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1905.gada revolūcijas simtgade no jauna pievērsa sabiedrības uzmanību tā laika 
notikumiem. Ir jāpiekrīt vēsturnieka J.Bērziņa domai, ka „Latvijas vēsturē nav daudz tādu 
notikumu, kā 1905.gads, kuri uz Latvijas tālāko attīstību, ekonomiku un sabiedrības 
garīgo dzīvi būtu atstājuši tik lielu ietekmi. 1905.gada revolūcija bija demokrātiska 
politiska revolūcija – pirmā latviešu tautas uzstāšanās par savām tiesībām” [1]. 

Pirms simts gadiem klusā un provinciālā Vitebskas guberņas apriņķa pilsēta Dvinska 
pārvērtās par mutuļojošu mītiņu un demonstrāciju pilsētu, kurā jau 1905.gada februārī 
notika asiņainas sadursmes. To dienu notikumos piedalījās plaši iedzīvotāju slāņi – ne 
vien strādnieki, amatnieki, zemnieki un inteliģence, bet arī mājkalpotāji, bodnieki, 
tirgotāji un pusaudži. Un ne jau visi izprata revolucionārās cīņas globālos uzdevumus un 
mērķus. Brīžiem sacelšanās dalībnieku rīcība atgādināja viesuļvētru – nevaldāmu, 
nežēlīgu un arī bezjēdzīgu. 

Par pētījuma avotu kļuva Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas arhīvu dokumenti, kuru 
kopijas glabājas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja fondos, kā arī 
revolūcijas dalībnieku atmiņas. Šie dokumenti notikumus raksturo no diviem aspektiem – 
viens ir varas institūciju (Vitebskas gubernatora, Vitebskas guberņas žandarmērijas 
pārvaldes priekšnieka, Vitebskas un Dvinskas policijas priekšnieku, Dvinskas cietokšņa 
komandanta u.c.) viedoklis un otrs – revolūcijas dalībnieku skatījums. 

Pastiprināta dzelzceļu būvniecība XIX gs. beigās un XX gs. sākumā veicināja 
Dvinskas izveidošanos par svarīgu dzelzceļa mezglu, nozīmīgu rūpniecības un 
tirdzniecības centru, kas iedzīvotāju skaita un saražotās produkcijas daudzuma ziņā 
pārspēja guberņas pilsētu Vitebsku. 

Ņemot vērā pilsētas daudznacionālo sastāvu, mūsdienās Daugavpili bieži sauc par 
Eiropas Savienības mini modeli. XX gs. sākumā Dvinskā dzīvoja 46% ebreju, 28% 
krievu, 16% poļu, 4% vāciešu, 2% latviešu un 2% baltkrievu [2]. Lielais ebreju 
iedzīvotāju skaits pilsētā izskaidro Bunda (Vispārējās ebreju strādnieku savienības) 
svarīgo lomu Dvinskas strādnieku kustībā. 

XX gs. sākumā pilsētā bija 62 rūpniecības uzņēmumi [3], strādāja 3243 amatnieki 
[4]. Pārsvarā tās bija nelielas rūpnīcas un fabrikas. Tomēr daļai Dvinskas uzņēmumu bija 
vadoša vieta Krievijas Eiropas daļas rūpniecības uzņēmumu vidū. Tās bija Rīgas–Orlas 
dzelzceļa darbnīcas (1000 strādnieku) [5], Š.Zaksa sērkociņu fabrika, kura strādnieku 
skaita (676) un saražotās produkcijas daudzuma ziņā atpalika vienīgi no līdzīgām 
fabrikām Kuldīgā un Jaroslavļā [6], kā arī pogu fabrika „Brāļi Natansoni un Ko”, kura 
strādājošo skaita ziņā (227) bija lielākā starp līdzīgiem uzņēmumiem Krievijas Eiropas 
daļā [7]. 
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Neraugoties uz to, ka Dvinskā atradās ap 70% Latgales rūpniecības uzņēmumu, 
salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām (Rīgu, Liepāju un Jelgavu) tajā tika koncentrēti 
tikai 1,8% Latvijas rūpniecības ražotņu [8]. 

Jau XIX gs. 90. gados Dvinskā notika pirmie streiki. Viens no strādnieku kustības 
aktīvajiem dalībniekiem A.Ginsburgs savās atmiņās rakstīja: ”Dvinskas kustības dvēsele 
bija citādāka nekā Vitebskā. Šeit bija vairāk proletarizēts punkts... Strādnieku masas bija 
plašākas un daudz aktīvākas...” [9]. 

Par drāmas prologu kļuva 5.janvārī Dvinskas cietumā notikušais politisko ieslodzīto 
dumpis, kurš uzliesmoja, protestējot pret cietuma sargu patvaļu un cietuma priekšnieka 
lēmumu politisko ieslodzīto režīmu pielīdzināt kriminālnoziedznieku turēšanas režīmam. 
Lai apspiestu dumpiniekus, tika atsūtīts 246. Grjaznoveckas kājnieku pulks. Pēc pulka 
komandiera pavēles un ar iecirkņa prokurora Zaķīša piekrišanu notika ieslodzīto 
kratīšana, bet 8 galvenie vainīgie iesēdināti karcerī [10]. 

