelabvēlīgas aprindas. 
Kredītbiedrības direktors rīkotājs Z. A. Meierovics deva atļauju sanākušajiem 
pulcēties valdes sēžu istabā, kur uz sēdēm sanāca arī bēgļu komiteja.20

Sanāksmi atklāja tās iniciators J. Goldmanis, uzstājoties ar referātu par 
nepieciešamību veidot latviešu militārās vienības. Referātam sekoja debates, 
kurās vairāki klātesošie uzstājās pret minēto iniciatīvu. G. Ķempelis atmiņās 
raksta, ka arī domnieks J. Zālītis sākotnēji iebildis pret šādu latviešu vienību 
veidošanu: “Viņš norādīja, ka latvieši cenšoties izvairīties no kara dienesta un 
ka tādēļ neesot paredzama tautas piekrišana šai lietai.” J. Zālītis arī šaubījies par 
iespējām saņemt atļauju šādu vienību izveidošanai, jo poļu leģionus valdība 
jau bija izformējusi. Tāpat viņš uzskatīja, ka tik svarīga jautājuma izlemšanai 
būtu nepieciešams ar anketām aptaujāt latviešu iedzīvotājus.21 Pateicoties  
K. Glīzdiņa aktīvajai pozīcijai, latviešu vienību izveidošana tomēr guva sapulces 
vairākuma atbalstu.

Sapulce izveidoja komiteju trīs cilvēku sastāvā (J. Goldmanis, G. Ķempelis un 
K. Glīzdiņš), kurai vajadzēja panākt no Krievijas varas iestādēm atļauju latviešu 
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vienību formēšanai. J. Goldmani pilnvaroja sastādīt attiecīgu lūgumrakstu, 
ko maija beigās iesniedza gan armijas virspavēlniekam, gan ģenerālštāba 
priekšniekam un Ziemeļrietumu frontes komandierim. J. Goldmanis personiski 
devās uz virspavēlnieka mītni Baranovičos, lai lūgumrakstu iesniegtu kņazam 
Nikolajam Nikolajevičam.22 

Virspavēlnieks ļoti labvēlīgi atsaucās par šādu latviešu iniciatīvu. Iemesli 
tam varēja būt vairāki – gan daudzās neveiksmes frontē, gan nacionālā faktora 

Ziemeļrietumu frontes štāba priekšnieka slepenās telegrammas kopija, kurā 
J. Goldmanim atļauts izveidot Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komiteju. 

1915. gada 24. jūlijs. LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 2. lp. 



168 jānis ŠiliņŠ

pieaugošā loma karā, gan valdības, kuru virspavēlnieks uzskatīja par provācisku, 
kategoriskie iebildumi pret šādu iniciatīvu. Vienlaikus ļoti svarīgs faktors varēja 
būt J. Goldmaņa patriotiskā un pretvāciskā reputācija, kādu viņš jau tolaik bija 
paspējis iegūt.

Šajā laikā komitejas tikšanās notika Centrālviesnīcā, kurā, atrodoties 
Rīgā, uzturējās J. Goldmanis.23 Šeit tika organizēts arī bankets par godu 
latviešiem labvēlīgajam krievu ģenerālim A. Potapovam, kurš palīdzēja sastādīt 
lūgumrakstus augstākajām militārajām iestādēm un uzrakstīja aptuveni 30 
vēstules saviem paziņām ģenerālštābā un citviet.24 Vēlāk J. Goldmanis piedalījās 
arī svinīgajā zelta zobena pasniegšanas ceremonijā ģenerālim A. Potapovam. 
Šo notikumu plaši atspoguļoja krievu prese, uzsverot latviešu patriotismu un 
palīdzot mazināt krievu militāro iestāžu bažas par latviešu apbruņošanu.25

1915. gada jūnija beigās J. Goldmani uzaicināja ierasties Ziemeļrietumu 
frontes štābā Sedļecā, lai pārrunātu latviešu vienību formēšanas jautājumu.  
4. (17.) jūlijā viņš atgriezās no šī brauciena ar labām ziņām – Ziemeļrietumu 
frontes komandieris ģenerālis M. Aleksejevs bija piekritis dibināt latviešu 
vienības. J. Goldmanis ziņoja Organizācijas komitejai, “ka ar frontes 
komandiera ģenerāļa Aleksejeva piekrišanu družīnu jautājums frontes štābā 
nokārtots, pie kam družīnām apsolīta latviska komandas valoda, latviski 
uzraksti karogiem un sevišķa krūšu nozīme. Pēc kara latviešiem paredzēta 
arī plašāka pašvaldība.”26 Turpinājās darbs pie latviešu vienību projekta 
izstrādāšanas, un tika sasaukta jauna sapulce, kurā izveidoja neformālu 
latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas pagaidu komiteju 15 cilvēku sastāvā.  
G. Ķempelis norāda, ka “šos locekļus ņēma no dažādām grupām un partijām, lai 
tādējādi apvienotu visu latviešu tautu”27. J. Goldmanis tika ievēlēts par pagaidu 
komitejas priekšsēdētāju. Sākās arī darbs pie uzsaukuma sastādīšanas latviešu 
tautai, ko vēlāk parakstīja abi latviešu domnieki.

Strēlnieku bataljonu noteikumu galīgais variants tika izstrādāts Ziemeļ- 
rietumu frontes štābā Sedļecā 1915. gada 10.–17. (23.–30.) jūlijā. G. Ķempelis un 
kapteinis K. Baltiņš uz Sedļecu devās jau ar izstrādātu noteikumu pro- 
jektu, ko apsprieda un pieņēma dažu dienu laikā. Pavēle par latviešu strēl- 
nieku bataljonu izveidošanu tika dota 1915. gada 19. jūlijā (1. augustā), bet 
J. Goldmanis par to uzzināja Petrogradā no Ziemeļrietumu frontes štāba 
priekšnieka A. Guļeviča 24. jūlijā (6. augustā) Petrogradā.28 19. jūlijā (1. au-
gustā) presē publicēja arī plaši zināmo uzsaukumu “Pulcējaties zem latviešu 
karogiem!”.
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Neskaidrs ir jautājums, kas notika ar plašas pašvaldības ieviešanas prasību, 
ko latvieši sākotnēji bija izvirzījuši. Šis punkts bija pēkšņi pazudis no latviešu 
strēlnieku noteikumu projekta. G. Ķempelis raksta, ka frontes štābs Sedļecā 
minēto punktu svītrojis pēc latviešu delegācijas aizbraukšanas. Līdz ar to 
latviešiem bija atņemtas cerības uz jelkādiem politiskiem ieguvumiem pēc kara 
beigām. Nav īsti skaidrs, vai J. Goldmanim bijusi kāda loma pašvaldības prasību 
svītrošanā. Ā. Klīve par šo jautājumu raksta, ka politiskās prasības gatavojusi 
ar G. Ķempeli saistītā grupa, bet J. Goldmanis neatkarīgi no tās vienojies ar 
Krievijas armijas vadību vēl pirms politisko prasību pilnīgas izstrādāšanas: 
“.. liels bija pārsteigums, kad tanī pat dienā, kurā Ķempelis ar izstrādātiem 
noteikumiem gribēja doties uz Petrogradu, Rīgā pienāca telegramma no  
J. Goldmaņa un J. Zālīša, ka latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana jau atļauta.”29

Tūlīt pēc pavēles saņemšanas par latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu 
oficiāli tika izveidota LSOK. Tā bija visai īpatnēja struktūra Krievijas bruņoto 
spēku sastāvā. Organizācijas komiteja pakļāvās tieši frontes pavēlniecībai, apejot 
armijas komandieri un viņa štābu. Šāda padotība bija liela privilēģija un deva 
daudzas priekšrocības apgādes ziņā un zināmu strēlnieku autonomiju attiecībās 
ar Rīgā esošajām krievu militārajām iestādēm. Sākotnēji LSOK bija paredzēts 
veidot no plašām latviešu aprindām, apvienojot 30 lielāko latviešu biedrību un 

J. Goldmanis uzrunā latviešu strēlniekus teātra “Olimpija” pagalmā 
1915. gada 1. (14.) augustā. Latvijas Kara muzeja krājums
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J. Goldmaņa vēstule V. Zāmuelam. 1915. gada 4. novembris. 
LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 51. lp.
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organizāciju pārstāvjus. Tomēr šī iecere netika realizēta un visu kara laiku LSOK 
darbojās 15 locekļu sastāvā. LSOK priekšsēdētājs, ko iecēla frontes komandieris, 
visu tās darbības laiku bija J. Goldmanis. Priekšsēdētājs personiski izvēlējās 
komitejas locekļus, kurus pēc tam bija jāapstiprina frontes pavēlniekam.

1915. gada 26. jūlijā (8. augustā) laikraksti publicēja pirmo LSOK paziņojumu 
ar aicinājumu tās locekļiem ierasties Rīgā, lai piedalītos komitejas darbībā. 
Pēc divām dienām notika pirmā LSOK sēde.30 Sākās intensīvs brīvprātīgo 
pieņemšanas un pirmo strēlnieku bataljonu formēšanas darbs. Pirmo brīv-
prātīgo pieņemšanas punktu atklāja 30. jūlijā (12. augustā) tajā pašā namā, 
kurā 19. maijā bija sanākusi pirmā slepenā apspriede strēlnieku jautājumā. 
Turpmākajās dienās tika izveidoti vairāki pieņemšanas punkti gan Latvijā, gan 
vairākās vietās Krievijā. Viens no šiem punktiem 6. augustā tika izveidots arī 
Petrogradā – pie deputātiem J. Goldmaņa un J. Zālīša.31

Pirmo latviešu brīvprātīgo ešelonu 472 cilvēku sastāvā nosūtīja tālākai 
apmācībai uz Mīlgrāvi 1915. gada 1. (14.) augustā. Pavadīt aizbraucējus 
bija sanācis liels ļaužu pūlis. Brīvprātīgos, lai tie nesajuktu ar pūli, novietoja 
“Olimpijas” teātra sētā, blakus LSOK mītnei. LSOK locekļi, to skaitā priekšsēdētājs 
J. Goldmanis, teica runas, sanākušie trīsreiz uzsauca “urrā” caram un nodziedāja 
“Dievs, svētī Latviju”. Tālāk strēlnieki vairāku virsnieku, instruktoru un orķestra 
pavadībā soļoja pa galvenajām Rīgas ielām uz Daugavmalu, kur tos iesēdināja 
izpušķotās laivās un aizveda tālākai apmācībai uz Cīzes fabriku Mīlgrāvī.32

Lielāko darba apjomu brīvprātīgo pieņemšanā, apgādāšanā un nosūtīšanā 
uz formēšanas vietām paveica brīvprātīgo pieņemšanas komisija, kuras 
sastāvā J. Goldmanis neietilpa. Viņš lielāko daļu laika pavadīja Petrogradā, 
reizi mēnesī dodoties uz Rīgu, lai piedalītos LSOK sēdēs. Galvaspilsētā  
J. Goldmaņa rīcībā bija sava domnieka kanceleja ar vairākiem darbiniekiem. 
Vēlāk LSOK darbības nodrošināšanai Petrogradā tikai izveidots arī atsevišķs 
birojs ar vairākiem darbiniekiem.33 Rezultātā komiteja ar laiku sadalījās divos 
centros – viens atradās Rīgā ar aktīvākajiem LSOK biedriem un G. Ķempeli 
priekšgalā, bet otrs – Petrogradā. K. Zemītis raksta: “.. izpildījusi primāro 
misiju, O[organizācijas] k[omiteja] zaudēja sākotnējo vienotību: lielākā daļa 
komitejas locekļu pārcēlās uz Petrogradu, Maskavu, Pleskavu, Tērbatu un citām 
pilsētām, [..] vienlaikus starp OK locekļiem radās nopietnas nesaskaņas, kas 
pieauga pat tik tālu, ka komitejas faktiskais vadītājs G. Ķempelis Rīgā pārmeta 
saviem kolēģiem Tērbatā un Petrogradā centienus pārņemt komitejas vadību.”34 
Attiecībā uz Petrogradas biroju G. Ķempelis pārmeta J. Goldmanim G. Seskova, 
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vēlākā A. Niedras vadītās valdības locekļa, pieņemšanu par oficiālu darbvedi. 
Petrogradas darbinieki sevi uzskatījuši par strēlnieku augstāko štābu, kam 
vienīgajam ir tiesības sazināties ar armijas augstāko vadību. 35

Līdzās darbam LSOK Pirmajā pasaules karā jāmin arī J. Goldmaņa enerģiskais 
atbalsts latviešu bēgļu organizācijām. 1915. gada vasarā, kad sākās latviešu bēgļu 
kustība no Kurzemes (vēlāk arī Vidzemes), izveidojās daudzas organizācijas, kas 
sniedza atbalstu bēgļiem Latvijā un Krievijā. To darbība bija visai haotiska un 
nesaskaņota. Lai to novērstu, J. Goldmanis kopā ar J. Zālīti 1915. gada 30.–31. 
augustā (12.–13. septembrī) organizēja bēgļu organizāciju pārstāvju kongresu, 
kā rezultātā izveidoja Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteju. J. Goldmanis 
bija viens no 25 latviešu politiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, kuru 
ievēlēja centrālkomitejas sastāvā. Par tās priekšsēdētāju kļuva V. Olavs, bet pēc 
viņa nāves – J. Čakste un A. Bergs. J. Goldmanis centrālkomitejas valdē darbojās 
līdz 1917. gadam.36 Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja ātri kļuva par 
vienu no lielākajām un ietekmīgākajām latviešu organizācijām, kas nodarbojās 
ar simtiem tūkstošu bēgļu apgādi un aprūpi.

Jānis goldmanis Februāra revolūcijas laikā

1917. gads sākās ar ļoti smagām cīņām Rīgas frontē. Ziemassvētku un Janvāra 
kaujās latviešu strēlnieku pulki cieta ļoti smagus zaudējumus. Cerības atbrīvot 
Jelgavu un Kurzemi bija sagrautas, bet vainīgos neveiksmē meklēja gan cara 
ģenerāļu, gan latviešu pilsonības un pašu strēlnieku komandieru vidū. Neilgi pēc 
kauju noslēguma Petrogradā sākās Februāra revolūcija, kā rezultātā gāza caru 
un Krievijā pasludināja demokrātiskas pārmaiņas. Latviešu politiķus revolūcija 
pārsteidza, lai gan nebūtu pareizi apgalvot, ka viņi tai vispār nebija gatavi.

Strēlnieku sekmīgās kaujas, ko plaši propagandēja Krievijas prese, veicināja 
latviešu (viņu vidū arī J. Goldmaņa) politisko pozīciju nostiprināšanos. Jau 
1916. gada vasarā J. Goldmanis ar Krievijas Ministru padomes priekšsēdētāju 
B. Štirmeru pārrunāja situāciju Baltijas guberņās un spēja panākt solījumu 
ierobežot muižniecības privilēģijas. Ministru kabineta vadītājs solīja noteikt 
zemnieku lietošanā esošo zemju pārdošanas atvieglojumus, kā arī Krievijā 
pastāvošā pašvaldību iekārtas attiecināšanu uz Baltijas guberņām. 1916. gada 
rudenī J. Goldmanis Petrogradā sasauca latviešu laikrakstu un sabiedrības 
pārstāvju sapulci, lai apspriestu Latvijas autonomijas jautājumu. Sapulce notika 
J. Goldmaņa dzīvoklī. Sanākušie lūdza abus latviešu domniekus vērsties ar 
Latvijas autonomijas ierosinājumu pie Krievijas valdības. Vēl viena apspriede 
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pēc J. Goldmaņa iniciatīvas notika 1916. gada 21. novembrī (4. decembrī). 
Šoreiz sanākušie pārrunāja iespējamo rīcību Krievijas impērijas sabrukuma 
gadījumā. Lielākā daļa sanākušo, viņu vidū arī J. Goldmanis, izteicās par 
Latvijas autonomijas nepieciešamību. 1917. gada februārī, vēl pirms revolūcijas 
sākuma, autonomijas prasība sāka parādīties arī latviešu presē. Piemēram, 
Petrogradā iznākošais laikraksts “Baltija” publicēja interviju ar J. Goldmani par 
“pašvaldību jautājumu”, kurā viņš sacīja, ka “mums jāuzstājas par apvienotas 
Latvijas pašvaldības satversmi ar nacionālām, kulturālām un saimnieciskām 
pašnoteikšanās tiesībām”37.

Pašvaldību reformas prasība, kā redzējām, sākotnēji bija iekļauta arī 
strēlnieku bataljonu dibināšanas noteikumu projektā, tomēr pēdējā brīdī no 
tā pazuda. Tas gan neliedza šo aktuālo un tobrīd šķietami grūti realizējamo 
prasību mēģināt panākt sarunās ar Krievijas valdību. Otra prasība, kas bija 
vājāk artikulēta, bet latviešu sabiedrībā izplatīta jau 1905. gada revolūcijas laikā 
un kļuva īpaši populāra 1917. gada pirmajā pusē, bija politiskā autonomija. 
Autonomijas projektu vēl pirms revolūcijas bija izstrādājusi gan Raiņa vadītā 
Latviešu komiteja Šveicē, gan Maskavas latviešu aprindas, kas grupējās ap 
laikrakstu “Dzimtenes Atbalss”.38 Tomēr pieprasīt Krievijas valdībai Latvijas 
autonomiju latviešu politiķi pirms Februāra revolūcijas neuzdrošinājās. Trešā 
prasība, ar kuru latviešu sabiedrība sagaidīja Februāra revolūciju, bija Latvijas 
apvienošana vienā administratīvā vienībā. Tas nozīmētu gan Vidzemes guberņas 
(Lielvidzemes) sadalīšanu igauņu un latviešu daļā, gan latviešu apdzīvotās 
teritorijas (Latgales) nošķiršanu no Vitebskas guberņas.

Gan LSOK, gan bēgļu organizāciju darbība mudināja latviešu politiķus 
un sabiedriskos darbiniekus cieši sadarboties ar Krievijas militārajām un 
civilajām iestādēm. Viens no galvenajiem uzdevumiem šajā laikā bija jelkādu 
pret latviešiem vērstu separātisma, nacionālisma vai nelojalitātes aizdomu 
novēršana. Šāda situācija kavēja latviešu nacionālo neatkarības centienu 
attīstību pirmsrevolūcijas laikā un arī pēc tās. Ne velti tieši Maskavas latviešu 
vidū 1917. gada vasarā visātrāk izplatījās doma par Latvijas neatkarību, bet 
Petrogradā un Rīgā latviešu līderi bija daudz atturīgāki. Ā. Klīve raksta: 
“Tikai Petrograda ir mierīga. Lai nesatricinātu valdības uzticību latviešiem un 
nestiprinātu vācu baronu pozīcijas, atturīgi ir arī domnieki J. Goldmanis un 
J. Zālītis.”39 Nepieciešamība rūpēties par strēlnieku un bēgļu apgādi mudināja 
latviešu politiķus orientēties uz Krievijas Pagaidu valdību, kas neatbilda tā laika 
latviešu vairākuma interesēm un šķēla latviešu sabiedrību. Zināmā mērā tieši 
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kavēšanās nostāties opozīcijā Pagaidu valdībai nosvēra sabiedrības vairākuma  
simpātijas lielinieku virzienā, kuri pret valdību ieņēma konsekventi opozicionāru 
nostāju.