Protestējot pret cietuma priekšniecības rīcību, 8.janvārī notika vispārējs Dvinskas 
strādnieku streiks. Tajā pašā dienā Vecajā bulvārī notika demonstrācija, kurā galvenokārt 
piedalījās strādnieku jaunatne. Demonstranti soļoja ar lozungiem „Lai dzīvo brīvība!”, 
„Nost patvaldību!”. Kolīdz policija viņus padzina no vienas ielas, viņi tūdaļ atkal pulcējās 
kopā citā ielā. 

Sadursmē ar policijas vienību pie cietuma demonstranti raidīja uz policistiem 15 
šāviņus. Policisti atbildēja ar šāvieniem gaisā. Tajā brīdī politiskie ieslodzītie sāka sist 
logu stiklus. Policijai izdevās izklīdināt demonstrantus, tomēr daļa no viņiem devās uz 
Dvorjanskas ielu, uzbruka prokurora Zaķīša dzīvoklim un izsita tajā visus logu stiklus. 

Vakarā visās ielās patrulēja karavīri, un demonstranti tika izklīdināti. Arestēja 15 
vadošos KSDSP Dvinskas komitejas biedrus, kā arī kādu piecpadsmit gadu vecu meiteni, 
kura Oficieru ielā vadīja pusaudžu grupu, kas skandēja pieaugušo lozungus [11]. 

12.janvārī streiks atjaunojās – savu protestu pauda daudzu pilsētas uzņēmumu 
strādnieki, kā arī amatnieki un tirgotāji. 

17.janvārī streikam pievienojās aptuveni 800 četru fabriku strādnieku, nākamajā 
dienā – vēl triju uzņēmumu strādnieki [12]. Ielās atkal notika plašas demonstrācijas. 

17.februārī, protestējot pret mierīgās demonstrācijas dalībnieku apšaušanu 
Pēterburgā, sākās vispārējs streiks. 

Pirmie darbu pārtrauca Grilihesa ādu apstrādes fabrikas strādnieki (300), Zaksa 
sērkociņu fabrikas strādnieki (700) un arī dažu citu rūpniecības uzņēmumu strādnieki 
[13]. Drīz vien streikam pievienojās aptuveni 1000 Pēterburgas–Varšavas dzelzceļa depo 
un Rīgas–Orlas dzelzceļa darbnīcu strādnieki. 

Vitebskas guberņas Dvinskas 2.iecirkņa vecākā fabriku inspektora ziņojumā 
1905.gada 17.februārī teikts: „...Šodien streikoja visi 28 fabriku inspekcijas uzraudzībā 
esošie rūpniecības uzņēmumi” [14]. 
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Kā tika atzīmēts avīzes „Proletarij” 5.numurā, 17.februārī visi bundisti, kuri pārsvarā 
bija amatnieki, uzzinot par notiekošo, atstāja darba vietas, negaidot savas komitejas 
aicinājumu. 

Vitebskas gubernators ziņoja iekšlietu ministram, ka dienas laikā tika aizturēti 
sociāldemokrātiskās partijas aģitatori, kuri ieradās veikalos un darbnīcās, neatlaidīgi 
pieprasot pārtraukt darbu un tirgošanos. Cilvēku grupa pulcējās pie Natansona pogu 
fabrikas, meta akmeņus un pieprasīja, lai fabrikā strādājošie pārtrauktu darbu [15]. 

Pārdevēji atstāja veikalus, mājkalpotāji – saimnieku mājas. Nestrādāja arī farmaceiti 
un maizes cepēji. Pārtrauca preču pieņemšanu dzelzceļa stacijās, slēdza visus veikalus, 
bankas, kantorus, bibliotēkas. Neiznāca avīzes „Dvinskij listok” un „Telegraf”. 
Vispārējam streikam pievienojās arī reālskolas vecāko klašu skolēni. Desmitiem tūkstošu 
cilvēku iznāca Dvinskas ielās. Kā izaicinājums virs pūļa plīvoja sarkanie karogi, skanēja 
šādos gadījumos neiztrūkstošā „Marseljēza” [16]. 

Notika mītiņš pie dzelzceļa darbnīcām, bet pēc tam, kad tika panākta 
sociāldemokrātu vienošanās ar Bundu, vēl viens – pilsētas centrā, Vecajā bulvārī. Ap 6 
tūkstošiem demonstrantu ar lozungiem „Nost patvaldību!” un „Lai dzīvo brīvība!” devās 
pa Peterburžskas ielu, kur viņus apturēja karavīri un policisti. 

Jau pirms šiem notikumiem varas iestādes gatavojās spert soļus „nemiernieku un 
dumpinieku” savaldīšanai. Dvinskas policijas priekšnieks Buligins sūtīja lūgumu 
cietokšņa garnizona priekšniekam „... artilērijas brigāžu kazarmās turēt gatavībā 60 
jātniekus, kas pēc pirmā pieprasījuma dotos uz norādītajām vietām, lai sniegtu atbalstu 
policijai iespējamo nekārtību apspiešanai, un 3 jātniekus artilēristus katrai policijas 
daļai...” [17]. Kā izrādījās, „bruņotā gatavošanās” nebija lieka. 