U. Ģērmanis raksta, ka J. Goldmanis un citi ievērojamākie tā laika latviešu 
politiķi “1917. gada martā nespēja pietiekami ātri sekot notikumu attīstībai un 
no sākuma nostāties nacionālās cīņas priekšgalā. Pirmo nedēļu pēc apvērsuma 
abi deputāti izturējās pilnīgi pasīvi, un tas radīja nemieru nacionāli aktīvās 
aprindās. Tikai marta vidū parādījās viņu uzsaukums, kas [..] bija sacerēts ļoti 
piesardzīgos vārdos, un to asi kritizēja kā sociāldemokrāti, tā nacionālisti.”40 
Uzsaukumā latvieši tika aicināti veidot biedrības un gaidīt Krievijas Satversmes 
sapulces sanākšanu, kas izšķirtu Latvijas likteni. “Dzimtenes Atbalss” kritizēja 
deputātu pausto aicinājumu uz mierīgu darbu, kas šķita pretrunā revolūcijas 
dinamiskajai gaisotnei: “Mūs vairs nevar apmierināt tas, ja deputāti saka: brīvā 
Krievijā brīva Latvija! [..] politiska nemiera ir par maz. Mēs bijām gaidījuši droša 
noteikta politiska sauciena.”41 Jāpiezīmē, ka J. Goldmaņa politiskā ietekme tobrīd 
bija ļoti liela, jo viņš marta sākumā bija iecelts par Pagaidu valdības komisāru 
Rīgā. Drošākas rīcības gadījumā, piemēram, izvirzot skaidras latviešu politiskās 
prasības, iespējams, 1917. gada notikumi būtu attīstījušies citādi.

Neraugoties uz presē pausto kritiku, latviešu politiķu sākotnēji piesardzīgā 
nostāja un sadarbība ar Krievijas Pagaidu valdību šķita nesam zināmus 
ieguvumus. Baltijā tika īstenota latviešu politiķu ilgi gaidītā pašvaldību reforma, 
kā rezultātā landtāgi zaudēja savu nozīmi. To vietā izveidoja Vidzemes Pagaidu 
zemes padomi (vēlāk Vidzemes Zemes padome), kā arī Kurzemes un Latgales 
zemes padomes. Noteicošā loma tajās bija latviešiem. 1917. gada marta 
beigās Valmierā notika Vidzemes Zemes sapulce, kurā pirmo reizi atklāti tika 
demonstrēts nākamais Latvijas valsts karogs. J. Goldmanis Vidzemes Zemes 
sapulci uzskatīja par pirmo Latvijas Satversmes sapulci.42

Uzstājoties kongresā, J. Goldmanis un J. Zālītis par savu mērķi nosprauda 
latviešu apdzīvoto zemju apvienošanu uz plašas autonomijas pamatiem. 
Abi domnieki aprīļa sākumā Tērbatā organizēja kurzemnieku kongresu, lai 
izstrādātu Kurzemes pārvaldības projektu pēc tās atbrīvošanas, bet 27. aprīlī 
pēc J. Goldmaņa iniciatīvas Tērbatā sanāca Kurzemes Pagaidu zemes sapulce. 
Vēl viens ieguvums bija Vidzemes guberņas sadalīšana igauņu un latviešu daļā. 
Šim jautājumam veltītajā sanāksmē piedalījās arī J. Goldmanis. Tomēr latviešu 
apdzīvoto teritoriju apvienošana vienā teritoriālā veidojumā un autonomijas 
prasību Pagaidu valdība nevēlējās akceptēt.
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J. Goldmaņa un J. Zālīša sastādīts uzsaukums “Latvieši!” pēc Februāra 
revolūcijas Krievijā. 1917. gada marts. LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 89. lp.
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J. Goldmanis piedalījās ne tikai Latvijas, bet arī Krievijas politiskajā 
dzīvē. 1917. gada 12. (25.) augustā viņš devās uz Krievijas Valsts sapulci 
Maskavā, bet 20. septembrī (3. oktobrī) kļuva par Krievijas priekšparla- 
menta – Republikas Pagaidu padomes locekli. 1917. gada nogalē viņu ievēlēja 
arī Krievijas Satversmes sapulcē. Tomēr revolūcijas laiks nesa J. Goldmanim ne 
tikai augstus amatus un iespēju piedalīties vairāku būtisku reformu īstenošanā, 
bet arī lielus zaudējumus. Sāpīgākais notikums, neapšaubāmi, bija J. Goldmaņa 
izloloto strēlnieku vairākuma novēršanās un pāriešana lielinieku pusē.  
1917. gada 27.–29. martā (9.–11. aprīlī) Rīgā sanāca Apvienoto latviešu 
strēlnieku pulku deputātu 1. kongress (tā sauktā strēlnieku saeima), kura gaitā 
tika izteikta neuzticība strēlnieku “tēviem” J. Goldmanim un J. Zālītim, pārmetot 
viņiem revolūcijas laikam neatbilstošu pasivitāti.43 J. Goldmaņa vadītajai  
LSOK tika izveidota paralēla struktūra – Latviešu strēlnieku pulku Izpildu 
komiteja (Iskolastrels). 12.–17. (25.–31.) maijā strēlnieku pulku deputātu  
2. kongresā lieliniekiem izdevās pilnībā pārņemt kontroli pār strēlnieku  
pulkiem.

Jūnija sākumā J. Goldmanis un J. Zālītis publicēja protestus pret kongresā 
pieņemto lieliniecisko rezolūciju, ko uzskatīja par nodevību pret latviešu tautu. 
Viņi pauda uzskatu, ka strēlnieku daļās vēl arvien valda augsta morāle un 
mīlestība pret dzimteni, taču viņu vārdā lēmumus pieņem “nepareizi cilvēki”. 
Tādēļ viņi pieļāva pat pulku izformēšanas iespēju. Vēlāk J. Goldmanis asi kritizēja 
arī strēlnieku atteikšanos doties uzbrukumā Kurzemes frontē un brāļošanos ar 
vāciešiem.44 Tomēr šai kritikai nebija nekādu vērā ņemamu seku. J. Goldmanis 
bija zaudējis ietekmi strēlnieku vidū un acīmredzami to pārdzīvoja. Ā. Klīve 
atcerējās, ka J. Goldmanis tolaik “bārās par krievu nodevību un, [..] nezinādams 
nekādas izejas, vaimanāja, bezspēcīgi plātīdams rokas”45.

1917. gada septembris nesa jaunu radikālu pavērsienu latviešu politiskās 
domas attīstībā. 1917. gada 21. augustā (3. septembrī) vācu armija ieņēma 
Rīgu. Lielinieku sludinātā brāļošanās ar ienaidnieku bija pārvērtusies 
katastrofā. Krievijas armija bija pilnībā zaudējusi kaujas spējas, un visiem 
kļuva acīmredzams, ka tā nespēs apturēt vācu tālāku virzīšanos. Latviešus 
satrauca arī Pagaidu valdības pilnīgā vienaldzība pret latviešiem un viņu likteni. 
Vienlaikus būtiskas politiskās pārmaiņas skāra arī Krieviju – pēc ģenerāļa  
L. Korņilova avantūras sagrāves Pagaidu valdības vadītājs A. Kerenskis ieguva 
savās rokās diktatorisku varu. Latviešu delegācijas viesošanās pie A. Kerenska 
19. septembrī (2. oktobrī), kurā piedalījās arī J. Goldmanis, nesa lielu vilšanos – 
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J. Goldmaņa vēstule V. Zāmuelam. 1917. gada 24. jūlijs. 
LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 55. lp.
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valdības priekšsēdētājs noraidīja gan Latvijas autonomijas, gan administratīvas 
apvienošanas prasību.46

Šādos apstākļos latviešu pilsoniskajiem un mēreni sociālistiskajiem spēkiem 
atlika tikai viens ceļš – pakāpeniska attālināšanās no Pagaidu valdības un haosā 
slīgstošās Krievijas un kursa uzņemšana uz pilnīgu Latvijas neatkarību. Vācu 
okupētajā Latvijas daļā notika līdzīgi procesi. Tur jau septembrī izveidojās 
latviešu politiskais centrs – Demokrātiskais bloks, kas oktobrī sastādīja 
rezolūciju par Latvijas neatkarību. Latvijas neokupētajā daļā latviešu politiķi un 
sabiedriskie darbinieki izveidoja Latviešu Pagaidu nacionālo padomi (LPNP).

Jānis goldmanis un nacionālā padome

Prasība izveidot latviešu politisko centru – nacionālo padomi vai latviešu 
tautas padomi – latviešu presē bija parādījusies jau īsi pēc Februāra revolūcijas.47 
Tomēr šo radikālo ideju jau aprakstītās latviešu politiskās taktikas dēļ ne  
1917. gada pavasarī, ne vasarā nerealizēja. Ā. Klīve atmiņās raksta, ka  
J. Goldmanis, J. Zālītis un citi politiķi tolaik izturējušies nenoteikti un savas 
domas latviešu augstākās centrālās politiskās iestādes dibināšanas jautājumā 
nav izteikuši.48 Tomēr septembrī, ņemot vērā draudošo militāro un politisko 
situāciju, kā arī pozitīvos signālus no sabiedroto diplomātiem, kļuva skaidrs, 
ka ir nepieciešams izveidot latviešu politisko centru. J. Goldmanis bija saņēmis 
solījumu no franču militārā atašeja Petrogradā atbalstīt latviešu nacionālos 
centienus. Turpmāk J. Goldmanis visai regulāri no frančiem saņēma informāciju 
par kara gaitu Rietumu frontē. Arī Vidzemes Zemes padomes pilsoniskie 
politiķi bija pauduši viņam vēlmi politiski organizēties un virzīties uz Latvijas 
patstāvību. Sarunās starp J. Goldmani, Ā. Klīvi un Z. A. Meierovicu nobrieda 
pārliecība par nacionālās padomes izveidošanas nepieciešamību. Sarunu vešanu 
ar lielākajām latviešu sabiedriskajām organizācijām un visa politiskā spektra 
darbiniekiem uzticēja J. Goldmanim un J. Zālītim. Viņi attiecīgas konsultācijas 
sāka septembra vidū.49