Visā pilsētā notika sīvas demonstrantu kaujas ar policistiem, žandarmiem un 
karavīriem. Lodes svilpa Vecajā bulvārī, Krāslavas un Teātra ielās. Dumpiniekiem, kaut 
arī nedaudziem, bija mauzeri, brauniņi un šautenes, toties lielā daudzumā – bruģakmeņi, 
kuri tika izlauzti no bruģa ielās... 

Pilsēta bija pārpludināta ar apbruņotiem kareivjiem. Stacijas, bankas un kara 
noliktavas apsargāja karaspēka daļas. 

Vēl nesen vēsturnieki akcentēja to, ka pirmie sāka šaut zaldāti un policija, bet 
demonstranti bija spiesti aizsargāties. Tomēr ir arī ziņas par negaidītiem šāvieniem no 
demonstrantu puses. Vēsture glabā abu gadījumu liecības. 

Plkst. 9.22 vakarā guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieka palīgs rotmistrs 
Gvozdevs nosūtīja uz Policijas departamentu telegrammu Nr.1929, kurā informēja par to, 
ka 17. februārī gandrīz visās Dvinskas fabrikās, rūpnīcās un darbnīcās notika streiki. 
Piecos vakarā dažās pilsētas ielās sākās demonstrācijas, turklāt Šilderovskas ielā 
demonstranti šāva uz zaldātu vadu. Kareivji atbildēja ar divām pret pūli vērstām zalvēm. 
Pēc sākotnējām ziņām, tika ievainoti trīs ebreji, viens no tiem smagi” [18]. 
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Dvinskas cietokšņa komandants savā ziņojumā Policijas departamentam norādīja, ka 
vispārējam streikam Dvinskā un zemnieku nemieriem Dvinskas apriņķī līdzi juta arī 
inteliģence [19]. 

Daugavpils muzeja fondā glabājas dziedāšanas skolotājas Sofjas Kvašņinas 
materiāli. Viņa vairākkārt koncertos dziedāja revolucionāras dziesmas un tika brīdināta 
par šādu uzstāšanos. 

18.februārī tika izdota Bunda un KSDSP Dvinskas komitejas skrejlapa „Uz ielu!”, 
kurā līdz ar ekonomiskām tika izvirzītas arī politiskās prasības: monarha varas 
iznīcināšana, demokrātiskas republikas nodibināšana, neierobežota apziņas, vārda, preses 
un sapulču brīvība u.c. [20]. 

19.februārī demonstrācijas un mītiņi turpinājās. kad Dvorjanskas ielā demonstrantus 
mēģināja ielenkt zaldāti, no pūļa atskanēja šāvieni. Pēc neveiksmīga mēģinājuma 
izklīdināt demonstrantus ar šauteņu laidēm, karavīri sāka šaut. Tika nošauts Zaksa 
sērkociņu fabrikas strādnieks Jankels Reihs. 

„Pūlis, pacēlis uz rokām nošautā Reiha līķi,” kā tika rakstīts policijas ziņojumā, 
“nesa viņu cauri pilsētai uz kapsētu. Pa ceļam pūlis skaitliski ievērojami pieauga, turklāt 
tam pievienojās arī studenti un reālskolas skolēni. Blakus Reiha līķim nesa melnu un 
sarkanu karogu bez uzrakstiem... Lai novērstu iespējamos sarežģījumus, gājienu palaida 
garām, pie ebreju kapsētas tika izsauktas divas kājnieku rotas, un, pateicoties tam, 
nekādas demonstrācijas un nekārtības nenotika” [21]. 

Šajās februāra dienās pilsētas ielās tika ievainoti un nošauti apmēram 20 
demonstranti [22]. 

19. un 21.februārī notika nogalināto bēres. Lieli strādnieku un inteliģences pūļi 
pavadīja mirušos. Kapsētās skanēja runas, dziedāja revolucionāras dziesmas. Nolēma, ka 
divus nogalinātos strādniekus pēdējā gaitā izvadīs nākamajā dienā, bet policija līķus 
nolaupīja un slepus naktī apraka. Par apbedīšanas vietu nepaziņoja pat tuviniekiem [23]. 

Leonida Dobičina stāsta „Pilsētā En”, kurā attēlota provinciālās Dvinskas dzīve, 
trīspadsmit gadu vecais varonis par šiem notikumiem stāsta šādi: 

“Kad mēs ēdām pusdienas, dzelzceļa darbnīcās pēkšņi kaut kā īpaši atskanēja 
sirēnas. Pēc kāda laika mēs izdzirdējām šāvienus. Tuvojoties naktij, Jevģēnija uzzināja, 
ka nošāva četrus. Dumpinieki viņus savākuši un lāpu gaismā nēsā pa ielām, lai satrauktu 
tautu. 