Pirmā sanāksme ar 20 personu piedalīšanos pēc J. Goldmaņa un  
J. Zālīša aicinājuma sanāca Petrogradā oktobra sākumā Bēgļu apgādāšanas 
centrālkomitejas telpās.50 Apspriedi atklāja J. Goldmanis ar uzrunu, bet atteicās 
uzņemties tās vadību. Šai apspriedei, kurā izveidoja organizācijas biroju, 
oktobra vidū sekoja konfidenciāla sapulce Latvijas neatkarības vadlīniju 
nospraušanai. Apspriedē piedalījās J. Goldmanis, J. Zālītis, Z. A. Meierovics,  
Ā. Klīve, J. Čakste un A. Bergs. Sanākušie diplomātisku apsvērumu dēļ vienojās 
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LPNP dibināšanas sapulcē izvairīties no vārda “neatkarība” lietošanas, bet tā 
vietā lietot autonomas un nedalāmas valstsvienības apzīmējumu, kas varētu būt 
pieņemams gan Sabiedroto valstu pārstāvjiem, kuri nevēlējās atklāti nostāties 
pret Krievijas Pagaidu valdību, gan krieviem un latviešiem.51 1917. gada  
18. (27.) oktobrī J. Goldmanis, izmantojot latviešu strēlnieku fonda līdzekļus, 
Petrogradā izveidoja Latviešu informācijas biroju, ko vadīja Jānis Sesks un kam 
vēlāk bija ievērojama nozīme LPNP darbībā. Informācijas birojam vajadzēja 
izveidot sakarus ar Antantes un neitrālo valstu pārstāvjiem.52 31. oktobrī –  
2. novembrī (13.–15. novembrī) Petrogradā notika organizācijas biroja sēde, 
kurā pieņēma lēmumu LPNP dibināšanas konferenci sasaukt Valkā 1917. gada 
16.–19. novembrī (29. novembrī – 2. decembrī).

1917. gada nogalē, LPNP organizēšanas laikā, J. Goldmanis atkal bija kļuvis 
par vienu no ietekmīgākajiem latviešu politiķiem. J. Seskis atmiņās raksta, ka 
J. Goldmanis bija populārākais latvietis Petrogradā: “Visi latvieši viņu pazina 
vismaz vārda pēc un liela daļa arī personīgi. Sevišķi pazīstams Goldmanis bija 
latviešu strēlnieku aprindās. Pie viņa ik dienas ieradās latvieši ar dažādām 
vajadzībām, un Goldmanis vienmēr atrada laiku viņus pieņemt un vairāk vai 
mazāk viņiem palīdzēt.”53 Savukārt F. Cielēnam viņš šķitis ļoti temperamentīgs, 
kā “dzīvs, kustīgs lauku tautskolotājs, kam jāstājas uz skatuves, lai spēlētu ļoti 
svarīgu, pat centrālu lomu kādā jaunā lugā”54.

LPNP dibināšanas sesija notika sarežģītos apstākļos. Lielinieki bija sagrābuši 
varu Vidzemē un traucēja LPNP darbību. 16. (29.) novembra vakarā Valkas 
pilsētas valdes telpās organizācijas biroja priekšsēdētājs J. Goldmanis atklāja 
šo vēsturisko sanāksmi. Viņš uzstājās arī ar ziņojumu par Latvijas aktuālo 
stāvokli, kurā teica šādus vārdus: “Mūsu vienīgā cerība vēl ir sabiedrotie. [..] 
Ievērojot vispārējo konjunktūru, ir laiks tautai pašai izteikties par savu likteni. 
Tauta ir sasniegusi savu politisko pilngadību, tai pilnā mērā jādod tiesības uz 
pašnoteikšanos. Cerams, ka sabiedrotie nāks palīgā.” 55 

Pirmajā konferences dienā piedalījās 26 delegāti, kas pārstāvēja 13 lat-
viešu organizācijas un partijas. Otrajā dienā organizāciju skaits pieauga līdz 
septiņpadsmit.56 Lielākais konferences trūkums bija sociāldemokrātu atteikšanās 
iesaistīties LPNP darbā, lai gan viņi atsūtīja savu novērotāju. Sociāldemokrātiem 
šķita nepieņemama doma par pēc iespējas ātrāku atdalīšanos no Krievijas, ko 
pārrunās pauda J. Goldmanis.57 Sekoja vēl daži mēģinājumi sociāldemokrātus 
iesaistīt LPNP, bet tie bija neauglīgi.
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Pēdējās nedēļās pirms LPNP dibināšanas Krieviju bija skārušas būtiskas 
politiskās pārmaiņas – A. Kerenska vadītā Pagaidu valdība bija gāzta, pie 
varas bija nākuši Ļeņina vadītie lielinieki. Viens no pirmajiem viņu soļiem bija 
separātu miera sarunu uzsākšana ar Vāciju. Līdz ar to latviešu politiķiem bija 
zudusi nepieciešamība maskēt Latvijas neatkarības prasību, kā viņi iepriekš 
bija vienojušies. Ā. Klīve šādu rīcību uzskatīja par pārdrošu: “J. Goldmanis, 
aizmirsdams 15. oktobra slēgtās apspriedes lēmumu, cildināja neatkarīgu 
Latviju, Latvijas neatkarību, latviešu tautas neatkarību pagātnē utt. To pašu 
darīja citi delegāti. Arī J. Zālītis nenocietās, savu artavu nepielicis Latvijas 
neatkarības cildināšanai. A. Bergs sēdēja sastindzis. J. Čakste nervozēja.”58 
Tomēr, neraugoties uz neatkarības ideju atbalstošu runu teikšanu aizkulisēs, 
LPNP pieņēma piesardzīgu kompromisa rezolūciju, kurā aprobežojās ar 
Latvijas deklarēšanu par “autonomu valsts vienību”. Galīgo lēmumu par 
Latvijas neatkarību būtu jāpieņem tautas nobalsošanā. P. Zālīte, kuru atbalstīja  
K. Bahmanis un K. Skalbe, pieprasīja tūlītēju Latvijas neatkarības proklamēšanu. 
Tomēr Latviešu zemnieku savienības vadība un daži citi konferences dalībnieki 
tam iebilda.59 Kompromisa apzīmējumu “autonoma valsts vienība” neatkarības 
idejas atbalstītāji varēja interpretēt plašā nozīmē kā neatkarības deklarāciju, bet 
tās pretinieki – kā politiskās autonomijas prasības turpinājumu. Arī vēstures 
literatūrā sastopami dažādi viedokļi par šīs deklarācijas nozīmi, un daļa 
vēsturnieku to uzskata par pirmo Latvijas neatkarības deklarāciju.60

Līdzās deklarācijai “Visiem latviešiem!”, kas tika plaši izplatīta sabiedrībā, 
LPNP pieņēma arī uzsaukumu latviešu strēlniekiem, aicinot viņus demobilizēties 
un palikt Latvijā, lai izvairītos no kalpošanas “svešiem kungiem”. Ar šo aicinājumu 
LPNP centās pasargāt strēlniekus no lielinieciskošanās un ieraušanas Krievijas 
pilsoņu karā. Zināms, ka tik tiešām liela, varbūt pat lielākā daļa strēlnieku  
1917. gada beigās un 1918. gada sākumā neaizgāja uz Krieviju, bet demobilizējās. 
Līdz ar to Krievijā latviešu padomju strēlnieku divīzija bija jāformē gluži no 
jauna.61 Varam pieņemt, ka LPNP uzsaukumam varēja būt ievērojama loma 
strēlnieku izvēlē palikt dzimtenē.

J. Goldmanis ne tikai atklāja LPNP pirmo sesiju un aktīvi piedalījās 
deklarācijas izstrādē, bet arī lielā mērā izšķīra jaunās organizācijas vadītāja 
izvēli. Pats viņš atteicās no priekšsēdētajā amata, jo nevēlējās konkurēt ar otru 
domnieku J. Zālīti, kurš arī piedalījās LPNP darbā. No augstā amata atteicās 
arī J. Čakste. Viņa vietā J. Goldmanis izvirzīja V. Zāmuela kandidatūru, ar 
kuru viņi bija cieši sadarbojušies LSOK. Pret V. Zāmuelu iebilda Latviešu 
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nacionāldemokrātu partijas pārstāvji, jo uzskatīja viņu par pārāk konservatīvu 
politiķi. Tomēr J. Goldmanim izdevās nacionāldemokrātus pārliecināt, un  
V. Zāmuels kļuva par LPNP priekšsēdētāju.62

Pašu J. Goldmani ievelēja par LPNP valdes locekli un uzticēja viņam Ārlietu 
nodaļas priekšsēdētāja pienākumus. Tūlīt pēc nodaļas izveidošanas Latviešu 
informācijas birojs Petrogradā, kura darba telpas aprobežojās ar J. Goldmaņa 
dzīvokļa ēdamistabu, pārgāja tās sastāvā.63 Tā bija viena no svarīgākajām un 
aktīvākajām LPNP nodaļām (pavisam bija astoņas nodaļas). Ārlietu nodaļai 
bija plaši uzdevumi: informēt Antantes valstis par latviešu tautas stāvokli un 
politiskajiem mērķiem; cīnīties ar propagandu, kas bija vērsta pret latviešu 
tautu; izskaidrot latviešu strēlnieku jautājumu Antantes valstu pārstāvjiem; 
izdot propagandas materiālus par Latviju; sagatavot ārzemju sabiedrisko domu 
Latvijas neatkarības atzīšanai; uzturēt sakarus ar LPNP prezidiju. Pirmais Ārlietu 
nodaļas uzdevums bija LPNP deklarācijas, uzsaukumu un protestu pārtulkošana 
franču valodā un nodošana ārvalstu diplomātiskajiem pārstāvjiem un presei. 64