Mēs skatījāmies, kad viņus apglabāja. Priekšā ar svarīgu sejas izteiksmi gāja 
mācītāji. 

...Aiz zārkiem spēlēja amatnieku un ugunsdzēsēju orķestri. Gandrīz veselu stundu, 
pārstājot mūs interesēt, garām logiem plandot kustējās karogi un transparenti ar 
uzrakstiem. Vēlāk uzzinājām, ka pie kapsētas bija apšaudīšanās... 
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Mēs vairākas reizes uzsākām un atkal pārtraucām mācības. Sākām lietot vārdus 
„mītiņš”, „melnsimtnieks”, „apelsīns”, „špiks”. (Dvinskā tajā laikā bija cara ohrankas 
organizētās melnsimtnieku organizācijas nodaļa, bet par „apelsīniem” dēvēja pašdarinātās 
bumbas). 

Pie maman arī dažreiz bija streiki. Viņa piederēja pie „labējiem”, bet streikoja 
labprāt. Kādu reizi viņa man stāstīja, ka reiz viņas priekšnieks bijis mītiņā un nolēmis 
turp vairāk neiet, jo būdams tur, viņš jutis, ka piekrīt nepiedienīgajiem 
spriedelējumiem...” [24]. 

21.februārī pilsētā parādījās KSDSP skrejlapas ar paziņojumu par streika 
pārtraukšanu. Pēcpusdienā visi veikali atsāka darbu, un dzīve pamazām atgriezās vecajās 
sliedēs. 

17.martā Rīgas ielā ar revolvera šāvienu galvā tika ievainots Dvinskas policijas 
priekšnieks Buligins. Šāvējiem izdevās aizbēgt. 

Iespējamie atentāta dalībnieki – A.Šteimans, H.Mankovskis un Š.Perelšteins – tika 
arestēti. Lauka kara tiesa piesprieda H.Mankovskim nāves sodu pakarot. A.Šteimanu 
attaisnoja. Tomēr tiesas lēmums netika izpildīts: pēc kasācijas sūdzības izskatīšanas tā 
pati tiesa, tikai citā sastāvā, atzina aizdomās turamos par nevainīgiem [25]. 

Kurš šāva uz Dvinskas policijas priekšnieku – tā arī palika neatklāts. Šī notikuma 
galvenā mācība ir tā, ka juristi panāca lietas atkārtotu izskatīšanu, nebaidoties nokļūt 
aizdomās par teroristu un revolūcijas ideju atbalstīšanu. 

19.martā Dvinskā notika pusaudžu demonstrācija, kurā piedalījās vairāk nekā 600 
jauniešu. Neskatoties uz to, ka demonstrāciju izklīdināja kazaki, bērni sapulcējās citās 
ielās un sarkanie karogi no jauna plīvoja virs kolonnām. Pēc guberņas žandarmērijas 
pārvaldes priekšnieka domām, šī demonstrācija kalpoja par signālu un aizsegu 
pieaugušajiem, jo pie Vecā bulvāra sapulcējās apmērām 1000 strādnieku. Tomēr 
demonstrācija neizdevās – viņus izklīdināja kazaki [29]. 

No ziņojumiem Policijas departamentam ir zināms par vēl divām pusaudžu 
demonstrācijām – 7.maijā un 5.jūnijā [26]. 

Aprīlī un maijā Dvinskas strādnieki vairākkārt izsludināja streikus. Uz fabriku 
skursteņiem tika izkārti sarkanie karogi, kurus, riskējot ar dzīvību, mēģināja noņemt 
policisti un gorodovoji.  

14.jūlijā pilsētas centrā notika mītiņš, kurā piedalījās aptuveni 800 cilvēku. Avīze 
„Proletarij” 12.numurā ziņoja: „Mītiņa beigās uzradās zaldātu vienība ar šautenēm. Bez 
jebkāda brīdinājuma nogranda zalve, 5 cilvēki tika nogalināti un ap 15 – ievainoti. Notika 
vēl viena demonstrācija Dubrovina dārza alejā, netālu no dambja. Šajā pašā dienā zaldātu 
patruļa šāva uz pūli arī Žitomirskas ielā. Nošāva 3 cilvēkus – 12 un 16 gadu vecus 
pusaudžus un padzīvojošu vīru ap 60 gadiem, kā arī ievainoja 10 cilvēkus. 
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15.jūlijā notika nogalināto bēres, kurās piedalījās vairāk nekā 5 tūkstoši cilvēku (pēc 
avīzes „Proletarij” ziņām – 12 tūkstoši). Streikoja lielākā daļa fabriku un rūpnīcu. Daudzi 
veikali bija slēgti. Policijas priekšnieks bija spiests izsaukt pastiprinātu kājnieku vienību. 

Karavīru bija daudz, tomēr varas iestādes nolēma nekaitināt pūli. Viņi pavadīja 
gājienu līdz kapsētai, bet tālāk negāja [27]. 

Svarīga loma tā laika notikumos bija kaujas družīnām, kuras organizēja daudzās 
vietās. Tās izdarīja bruņotus uzbrukumus baroniem, policistiem, žandarmiem, kā arī 
cietumiem, lai atbrīvotu ieslodzītos, aizsargāja mītiņus un demonstrācijas. Ieročus 
kaujinieki sadabūja dažādos veidos: tos atņēma muižās, policijai, žandarmiem, 
uradņikiem, aplaupīja ieroču veikalus. Bieži izmantoja arī medību ieročus. Telegrammā 
Vitebskas gubernatoram un Žandarmērijas pārvaldei Dvinskas policmeistars Rozentāls 
ziņoja par Gandlera ieroču veikala izdemolēšanu [28]. Reizēm kaujinieki ieročus 
izgatavoja paši. Daugavpils muzeja ekspozīcijā glabājas paštaisīta šautene un durklis, 
kurš tika izgatavots no zobena [35]. 

1905.gada vasarā Dvinskas strādnieku kaujas družīnas bija gandrīz 300 cilvēku [29]. 
Vislielāko kaujinieku grupu organizēja dzelzceļnieki. To vadīja jaunais strādnieks 
Aleksandrs Voitiks. Viņam aktīvi palīdzēja arī Kristiāns Krūmiņš. 

Arī Dvinskas garnizona zaldāti tika aktīvi aģitēti. Vitebskas žandarmērijas 
priekšnieks ziņoja Policijas departamentam: „KSDSP Dvinskas komitejas propaganda 
visās garnizona un cietokšņa daļās būtiski kaitē militārajai disciplīnai, zaldāti bariem 
dodas uz pilsētas mītiņiem un sapulcēm, virsnieku klātbūtnē lasa un līmē uz kazarmu 
sienām proklamācijas” [30]. 

Augustā KSDSP Dvinskas komiteja izdeva skrejlapu ar aicinājumu zaldātiem: 
„Zaldāti!.. Mēs, strādnieki, griežamies pie jums... Mēs vaidam zem bagātnieku un ierēdņu 
jūga un gribam panākt sev labāku tiesu. Mums ir grūti, bet mēs nepadodamies... Katrs no 
jums ir mūsu brālis, tādēļ ka mums ir viens tēvs – nabadzīgs zemnieks. Šodien tu esi 
zaldāts, rīt būsi strādnieks, bet katrs no mums – zaldāts. Tad apvienosimies tagad un kopā 
draudzīgi sitīsim mūsu ienaidnieku...” [31]. 

Vitebskas guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieks slepenajā ziņojumā 
Vitebskas gubernatoram rakstīja, ka Dvinskas cietokšņa artilērijas noliktavas 
virsveijerverkers Aleksejs Panšins un artilērijas darbnīcu pirmās kategorijas meistars Ilja 
Minajevs veic aģitāciju cietokšņa zaldātu vidū, izplata proklamācijas, organizē pulciņus 
un rīko sapulces mežā aiz cietokšņa. KSDSP Dvinskas komitejas vadītājs Jurijs Fridlands 
nodarbojas ar ieroču iepirkšanu no zaldātiem, mēģinājis pierunāt Minajevu nozagt ieročus 
no cietokšņa noliktavām. 

8.augustā Dvinskā tika arestēts galdnieks Koreņevskis, kurš šajā dienā izplatīja 
zaldātu vidū KSDSP Dvinskas komitejas proklamāciju „Zaldāti, bruņojieties!” [32]. 

Rudenī cīņa ar jaunu sparu vērsās plašumā. Pilsētā regulāri notika streiki, 
demonstrācijas un mītiņi. 
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12.oktobrī sākās vispārējs streiks Dvinskas rūpniecības uzņēmumos [41]. Drīz vien 
tam pievienojās arī amatnieki, pārdevēji, kantoru darbinieki, tipogrāfijas strādnieki, 
telegrāfisti, pilsētas lampu iededzinātāji, ormaņi, bodnieki un mājkalpotāji. Sakarā ar ielu 
lampu iededzinātāju streiku policija pilsētas apgaismošanā iesaistīja zaldātus un 
gorodovojus [33]. Dvinskas ekonomiskā dzīve pamira. 

15.oktobrī notika pilsētas iedzīvotāju sadursme ar policistiem un kazakiem, kuri 
mēģināja izklīdināt mītiņu Jaunbūvē. Savās atmiņās šo notikumu dalībniece Raisa 
Borisova raksta: „Uz uzbrucējiem meta akmeņus. Dažus kazakus, metot ar 
bruģakmeņiem, nogāza no zirgiem. Saniknotie kazaki aplenca mītiņa dalībniekus, sita tos 
ar nagaikām. Cīnoties strādnieki izlauzās cauri Dvorjanskas šķērsielai. Ar paceltiem 
sarkaniem karogiem demonstranti soļoja pa Dvorjanskas ielu. Mjasnickas ielas stūrī 
viņiem pretī stājās cita kazaku un policistu vienība. Sākās apšaude. Strādnieki nomētāja 
savus ienaidniekus ar akmeņu krusu, kaujinieki sāka šaut, un kazaki atkāpās...” [34]. 