J. Goldmaņa nozīmēšanai par Ārlietu nodaļas vadītāju bija vairāki iemesli. 
Pirmkārt, J. Goldmanis tolaik bija viens no pazīstamākajiem (var būt pat 
vispazīstamākais) latviešu politiķiem Krievijā. Otrkārt, viņam bija izveidojušies 
cieši sakari ar franču diplomātiem. Treškārt, J. Goldmanim bija ļoti stipras 
saites ar latviešu strēlniekiem (sevišķi virsniekiem65), kuri 1917. gada beigās un  
1918. gadā bija viens no ievērojamākajiem militāri politiskajiem faktoriem 
Krievijā. Ar J. Goldmaņa starpniecību varēja ne vien cerēt mainīt daļas strēlnieku 
politiskās simpātijas, bet arī sekmīgāk aizstāvēt latviešu tautas un strēlnieku 
reputāciju sarunās ar ārzemju diplomātiem. Ā. Klīve raksta: “No daudzu 
ar strēlniekiem saistītu nepatīkamu lietu izpeldēšanas sabiedrības pārrunu 
virspusē pasargāja J. Goldmaņa personība. J. Goldmanis kā strēlnieku bataljonu 
līdzdibinātājs un Ārlietu nodaļas vadītājs mācēja nepatīkamās lietas nobīdīt pie 
malas un noklusēt, bet visu labo mācēja celt un slavēt ar lielāko suģestiju, kas, 
ja arī nepārliecināja, tomēr visu aso kaut kā izlīdzināja.”66

Turpmāk J. Goldmaņa vadītā Ārlietu nodaļa cieši sadarbojās ar  
Z. A. Meierovica vadīto Finanšu nodaļu. Abu nodaļu apspriedes kļuva par 
faktisko lēmumu pieņemšanas centru LPNP sesiju starplaikā. Brestļitovskas 
miera līguma sarunu laikā LPNP saņēma ievērojamus līdzekļus no Lielbritānijas 
pārstāvjiem, kas nebija ieinteresēta Krievijas un Vācijas separāta miera līguma 
noslēgšanā. Lai apspriestu radušos stāvokli un noteiktu tālākās rīcības virzienu, 
īsi pirms Jaunā gada pēc J. Goldmaņa iniciatīvas sanāca abu nodaļu kopsēde, 
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kurā piedalījās arī J. Čakste un A. Bergs. Viņi apsprieda iespēju sūtīt LPNP 
pārstāvi uz Brestļitovskas miera sarunām, tomēr šādu ierosinājumu vienprātīgi 
noraidīja. Visi sanākušie bija pārliecināti par Antantes valstu drīzu uzvaru.  
J. Goldmanis pat bija saņēmis informāciju no franču pārstāvjiem, ka izšķirošās 
kaujas un Vācijas sakāve gaidāma 1918. gada otrajā pusē. Turpmākie notikumi 
apstiprināja, ka šī informācija bija pārsteidzoši precīza. Neraugoties uz noraidošo 
attieksmi pret dalību miera sarunās, J. Goldmanim uzticēja uzturēt ar miera 
delegāciju informatīva rakstura sakarus.67

Jānis goldmanis krievijas satversmes sapulcē

1918. gads sākās ar Krievijas un arī Latvijas vēsturē svarīgu notikumu – 
Krievijas Satversmes sapulces sanākšanu. Tā tika gaidīta jau no Februāra 
revolūcijas pirmajām dienām un uz to bija liktas milzu cerības. Krievijas Pagaidu 
valdība visu 1917. gadu nozīmīgākās reformas un svarīgākos lēmumus bija 
atlikusi līdz šīs sapulces sanākšanai, kam vajadzēja teikt galavārdu. Tai bija 
jāizšķir gan miera, gan zemes un nacionālais jautājums. Arī latviešu politiķi ar 
nepacietību gaidīja Satversmes sapulces sanākšanu, lai gūtu lielāku skaidrību 
par nākotnes perspektīvām.

1917. gada novembra beigās notika Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanas, 
kurās no Vidzemes guberņas ievēlēja četrus latviešus, viņu vidū J. Goldmani. 
Trīs no ievēlētajiem – J. Bērziņš, F. Roziņš un K. Pētersons – bija lielinieki. 
Vairākus latviešu lieliniekus ievēlēja arī no Ziemeļu un Rietumu frontes vēlēšanu 
sarakstiem. Visas Krievijas mērogā lielinieki šajās vēlēšanās cieta sakāvi (uzvarēja 
sociālrevolucionāri jeb eseri), un tas arī lielā mērā izšķīra Satversmes sapulces 
likteni, jo reālā vara Krievijā tobrīd atradās tieši lielinieku rokās.

Krievijas Satversmes sapulce uz savu pirmo un pēdējo sēdi sanāca  
1918. gada 5. (18.) janvārī Taurijas pilī Petrogradā. Satversmes sapulces 
atklāšanu ievadīja svinīgs gājiens, kurā piedalījās arī J. Goldmaņa 
privātsekretārs un miesassargs bijušais koku brāķētājs Bernhards Brieže. 
Lielā auguma vīrs soļoja gājiena priekšgalā, nesot latviešu nacionālo karogu.68 
Satversmes sapulce darbu sāka ar miera jautājuma apspriešanu. Tobrīd tas, 
neapšaubāmi, bija aktuālākais jautājums gan Krievijai, gan Latvijai. Frontē 
valdīja pamiers, bet Brestļitovskā jau risinājās miera sarunas starp Vāciju 
un Krieviju. Padomju valdība šajās sarunās bija atteikusies no lielinieku  
1917. gadā konsekventi ieturētās pozīcijas, kas paredzēja miera noslēgšanu bez 
aneksijām un kontribūcijām. Nu atklājās, ka lielinieki ir gatavi Vācijai atdot 
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Kurzemi, kas latviešiem bija pilnīgi nepieņemami. LPNP asi nosodīja Latvijas 
sadalīšanas un aneksijas plānus. Lai paustu LPNP pozīciju šajā jautājumā un 
pieteiktu Latvijas atdalīšanos no Krievijas,69 J. Goldmanis uzstājās ar runu. Šī 
runa bija rūpīgi un mērķtiecīgi gatavota, tās saturu apsprieda vairākās LPNP 
Ārlietu nodaļas sēdēs.70

Citēsim atsevišķus šīs vēsturiskās runas fragmentus: “No Latvijas likteņa 
izšķiršanas sakarā ar jautājumu par miera slēgšanu atkarājas daudz, ļoti daudz 
priekš visām Krievijas tautām, kuras tagad nostājušās uz plašā pašnoteikšanās 
ceļa [šeit un tālāk J. Goldmaņa izcēlumi. – J. Š.].71 [..] Mēs, latvieši, nevaram 
aizmirst pagājušos vācu verdzības gadus, kas tik lielā mērā tika pieļauti 
no Krievijas patvaldības. – No Krievijas demokrātijas mēs sagaidām citādu 
izturēšanos pret mums, pamatojoties uz pasludinātā tautu pašnoteikšanās 
principa pamata. [..] Latvieši, apvienojušies brīvi izveidotā politiskā organismā, 
būs kā varens dambis Eiropas austrumu daļā pie Baltijas jūras. [..] Latvija līdz šim 
ir bijusi Krievijas logs uz Vakareiropu. Tai turpmāk jābūt priekš demokrātiskās 
Eiropas un mūsu sabiedrotās Amerikas durvīm uz Krieviju.72 [..] Latvijas 
jautājums ir tapis starptautisks, un latvju tauta pārliecināta, ka arī mūsu 
sabiedrotie nepielaidīs, lai brīvajā Latvijā ar miera līgumu radītu ģermānisma 
priekšposteņus, kas varētu būt par šķēršļiem jebkurai Vakareiropas sadarbībai 
ar jauno Krievijas Federatīvo Republiku. [..] Jā, arī latvju tauta karsti vēlas 
mieru, bet viņa netiecas pēc tāda “miroņu miera”, kas to apraktu, iepriekš 
saplosot gabalu gabalos. [..] Latviešu Pagaidu nacionālā padome, apvienodama 
visu latviešu organizāciju nacionālos elementus (balsis: tā padzīta), savā 
pirmajā sesijā pieņēma sekošus lēmumus jautājumā par Latvijas starptautisko 
stāvokli: “Ņemot vērā senseno latvju tautas cenšanos pēc politiskās brīvības 
un autonomas Latvijas, kādi centieni jo spilgti izpaudās 1905. g. atbrīvošanas 
cīņās, stāvēdama uz tautu pašnoteikšanās tiesību pamata, [..] pasludinādama, 
ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valsts vienība, 
kuras stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satversmes 
sapulce un tautas plebiscīts.” (Nacionālās grupas aplausi. Balsis: “Lai dzīvo 
latviešu strēlnieku bataljoni!”).”73

Vēlāk J. Goldmanis šo runu interpretēja šādi: “Ar to bij pateikts no Taurijas 
pils katedra krievu tautai tieši acīs un visai pasaulei par zināšanu, ka latvju 
tauta veido savu Latviju par pilnīgi patstāvīgu neatkarīgu valsti.”74 Protams, 
šāds apgalvojums bija nedaudz pārspīlēts, jo jautājumu par neatkarību galīgi 
izšķirtu Latvijas Satversmes sapulce, kuras sasaukšana pārskatāmā nākotnē 
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nebija gaidāma. Tomēr uzsvars uz to, ka Latvijas jautājums ir kļuvis starptautisks 
un nav vairs Krievijas iekšējā lieta, skaidri apliecināja Latvijas neatkarības 
centienus.