Vitebskas gubernators telegrammā Policijas departamentam ziņoja, ka policijas 
sadursmē ar demonstrantiem bija daudz ievainoto gan starp policistiem, gan starp 
demonstrantiem. 

16.oktobrī kaujinieku družīnas uzbruka cietumam un atbrīvoja daudzus politiskos 
ieslodzītos [44]. 

17.oktobrī pilsētas daudzos rajonos turpinājās bruņotas sadursmes, demonstranti 
šāva uz sardzi. 

Neraugoties uz cara 17.oktobra manifestu, kurā tika solīta “pilsoniskā brīvība uz 
nesatricināmiem pamatiem”, kaislības nerima. 

19.oktobrī Guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieks ziņoja Policijas 
departamenta politiskajai daļai par manifestācijas apšaudi pie Pēterburgas–Varšavas 
dzelzceļa depo. Bija ievainoti 30 cilvēki, viens – nogalināts. Kad demonstranti par to 
uzzināja, viņi izdemolēja ieroču veikalus un apbruņoja strādniekus [35]. 

Tajā pašā dienā notika plašs mītiņš laukumā pie Aleksandra Ņevska katedrāles. 

Strādnieki piespieda zvaniķim pārtraukt zvanīt katedrāles zvanos. Katedrāles 
pārzinis Rumjancevs piekrita noturēt liturģiju bez zvanīšanas. Savā ziņojumā Guberņas 
žandarmērijas pārvaldes priekšnieks atzīmēja, ka mācītāja dēls Nikolajs, Rīgas 
politehnikuma students, ir KSDSR Dvinskas komitejas loceklis, kura uzskatiem 
pievienojies arī viņa tēvs – mācītājs. Tikai mācītāja amats neļāvis viņam iesaistīties dēla 
partijā [36]. 

Avīze “Dvinskij ļistok” ziņoja, ka demonstrantu sadursmē ar kazakiem Oficerskas 
ielā gāja bojā sieviešu ģimnāzijas skolotāja, skrošu rūpnīcas kalpotājs un jauneklis, kurš 
nesen ieradies ciemos no Anglijas. Bet Maskavas ielā dragūni šāva uz strādniekiem – 
nošāva 16 cilvēkus, ievainoja – 40 [37]. 
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20.oktobrī no Dvinskas tika aizsūtīta telegramma Vitebskas gubernatoram par 
sadursmi ar strādniekiem Pēterburgas–Varšavas dzelzceļa stacijā. Sadursmes laikā viens 
cilvēks nogalināts, divi – ievainoti. Aizsardzības nolūkā izsauktie kazaki sākuši šaut uz 
manifestantiem, nogalinot trīs cilvēkus un ievainojot astoņus [38]. 

20.oktobrī pusaudži ielauzās pilsētas valdes ēkā un saplēsa cara portretu. 

21.oktobrī, kad tika svinēta cara kronēšanas gadadiena, demonstranti rāva no mājām 
valsts karogus un iemina tos dubļos, izkāra sarkanos un melnos karogus. Policija nekā 
nereaģēja. 

6.novembrī Dvinskas Komercklubā notika mītiņš, par kuru žandarmērijas pārvaldes 
priekšnieks ziņoja Policijas departamenta politiskajai daļai. Mītiņā piedalījās aptuveni 
1000 cilvēku – dzelzceļa kalpotāji, kā arī Dvinskas garnizona dažādu karaspēka daļu 
karavīri. Tika lasītas proklamācijas, vairākkārt skandēts lozungs „Nost patvaldību!”, 
skanēja revolucionāras runas, tika spriests par Polijas autonomiju, notikumiem 
Kronštadtē. Pie kluba ēkas izejas 245. kājnieku pulka virsnieki atvadījās no zaldātiem, 
spiežot viņiem rokas [39]. 

Novembra vidū Dvinskā notika pasta un telegrāfa darbinieku streiks, kuru apturēja 
tikai pēc tam, kad tika atlaista lielākā daļa strādājošo. Streikoja arī dzelzceļnieki. 

Pieņemts uzskatīt, ka, ņemot vērā lielo valdības spēku pārsvaru un nevēloties 
nevajadzīgus upurus, sociāldemokrāti nolēma nesākt bruņotu sacelšanos lielākajās 
Latvijas pilsētās, t. sk. Dvinskā [40]. Tomēr mūsu rīcībā ir dokuments, kurš liecina par to, 
ka kara komiteja bija izstrādājusi Dvinskas cietokšņa zaldātu sacelšanās plānu: zaldātiem 
bija jāarestē virsnieki, jāpārņem ieroči un jāatbrīvo politiskie ieslodzītie no cietuma.  

25.novembrī Dvinskas cietokšņa komandants ziņoja: „Pēc saņemtajām ziņām, 
KSDSP Dvinskas komiteja nolēma organizēt cietokšņa karaspēka daļas cietokšņa 
ieņemšanai no iekšpuses. Pirmkārt, virsniekus vajadzēja arestēt naktī viņu dzīvokļos. 
Jāizdemolē arsenāls. Pārvarot pretestību cietoksnī, zaldātiem bija jādodas uz pilsētu, lai 
apvienotos ar kaujas družīnām. Strādniekiem kopā ar cietokšņa zaldātiem bija jāstājas vai 
nu kaujas, vai arī draudzīgās attiecībās ar pilsētas garnizona karaspēku... Šis plāns tika 
savlaicīgi atklāts, un tā bīstamā izpilde izjaukta” [41]. 

Neraugoties uz komandanta centieniem, plāna autoru atrast neizdevās, tādēļ no 
cietokšņa tika izsūtīti daži „neuzticamie” zaldāti un virsnieki. Ierindniekiem tika atņemti 
ieroči un ieviesta stingra kontrole pār tiem. Pēc valdības lēmuma cietoksnī tika veikta 
zaldātu pirmstermiņa demobilizācija. Lai demobilizētie zaldāti nevarētu kontaktēties ar 
pilsētas strādniekiem, tos izveda ar nakts ešeloniem. 

Vitebskas guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieks ziņoja, ka 10.decembrī 
Dvinskā pārtrauca darbu visi pilsētas uzņēmumi, kuriem pievienojās Līksnas adatu 
fabrika un Kalkūnes rūpnīca. Visi veikali bija slēgti. Nebija dzelzceļa satiksmes Rīgas–
Orlas dzelzceļa līnijā. Pilsētā notika mītiņi. Oficerskas ielā mītiņa laikā notika bumbas 
sprādziens, tika nogalināts viens strādnieks un 16 ievainoti [42]. 
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Vitebskas gubernators ziņoja caram, „ka atjaunot kārtību var tikai ar steidzamām 
kara darbībām, vērstām vienlaicīgi no Rīgas un Mītavas puses, un no Dvinskas un 
Režicas puses, jo teritorija starp šīm pilsētām atradās dumpinieku varā” [43]. 

11.decembrī gorodovojs gribēja noraut proklamācijas, taču kaujinieki neļāva viņam 
to izdarīt un piedraudēja izrēķināties, ja vēlreiz ieraudzīs, ka gorodovoji ņem nost 
proklamācijas. Dvinskas policiju, pristavus un gorodovojus terorizēja KCDSP kaujas 
družīnas. 

Cīņa bija tik stipri politizēta, ka 12.decembrī pilsētā nācās pasludināt kara stāvokli. 

13.decembrī Dvinskā ieradās ģenerālgubernators V.Sologubs ar soda vienībām „lai 
spertu vajadzīgos soļus pret dumpīgajiem iedzīvotājiem”. 

15.decembrī vispārējais streiks tika pārtraukts. 

Jau naktī no 14. uz 15.decembri arestēja un nosūtīja uz cietumiem vairāk nekā 100 
dažādu partiju vietējo organizāciju vadītājus (sociāldemokrātus, Bunda biedru) kaujinieku 
družīnas un uzņēmumu strādnieku komiteju locekļus. Ielās patrulēja karavīri. 

Arestēto un Dvinskas cietumā ieslodzīto vidū bija arī kaujinieku vadītājs Dvinskas 
pamatiedzīvotājs, Rīgas–Orlas dzelzceļa darbnīcu atslēdznieks Aleksandrs Voitiks 
(Voicehovskis). Viņam bija liela autoritāte strādnieku vidū. Dokumentos par viņa 
revolucionāro darbību teikts: „...Kopš pirmā streika uz dzelzceļa un līdz pat aresta dienai 
(1906.gada 12.janvārim) viņš, Voitiks, viens no lielākajiem aģitatoriem uz dzelzceļa, 
visos mītiņos, sapulcēs un nekārtībās uz dzelzceļa galvenais organizētājs. Katram viņa 
vārdam bija likuma spēks, viņš stipri ietekmēja dzelzceļa darbnīcu kalpotājus, vadīja tos, 
kā gribēja. Viņam bija iesauka „Antons”. Izsūtīts uz Tobolskas guberņu 1906.gada 
februārī” [44]. 

Arestēja arī 26 gadus veco Ivanu Skurdo, Valsts bankas Dvinskas nodaļas rēķinvedi, 
KSDSP Dvinskas komitejas locekli. Uzstājoties vienā no mītiņiem, kurus sociāldemokrāti 
rīkoja cirka ēkā, viņš aicināja tautu uz izšķirošo cīņu pret valdību un savu runu pabeidza 
ar uzsaukumu „Nost patvaldību!”. 

Kādā no 1906.gada 15.marta ziņojumiem Policijas departamentam norādīts, ka 
„Dvinskas cietumā, kurš paredzēts 216 vietām, uzturas 608 ieslodzītie” – t.i. gandrīz trīs 
reizes vairāk nekā pieļaujamais skaits [45]. 

Soda ekspedīcijas, kuras ieradās no Pēterburgas un Viļņas kara apgabaliem, 
nesaudzīgi izrēķinājās ar revolūcijas dalībniekiem. 