Runa, ko J. Goldmanis teica Krievijas Satversmes sapulcē naktī no 5. uz  
6. (no 18. uz 19.) janvāri, bija viena no grūtākajām viņa politiskajā karjerā. 
Runu nepārtraukti traucēja agresīvi starpsaucieni. Ik pa laikam no Taurijas pils 
galerijas, kur bija sapulcējies liels skaits līdz zobiem bruņotu cilvēku, skanēja 
saucieni: “Nodevēji! nodevēji!”75 Šie ļaudis bija “apkārušies visdažādākiem 
ieročiem, cik vien tik spēj nest: šautenes, zobeni, durkļi, ložmetēju lentes, rokas 
granātas”76. Vakara gaitā zālē ieradās arvien vairāk bruņotu cilvēku nosarmojušos 
šineļos un nostājās zāles ejās. Draudīgā situācija, kad šķita, ka jebkurā brīdī var 
notikt izrēķināšanās ar sapulces deputātiem, spieda sēdi pabeigt ātrāk nekā 
plānots. Deputāti izklīda, lai pulcētos nākamajā dienā uz otro sēdi. Tomēr tai 
nebija lemts notikt. Padomju valdība novietoja apsardzi, kas liedza deputātiem 
ieeju Taurijas pilī, bet karaspēks vardarbīgi izklīdināja Satversmes sapulces 
atbalstam organizētās demonstrācijas gan Petrogradā, gan Maskavā.

Pēc Krievijas Satversmes sapulces padzīšanas vienīgo iespējamo izeju 
draudošajā situācijā latviešu mērenie politiskie spēki saskatīja atklātā neatkarīgas 
Latvijas prasībā. Brestļitovskas miera līgums un lielinieku diktatūra Krievijā 
neatstāja vairs nekādas manevra iespējas. Krievija slīga arvien dziļākā haosā 
un draudēja aizraut sev līdzi Latviju. J. Goldmaņa vārdiem: “nedrīkstam taisīt 
līdzi tai valstij, kura bij fiziski un morāliski sabrukusi, nonākdama anarhijas 
bezdibeņa malā.”77 Pēc Brestļitovskas miera līguma noslēgšanas vienīgi Antantes 
valstu uzvara karā varēja dot cerību uz Latvijas apvienošanu un izvairīšanos 
nonākt Vācijas sastāvā.

1918. gada 15.–18. (28.–31.) janvārī Petrogradā sanāca LPNP otrā sesija. Arī 
to ar uzrunu ievadīja J. Goldmanis. Šī sesija noritēja ļoti nervozā gaisotnē, jo 
visi uztraucās par iespējamām lielinieku represijām. Bija ievērota slepenība, un 
sanāksmes vieta tika mainīta trīs reizes. Sanākušie aktīvi apsprieda neatkarības 
jautājumu. Gandrīz visi šīs sesijas dalībnieki neatkarību uzskatīja par pareizāko 
Latvijas attīstības ceļu: “Pat mērenākie un apdomīgākie sāka aprast ar Latvijas 
patstāvības domu un atzīt kā pareizāko to ceļu, kas latviešu tautu veda uz viņas 
neatkarību.”78

LPNP otrā sesija 17. (30.) janvārī pieņēma deklarāciju, kurā pasludināja, 
ka Latvijai jābūt neatkarīgai, demokrātiskai republikai, kas apvieno Kurzemi, 
Zemgali, Vidzemi un Latgali. Janvāra deklarācija, kurā jau atklāti tika runāts par 
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neatkarīgas Latvijas veidošanu, demonstrē politisko uzskatu straujo evolūciju 
latviešu politiķu vidū. Tiesa, šādu rezolūciju bija iespējams pieņemt jau divus 
mēnešus agrāk – LPNP pirmajā sesijā. Tomēr lielinieku represiju apstākļos šādas 
deklarācijas sagatavošana liecināja par latviešu politiķu izlēmību un drosmi. 
Varam minēt, ka LPNP Ārlietu nodaļa 23. janvāra (5. februāra) sēdē nolēma 
“taktisku iemeslu” dēļ pārskatu par otrās sesijas darbu un deklarācijas tekstu 
krievu presē nepublicēt, pamatojot to ar bažām par iespējamām LPNP “locekļu 
un darbinieku vajāšanām”79.

LPNP trešā sesija notika pilnīgi nelegālos apstākļos J. Goldmaņa dzīvoklī 
Petrogradā 1918. gada 26.–28. jūnijā.80 Šī sesija salīdzinājumā ar iepriekšējām 
divām bija mazskaitlīgāka – ar grūtībām bija nodrošināts kvorums. Tas 
izskaidrojams galvenokārt ar politiskajām represijām, kas bija vērstas pret 
LPNP, kā arī vairāku locekļu atgriešanos Latvijā. Piemēram, J. Goldmanis neilgi 
pirms trešās sesijas piedzīvoja īslaicīgu arestu un divas dienas pavadīja “čekas 
pagrabos”81. Šoreiz sanāksmi vadīja J. Čakste. Diemžēl šīs sesijas protokoli nav 
saglabājušies, tādēļ par tās norisi var spriest tikai no dalībnieku atmiņām.

Trešās sesijas gaitā J. Goldmaņa vadītā Ārlietu nodaļa izpelnījās vairākus 
pārmetumus. Tā nebija sagatavojusi pienācīgu protestu pret Brestļitovskas miera 
līgumu, lai gan bija pagājuši jau vairāki mēneši. LPNP bija iecerējusi šajā protestā 
pieprasīt LPNP apstiprināšanu par augstāko varas orgānu Latvijas teritorijā 
un Latvijas neatkarības atzīšanu. J. Goldmanis centās taisnoties, paziņojot, ka 
protests Vācijas valdībai nosūtīts 1918. gada 4. aprīlī, tātad mēnesi pēc miera 
līguma noslēgšanas. Savukārt tā teksts Sabiedroto valstu pārstāvjiem jānosūta 
LPNP nozīmētiem sūtņiem.82 Vēl viens pārmetums bija vērsts pret J. Goldmaņa 
uzdevumā sagatavoto brošūru franču valodā ārzemnieku informēšanai par 
latviešu strēlniekiem “Maximalisme et Tirailleurs Lettons”. Tajā paustās idejas 
nesaskanēja ar LPNP viedokli, un brošūras izplatīšana bija jāpārtrauc.83

Atsevišķiem LPNP locekļiem bažas radīja arī J. Goldmaņa darba stils. 
Pirmkārt, viņš visus dokumentus parakstījis nevis LPNP, bet gan Ārlietu nodaļas 
vārdā. Tas Ā. Klīvē radīja aizdomas, ka J. Goldmanis vēlas iegūt lielāku autoritāti 
un grib uzskatīt, ka “viņš ir vienīgais īstais, ievēlētais latviešu tautas pārstāvis, 
kuram tādēļ visos pilsoniskās politikas jautājumos pieder izšķirīgais gala 
vārds”84. Otrs pārmetums bija vērsts pret J. Goldmaņa pārlieko noslēpumainību 
un izvairīšanos no ģenerālsekretāra J. Seska aicināšanas uz kopīgajām Ārlietu 
un Finanšu nodaļas sēdēm.85 Tiesa gan, šādu piesardzību, lai cik tā kādam liktos 
traucējoša, varēja labi saprast tā laika smagajos apstākļos, kad nepārtraukti bija 
jāuzmanās no iespējamām represijām.
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Jāpiemin vēl viena nepatīkama epizode J. Goldmaņa darbības laikā LPNP 
sastāvā, kas vēlāk izraisīja dažādus pārmetumus un aizdomas viņa virzienā. 
Tas bija nesekmīgais mēģinājums atbrīvot lielinieku arestēto pulkvedi F. Briedi. 
“Čeka” viņu apcietināja 1918. gada 23. jūlijā. Tālākās rīcības apspriešanai tika 
sasaukta speciāla LPNP sēde. J. Goldmanis uzņēmās F. Brieža atbrīvošanas 
vadību un saņēma 60 tūkstošus rubļu šī uzdevuma izpildei. Neraugoties uz 
vairākām ziņām par iespējamu drīzu F. Brieža atbrīvošanu, J. Goldmaņa vadītā 
operācija izgāzās. Vēl 27. augustā J. Goldmanis informēja vairākus LPNP 
locekļus par F. Brieža sekmīgu atbrīvošanu, tomēr šī informācija bija kļūdaina. 
Naktī no 27. uz 28. augustu pulkvedis F. Briedis tika nošauts.86

1918. gada vasarā LPNP īstenoja vēl vienu ārkārtīgi svarīgu uzdevumu. Tā 
bija LPNP pārstāvju nosūtīšana diplomātiskās misijās uz ārzemēm. Latviešu 
sūtņiem bija uzdots censties panākt Latvijas neatkarības idejas atbalstu ārzemēs 
un, ja iespējams, arī LPNP oficiālu starptautisku atzīšanu. Tas bija grūts 
uzdevums, pat jau tā pirmais posms – izbraukšana no Padomju Krievijas – bija 
ļoti sarežģīts. Izceļošanai nepieciešamās ārzemju pases bija gandrīz neiespējami 
iegūt. Šī iemesla dēļ sūtņu došanās uz ārzemēm tikai vairākkārt atlikta. Pirmais 
savā misijā devās Z. A. Meierovics, kurš izbrauca uz Stokholmu 1918. gada  
29. jūlijā. Iepriekšējā dienā viņam par godu J. Goldmaņa dzīvoklī Petrogradā tika 
sarīkotas svinības. Pēc svinīgajām runām J. Goldmanis nolasīja Ārlietu nodaļas 
sagatavotās pilnvaras tekstu, ko sanākušie uzņēma ar aplausiem.87 Nevienam 
nebija zināms, kā īsti Z. A. Meierovicam bija izdevies tikt pie ārzemju pases. 
J. Seskis raksta, ka, visticamāk, tas panākts vai nu ar “laipniem vārdiem un ar 
uzmanību Lucka sekretārei, vai ar piekukuļošanu”88. Z. A. Meierovica darbība 
ārzemēs bija sekmīga. 1918. gada 11. novembrī, tātad nedēļu pirms Latvijas 
Republikas proklamēšanas, viņam izdevās panākt Latvijas neatkarības atzīšanu 
de facto no Lielbritānijas.

Jāņa goldmaņa darbība latvijas republikā

Latvijā J. Goldmanis atgriezās īsi pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 
1918. gada 18. novembrī.89 Iespējams, ka vēsturisko notikumu gaita varēja 
attīstīties nedaudz citādi, ja J. Goldmanis būtu ieradies Rīgā agrāk. Atcerēsimies, 
ka J. Goldmani franču avoti vairākkārt bija brīdinājuši par kara beigām  
1918. gada rudenī un mudinājuši latviešu politiķus būt gataviem atgriezties 
Latvijā. Ja tas būtu noticis, iespējams, LPNP loma Latvijas neatkarības 
pasludināšanā būtu daudz lielāka, varbūt pat Latvijas neatkarība tiktu 
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proklamēta agrāk. LPNP valdes sēde, kas sanāca 1918. gada 13. novembrī, 
vilcinājās sasaukt LPNP kopsapulci, aizbildinoties ar J. Goldmaņa prombūtni. 
Izlēmīgā un enerģiskā J. Goldmaņa klātbūtne varēja būt izšķiroša laikā, kad citi 
LPNP locekļi “bija nobijušies un neuzdrošinājās uzņemties atbildību”90.

Jau 1918. gada 2. decembrī J. Goldmani iekļāva Latvijas Tautas padomes 
sastāvā. Ļoti sarežģītajos jaunās valsts tapšanas apstākļos J. Goldmanis uzņēmās 
zemkopības ministra amatu K. Ulmaņa vadītās Latvijas Pagaidu valdības 
sastāvā. Līdzīgi kā Krievijas Valsts domē, LSOK un bēgļu centrālkomitejā, arī 
Latvijas valdībā J. Goldmanis strādāja plecu pie pleca ar J. Zālīti, kurš pildīja 
apsardzības ministra pienākumus. Pretvāciskās runas Valsts domē, Krievijas 
Satversmes sapulcē, darbība LSOK un LPNP bija viņiem nodrošinājusi 
izteikti pretvācisku reputāciju. To vēl vairāk pastiprināja abu ministru darbība  
K. Ulmaņa vadītajā Pagaidu valdībā. J. Goldmanis aizstāvēja radikālu agrārā 
jautājuma risināšanas ceļu, sadalot muižu zemi bezzemniekiem. Tas radīja lielu 
neapmierinātību vācbaltiešu aprindās. Pēc tam kad laikraksts “Latvijas Sargs” 
1919. gada 22. februārī publicēja J. Goldmaņa paziņojumu, ka visi karavīri, 
kuri brīvprātīgi iestāsies Latvijas armijā, tiks apgādāti ar zemi, viņš no vācu 
aprindām izpelnījās “lielinieka” un “komunista” apzīmējumu.91 Paradoksāli, ka 
cilvēku, kuru lielinieki Krieivjā bija vajājuši,92 pašu nu apzīmēja par “boļševiku” 
vai, labākajā gadījumā, par “pusboļševiku”.93

1919. gada 27. februārī J. Goldmanis valdībai iesniedza likumprojektu par 
bezzemnieku apgādāšanu ar valsts muižu un agrārbanku zemēm. Tiesa, tas 
tika darīts uz laiku, slēdzot nomas līgumus, līdz šo jautājumu galīgi izlemtu 
Latvijas Satversmes sapulce.94 Jāatzīmē, ka tolaik agrārais jautājums bija viens 
no būtiskākajiem Latvijas sabiedrībai, un tā sekmīga atrisināšana palīdzēja 
Latvijas valstij izcīnīt uzvaru Neatkarības karā (1918.–1920. g.). Jau minētais 
rīkojums par zemes piešķiršanu brīvprātīgajiem karavīriem un praktiskie soļi šī 
lēmuma īstenošanā ievērojami palielināja Latvijas Republikas atbalstītāju skaitu. 
Darbojoties zemkopības ministra amatā no 1918. gada 20. decembra līdz 1919. 
gada 13. jūlijam, J. Goldmanis sagatavoja augsni vēlākajai Agrārajai reformai, 
kas lika pamatu Latvijas saimnieciskās atjaunošanas darbam pēc kara beigām.

J. Goldmanim, līdzīgi lielākajai daļai Latvijas Pagaidu valdības ministru, 
izdevās izvairīties no 16. aprīļa pučistu mēģinājuma viņu arestēt Liepājā. Viņš 
patvērās angļu misijā, bet vēlāk pārcēlās uz kuģi “Saratov”. Sarunās ar J. Balodi 
vācieši uzsvēruši, ka nevarot pieļaut valdības pastāvēšanu, kurā darbojoties 
tādi ministri kā J. Goldmanis un J. Zālītis.95 Pēc izcīnītās uzvaras Cēsu kaujās 
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Latvijā tika sastādīts jauns kompromisa Ministru kabinets, kurā vairs neatradās 
vieta vācu aprindu neieredzētajiem J. Goldmanim un J. Zālītim. Viņš gan 
turpināja darboties Latvijas Tautas padomē. Latvijas Pagaidu valdība 1920. gada  
20. februārī pēc iekšlietu ministra ierosinājuma J. Goldmani iecēla arī par Lejas 
Kurzemes apgabala priekšnieku.96

1920. gada 1. maijā uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā Latvijas Satversmes 
sapulce. Par tās drīzas sanākšanas nepieciešamību LPNP lēma jau 1917. gada 
beigās. Satversmes sapulces sasaukšanu bija kavējusi lielinieku vara, vācu 
okupācija un Neatkarības karš. Latvijas Satversmes sapulces sastāvā ievēlēja 
arī J. Goldmani. F. Cielēns šādi apraksta viņa ierašanos uz svinīgo Satversmes 
sapulces atklāšanas sēdi: “Kluss nu bija Jānis Goldmanis, kurš īsti nezināja, vai 
priecāties par Latvijas Satversmes sapulci, par kuru viņš bija droši uzstājies  
1918. gadā Krievijas Satversmes sapulcē, vai skumt par to, ka citi nu atspieduši 
sānis viņu, lielo nacionālo vadoni un strēlnieku tēvu.”97 

J. Goldmaņa lielākie sasniegumi tolaik jau bija palikuši aiz muguras. 
Viņš gan vēlāk tika ievēlēts arī pirmajā un otrajā Saeimā, darbojās Kara 
lietu komisijā Satversmes sapulcē un divreiz apsardzības (kara) ministra 
amatā.98 Tomēr darbību parlamentā un ministra amatā ir grūti salīdzināt 
ar 1915.–1918. gadā paveiktā mērogu un vēsturisko nozīmi. Jāatzīst gan, ka  
J. Goldmanis arī jaunajos amatos darbojās ļoti enerģiski. Viņš bija ievēlēts 
vairākās Satversmes sapulces komisijās, visai bieži uzstājās ar priekšlikumiem, 
bieži kāpa tribīnē, lai runātu par dažādiem likumprojektiem. Sevišķi aktīvi 
viņš iesaistījās Latvijas Satversmes apspriešanā. Viņam kā kara ministram 
vairākkārt nācās sniegt paskaidrojumus par dažādiem ar armijas darbību 
saistītiem incidentiem. Pirmo reizi atrodoties apsardzības ministra amatā,  
J. Goldmanis īstenoja atbildīgu uzdevumu – nodrošināja armijas pāreju uz 
miera laika štatiem (1921. g. aprīlī). Zīmīgi, ka J. Goldmanis vistiešākajā veidā 
piedalījās gan latviešu tautas aicināšanā uz cīņu un apbruņošanā 1915. gadā, 
gan šīs cīņas pēdējā noslēguma cēlienā.

Pēc neatkarīgās Latvijas valsts izveidošanas J. Goldmani, kurš bija tik 
daudz spēka un enerģijas ieguldījis šīs idejas īstenošanā, bija aizēnojusi jaunā 
politiķu paaudze. Turklāt ne vienmēr attiecības abu pušu starpā bija gludas.  
J. Goldmanis bija Latviešu zemnieku savienības biedrs jau no 1917. gada. 
No šīs partijas vēlēšanu saraksta viņš bija ievēlēts gan Krievijas Satversmes 
sapulcē, gan Latvijas Satversmes sapulcē un pirmajā Saeimā. Tomēr pirmās 
Saeimas darbības laikā J. Goldmanis nonāca konfliktā ar K. Ulmani, kā rezultātā 
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izstājās no partijas. Tiesa gan, viņš nebija vienīgais, kuram radās domstarpības 
ar Zemnieku savienības autoritāro vadoni. Līdzīgi izvērtās attiecības starp  
K. Ulmani un J. Čaksti, kā arī citiem partijas biedriem (redzamākais 
“opozicionārs” bija H. Celmiņš). 