Neraugoties uz to, ka revolucionārā kustība valstī kļuva stipri vien vājāka, Dvinska 
palika Policijas departamenta un Vitebskas gubernatora redzeslokā. Streiki šeit turpinājās 
visu 1906.gadu. 1908.gada 7.maijā pēc Viņa majestātes imperatora pavēles kara stāvoklis 
Dvinskā tika nomainīts pret ārkārtējo kārtības sargāšanas stāvokli uz sešiem mēnešiem 
[46]. 
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Interesanta 1905.gada revolūcijas lappuse mūsu novadā saistīta ar pazīstamo 
rakstnieku, literatūrzinātnieku K.Čukovski, kurš 1906.gadā Medumos slēpās no cara 
ohrankas. 

1905.gadā Pēterburgā K.Čukovska redakcijā iznāca satīriskais žurnāls „Signal”, kura 
pirmajā numurā bija ievietota karikatūra ar cara soda ekspedīcijas vadītāja Trepova attēlu. 
Trepovs turēja rokās pavēli „Patronas nežēlot!” („Патронов не жалеть!”). Mākslinieks 
ļoti vāji uzzīmēja pirmo zilbi, tādēļ lasītāji ieraudzīja citu lozungu „Troņus nežēlot!” 
(„Тронов не жалеть!”). Varas iestādes par to 23 gadus veco redaktoru sauca tiesas 
priekšā. 

Kārtējie žurnāla numuri iznāca ar grūtībām. 4.numurs, visasākais, tika konfiscēts. 
Žurnālu slēdza, tomēr to turpināja izdot ar citu nosaukumu „Signali”. K.Čukovski 
vairākkārt arestēja un katru reizi atbrīvoja pret drošības naudu. 

1906.gada februārī, kad K.Čukovskim draudēja kārtējais arests, viņš nolēma bēgt. 
Kritiķa Ļacka sieva, pie kura par sekretāru strādāja K.Čukovskis, Vera Pipina iedeva 
viņam savu ārzemju čemodānu un modernu pūkainu rūtainu cepuri. Ļackis labsirdīgi 
piemetināja, ka Čukovskis viņam atgādina kādu pazīstamu angli – misteru Viljamsu. 

Medumos K.Čukovskis izlikās par angli un apskatīja dažādus zemesgabalus, lai it kā 
nopirktu zemi vasarnīcas celtniecībai. Runāja viņš lauzītā krievu valodā ar angļu akcentu. 
Viņš tā pierada sagrozīt vārdus, ka pēc atgriešanās Pēterburgā pat sarunās ar sievu 
turpināja kropļot vārdus. 

Tomēr arī Medumi nebija mierīga un idilliska vieta. K.Čukovskim arī šeit draudēja 
briesmas. Viņš atgriezās Pēterburgā, kur stājās tiesas priekšā. 

K.Čukovska advokāts vadīja aizstāvību ļoti izaicinoši un asprātīgi. Rādot tiesai cara 
karikatūras, par kuru publikāciju Čukovskim draudēja apcietināšana, advokāts jautāja: 
„Kuram būs drosme apgalvot, ka attēlotais kretīns ir imperatora kungs?” To apgalvot 
nevarēja neviens, un K.Čukovski attaisnoja [47]. 

Daugavpils muzeja ekspozīcijā glabājas grāmata, kuru K.Čukovskis uzdāvināja 
„piemiņai par brīnišķīgo Medumu ezeru”. Savā vēstulē K.Čukovskis rakstīja: „Es 
neuzskatu, ka esmu tiesīgs figurēt muzejos. Esmu vienkāršs literatūras melnstrādnieks, 
viduvējs darba rūķis un nekad neesmu pretendējis uz augstu godu. Cita lieta, ja jūs prasītu 
kādu no manām grāmatām. Grāmata ir dabisks muzeja eksponāts, ja runa ir par 
rakstnieku” [48]. 

Neraugoties uz to, ka salīdzinājumā ar citiem Latvijas rūpniecības centriem streiku 
kustība Dvinskā bija mazāk ievērojama, 1905.gads ierakstīja spilgtu lappusi pilsētas 
vēstures hronikā. 

1905.gada revolūcija bija pirmā nopietnā Latvijas iedzīvotāju, kuri apzinājās savu 
spēku cīņā ar apspiedējiem, uzstāšanās. Kaut gan bija lieli zaudējumi un upuri, tā parādīja 
latviešu tautas spēju cīnīties par savu brīvību, veicināja tās nacionālās pašapziņas un 
patriotisma veidošanos, bez kura nebūtu iespējama suverēnas valsts izveide. 
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Atzīmējot revolūcijas 30.gadadienu, pilsētas avīze „Naš Daugavpilsskij golos” 
rakstīja: „Visa latviešu tauta piedalījās 1905.gada revolūcijā: zemnieki, strādnieki, jaunā 
ar ideālisma idejām bagātā inteliģence. Katram no šiem slāņiem bija savi mērķi un 
centieni... Galu galā iekšējais tautas spēks triumfēja pār reakciju un to, ko nevarēja izdarīt 
1905.gads, paveica 1918.” [49]. 
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