Tomēr J. Goldmaņa un K. Ulmaņa konfliktam, kas vēl vairāk padziļinājās 
otrās Saeimas laikā, kad viņš kandidēja no Zemnieku savienībai konkurējoša 
saraksta, bija tālejošas nepatīkamas konsekvences. K. Ulmaņa kontrolētā 
Zemnieku banka pieprasīja J. Goldmanim atmaksāt viņa ņemto aizņēmumu, 
kas viņu noveda ļoti grūtā finansiālā situācijā. 1928. gada 10. maijā J. Goldmani 
apcietināja par nelikumīgām finanšu operācijām tā sauktajā melnajā biržā.99 
Gada beigās Saeima nobalsoja par J. Goldmaņa izdošanu tiesāšanai. Viņu 
apvainoja arī valsts piešķirto līdzekļu izmantošanā personīgām vajadzībām, 
atrodoties apsardzības ministra amatā 20. gs. 20. gadu sākumā. 1929. gada 
5. septembrī J. Goldmanim piesprieda vienu gadu cietumā. Viņam nebija 
līdzekļu, lai samaksātu drošības naudu, un neatradās neviens, kas to varētu 
izdarīt viņa vietā. J. Goldmani nebija izdevies ieslodzīt ne lieliniekiem viņa 
darbības laikā Krievijā, ne vāciešiem pēc 16. aprīļa puča, bet viņam nācās sēdēt 
cietumā paša izlolotajā un izcīnītajā neatkarīgajā Latvijā. J. Goldmanis, Saeimas 
deputāts, bijušais kara ministrs un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris,100 Rīgas 
Centrālcietumā pavadīja nepilnu gadu – viņu atbrīvoja 1929. gada novembrī, īsi 
pirms valsts svētkiem. Par cietumā pieredzēto J. Goldmanis sarakstīja atmiņas 
“Starp dzīvajiem miroņiem”.101

Pēc izciestā cietumsoda J. Goldmanis beidza savu politiķa karjeru.  
1932. gadā viņš strādāja Iekšlietu ministrijā kā brīva līguma darbinieks, 
kur veica Valsts kara zaudējumu komisijas apkopoto materiālu apstrādi.  
Nākamajā – 1933. gadā J. Goldmanis strādāja Tautas labklājības ministrijas 
sabiedrisko meža darbu nozarē. Pēc tam kad šī darbavieta tika likvidēta,  
J. Goldmanis lūdza viņam piešķirt izdienas pensiju, kas 1934. gada sākumā 
tika izdarīts.102 Viņš turpināja dzīvot ar savu ģimeni – sievu Annu (dz.  
1885. g.) un meitu Martu (dz. 1909. g.) – dažādos īrētos dzīvokļos Rīgā un 
dzimtas mājās Daugmales pagasta Vēveros.103 Paralēli J. Goldmanis turpināja 
diezgan aktīvu sabiedrisko dzīvi. Viņš bija Veco strēlnieku biedrības valdes 
loceklis un darbojās Brāļu kapu komitejas valdē. 1934. gadā Veco strēlnieku 
biedrība izdeva J. Goldmaņa grāmatu “Latviešu strēlnieki vēstures svaru kausos 
un deklarācija Taurijas pilī par atdalīšanos no Krievijas”.104
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Neraugoties uz agrāko pretvācu un pretlielinieka reputāciju, J. Goldmani 
neskāra represijas padomju un Otrā pasaules kara vācu okupācijas laikā. 
1944. gadā, vācu okupācijas apstākļos, J. Goldmanis līdz ar citiem 189 Latvijas 
pilsoņiem parakstīja latviešu inteliģences aicinājumu atjaunot Latvijas valstisko 
neatkarību un valdību (Latvijas Centrālās padomes 17. marta memorands). 
Kara beigās viņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur darbojās vairākās trimdas 
organizācijās: Latviešu Centrālajā padomē, Latvijas Nacionālajā padomē un 
1946.–1948. gadā bija Latviešu karavīru palīdzības pārvaldes priekšsēdētājs. 
1950. gadā J. Goldmanis pārcēlās uz dzīvi ASV, kur turpināja piedalīties 
trimdas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Sevišķu uzmanību viņš pievērsa 
strēlnieku vēstures pētniecībai un latviešu strēlnieku apzināšanai. Trimdā  
J. Goldmanis piedalījās strēlnieku vēsturei veltītu darbu sastādīšanā un izdošanā.105  
1955. gada 18. novembrī Soutbendā Indiānā noslēdzās šī ievērojamā latviešu 
politiķa un sabiedriskā darbinieka mūžs.106

secinājumi

Jānis Goldmanis aktīvi piedalījās Latvijas 20. gadsimta sākuma politiskajos 
procesos. Īpaši liela loma viņam bija Pirmā pasaules kara laika notikumos. 
Viņš bija viens no latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas īstenotājiem un 
LSOK priekšsēdētājs. Ar J. Goldmaņa aktīvu piedalīšanos 1915. gadā izveidoja 
arī Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteju, kas koordinēja simtiem 
tūkstošu bēgļu aprūpi Latvijā un Krievijā. Viņš bija viens no aktīvākajiem 
latviešu politiķiem pēc Februāra revolūcijas. Latvijas vēsturē nozīmīgs ir  
J. Goldmaņa darbs LPNP, viens no kuras izveidotājiem viņš bija. Piedaloties 
LPNP deklarāciju izstrādē un vadot Ārlietu nodaļu, viņš ievērojami sekmēja 
Latvijas neatkarības idejas īstenošanu. Pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 
1918. gada 18. novembrī J. Goldmanis darbojās Latvijas Tautas padomē un 
ieņēma zemkopības ministra amatu. Vēlāk viņš tika ievēlēts Satversmes sapulcē, 
divos Saeimas sasaukumos un divreiz vadīja Apsardzības (Kara) ministriju.

Vienlaikus jāatzīmē – kā jebkura ievērojama politiķa gadījumā J. Goldmaņa 
veikumu nevar vērtēt viennozīmīgi. Vēstures literatūrā kritiski ir vērtēta viņa 
izteikti prokrieviskā pozīcija Pirmā pasaules kara sākumā, latviešu tautas vārdā 
paužot absolūtu lojalitāti cara režīmam. Grūti novērtēt ciešo sadarbība ar cara 
valdību un Krievijas Pagaidu valdību – vai tā nesa latviešiem vairāk ieguvumu 
vai zaudējumu. Turklāt laikabiedru vidū neizpratni radīja J. Goldmaņa straujā 
orientācijas maiņa no dedzīga Krievijas patriota par pārliecinātu Latvijas 
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neatkarības idejas aizstāvi. No mūsdienu skatu punkta raugoties, mēs to 
varam vērtēt kā saltu politisku aprēķinu, kura pamatā bija skaidri saskatāms  
motīvs – latviešu tautas intereses. J. Goldmaņa izpratnē šīs intereses varēja 
strauji mainīties no sadarbības ar Krieviju līdz pilnīgai atsvešinātībai, bet viņš 
tās konsekventi ievēroja. Var teikt, ka J. Goldmanis kā politiķis bija izcils taktiķis, 
bet ne vienmēr tikpat labs stratēģis. Vienlaikus viņu var raksturot arī kā ļoti 
emocionālu un ārkārtīgi enerģisku politiķi, kā arī veiklu sarunu vedēju.

J. Goldmaņa politiskās karjeras kulminācija saistās ar 1915.–1918. gada 
notikumiem. Viņa “zvaigžņu stundas” sākumu un beigas iezīmē divas runas 
Krievijas parlamentā. Pirmā teikta Krievijas Valsts domē tūlīt pēc Pirmā 
pasaules kara sākuma 1914. gada 26. jūlijā, bet otrā – 1918. gada 5. janvārī 
Krievijas Satversmes sapulcē. Šo runu teksts un vēsturiskais konteksts 
raksturo grandiozās transformācijas Krievijas un Latvijas politiskajā dzīvē. 
Tās demonstrē arī latviešu nācijas straujo politisko evolūciju, kas 1918. gada  
18. novembrī noveda pie neatkarīgas valsts izveidošanas.
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Political activities oF Jānis goldmanis 
in russia and latvia

Jānis Goldmanis (1875–1955) was one of the most prominent Latvian 
politicians of the early 20th century. The article dwells upon J. Goldmanis’ 
political career laying a particular emphasis on his activities during World War I.  
J. Goldmanis was a member of the Russian State Duma (1912–1917). He was one 
of the promoters of the idea and founders of the Latvian Riflemen battalions. 
Thanks to active participation of J. Goldmanis Central Committee for Refugee 
Relief was established, it coordinated relief measures for hundreds of thousands 
refugees in Latvia and Russia. He was one of the most active politicians after the 
February Revolution in Russia. J. Goldmanis work at the Latvian Provisional 
National Council whish in the end of 1917 and in 1918 advanced the idea of 
autonomy, and later even independence of Latvia which was of paramount 
importance for the history of Latvia. By taking part in the drafting of LPNC 
declarations and administering the Foreign Office, he considerably contributed to 
the the establishment of the independent Latvian state. After the proclamation of 
independence of Latvia on November 18, 1918 J. Goldmanis was engaged in the 
work of the People’s Council of Latvia and took the post of Minister of Agriculture. 
Later he was elected to the Constituent Assembly of Latvia, to two convocations 
of the Saeima and led the Ministry of War twice. At the same time it should 
be noted that as in the case of any prominent politician J. Goldmanis political 
performance cannot be assessed unambiguously. His pronouncedly pro-Russian 
position in the beginning of World War I when he on behalf of the Latvian people 
expressed absolute loyalty to the Tsarist regime, is critically viewed in historical 
literature. The hasty change of J. Goldmanis´ orientation from ardent patriot 
of Russia to a staunch defender of the idea of Latvia’s independence provoked 
incomprehension in his contemporaries. From our vantage point we can regard 
it as a cold political calculation. According to J. Goldmanis the interests of the 
Latvian people could rapidly change from collaboration with Russia to complete 
alienation, but he consistently followed them. One can say that J. Goldmanis as a 
politician was a great tactician but not always a good strategist. At the same time 
he can be described an extremely emotional and energetic politician as well as a 
clever negotiator. 
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Culmination of J. Goldmanis political career is joined up with the events of 
1915.–1918. The beginning and the end of his “finest hour” is marked by his two 
speeches at the Russian parliament. The first was made at the Russian State Duma 
immediately after the beginning of World War I on July 26, 1914, the other one 
at the Russian Constituent Assembly on January 5, 1918. The contents of the 
speeches and the historical context feature great transformations in the political 
life of Russia and Latvia. They also demonstrate the rapid political evolution of 
the Latvian nation which led to the establishment of an independent state on 
November 18, 1918. 

Keywords: Jānis Goldmanis, World War I, Latvian riflemen, Latvian Provisional 
National Council.
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